19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi, bâzı maddelerine fıkralar ve kanuna geçici bir madde eklenmesi
hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 7 . 3 . 1970 - Sayı : 13439)
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M A D D E 1. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16, 35, 90, 104, 108,
188, 19*5, geçici 1, geçici 3, geçici 4 ve (geçici 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Aranacak

şartlar

'

Madde 16. — Bu kanunun 3 ncü maddesinin ( a ) , (tb) ve ( e ) Ibendlerinde yazdı şartları haiz
olanlar ve 5 nci maddede gösterilen engeli bulunmıyanlar staj yapacakları yer 'barosuna fbir di
lekçe ile ıbaşvururlar.
Yalnız avukatların

yapabileceği

işler

Madde 35. — Kanun işlerinde ve hukukî meselelerde mütalâa vermek, mahkeme, hakem veya
yargı yetkisini haiz 'bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dâva
etmek Ve savunmak, adlî işlemleri takibetmek, hu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baro
da yazık avukatlara aittir.
Baroda yazılı avukatlar (birinci fıkradakiler dışında kalan resmî dairelerdeki fbütün işleri de taıMbedebilirler.
Dâva açmaya yeteneği olan herkes kendi dâvasına ait evrakı düzenliyebilir, dâvasını bizzat aça'biHr ve işini takibedebilir.
'Hukuk ve Ceza Muhakemeleri .Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.
'.Seçilme yeterliği,

engelleri ve seçimin

şekli

Madde 90. — Yönetim kurulu üyeleri levhada yazılı ve avukatlıkta en az heş yıl kıdemli olan
avukatlar arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan barolarda beş yıllık kıdem şartı aranmaz.
Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya
geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilerek kesinleşmiş <bir kararla kınama, para veya işten
çıkarılma cezalariyle tecziye edilmiş 'olanlar yönetim kurulu üyesi seçilemezler.
Oyların tasnifi, Baro Genel Kurulundan ad çekme ile ayrılan üç veya beş avukat tarafından
açık olarak yapılır. Adaylığını koymuş olanlar tasnif kuruluna ayrılamazlar.
Yönetim kurulu üyeleri »gizli oy ile seçilirler. Oy puslasına, seçilecek asıl üye tamsayısının ya
rısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy puslaları geçerli
değildir. Oy puslasına seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde» sondan haşlanarak
fazla adlar hesaba katılmaz.
" ... .
.
Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan 'başlanmak üzere önce
asıl, sonra yedek üye seçilmiş lolanlar bu sıraya göre tesbit edilir. Adayların aldıkları oylarda eşit
lik halinde meslek kıdemi fazla olan, kıdemleri de eşitse, adayların yaşlısı sırada önalır. Yedek üye
ler aldıkları oy sayısına göre (bulundukları sıra göz önünde tutularak kurulda göreve çağırılır.
Seçim yeterliğini kaybeden yönetim kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.
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Madde 104. — 9 0 nci madde hükümleri disiplin kurulu üyeleri hakkında da kryasen uygulanır.
Seçim sonucu, yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Barolar Birliği
ne bildirilir.
,
Kuruluşu

ve

görevi

Madde 108. — 'Baro Genel Kurulu, baronun malı işlemlerini denetlemek üzere en çok üç kişiyi
denetçi seçer; aynı sayıda da yedek denetçi seçtir.
Seçim gizli oyla yapılır. 9 0 ve 92 nci maddeler hükümleri denetçiler hakkında da kıyasen uygu
lanır.
Topluluk

sigortasına

giremiyenler

Madde 188. — Emekliliğe tâibi bir görevde çalışmakta olanlar, 506 sayıh Sosyal Sigortalar Ka
nunu kapsamına girenler (aynı kanunun 85 nci maddesindeki isteğe bağlı sigortadan faydalanan
lar dâhil), geçici 2 nci maddedeki borçlanmak hakkıdan faydalananlar ile T. O. Emekli Sandığın
dan emeklilik veya malûllük aylığı almakta olan yahut 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununa gö
re yaşlılık veya malûllük sigortasından faydalanmış bulunanlar ve aynı kanunun geçici 2 0 nci
maddesindeki şartlara uygun elarak faaliyette bulunan sandıklara tabi bulunan veya bu sandıklar
dan faydalanmış olanlar 186 nci madde uyarınca topluluk sigortasına giremezler.
Avukatın yukarıki fıkraya göre topluluk sigortasına girememesi, avukatlık mesleğinin icrası
na engel teşkil etmez,
Emekliliğe

tabi görevden

önceki

avukatlığın

kıdeme

sayılması

Madde 195. — B u kanun gereğince topluluk sigartasına girmiş olup sigortalılığı devam eden
bir avukat emekliliğe tabi bir göreve veya hizmete atandığı yahut seçildiğinde, sigortalılığına esas
alınan avukatlık süresinin üçte ikisi kıdemine eklenerek intibakı yapılır ve görev veya hizmet ay
lığı ile emeklilik keseneğine esas aylığı yükseltilir.
GEÇİCİ MADDE 1. — 7 Temmuz 1969 tarihinden sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
86 nci maddesi gereğince barolarla Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere
esas teşkil eden ilk tip sözleşme, bu kanunun geçici 10 ncu maddesi uyarınca Türkiye Barolar Bir
liğinin yapacağı ü k toplantıyı takibeden üç ay içinde Çalışma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve
Üosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak görüşmelerle tesbit edilir. Hazırlanan tip sözleşme,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, bir hafta içinde bütün barolara gönderilir.
Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan avukatların bağlı bulundukları barolar, tip 'sözleşmeye
göre topluluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere tip sözleşmenin baroya gelişi tarihinden itiba
ren iki ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna başvururlar. Sözleşmeler, baronun başvurma tarihin
den itibaren en geç üç ay içinde yürürlüğe konur.
A ) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan avukatlardan, 55 ya
şını doldurmakla beraber 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci maddesinde yazılı şartlan
yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve :
a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki on yıl içinde en az 2 000 gün baro levhasında
kayıtlı avukat olduklarım tevsik eden,
b ) Sigortalılık süresince her yıl en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan,
c) E n az beş yıl sigortalı bulunan avukatlara, sigortalılık süresi 15 y ı k doldurmuş olanlar
gibi Sosyal Sigortalar Î^Tmunun. 61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
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(a) bendinde sözü geçen avukatlık süresi, avukatların sigortalıklarının başladığı tarihten itiba
ren en geç iki yıl içinde ilgili barolardan alınarak Sosyal Sigortalar Kurumuna verilecek belgelerle
tesbit edilir.
iBarolar bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalı avukatların ilgiüi baro yö
netim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve ziyan istemek haklan saklıdır.
'Avukatlık »süresini gösteren belgelerin gerçeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği takdirde
gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yüzden uğrıyacağı zararlan yüzde elli fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen kuruma ödemekle yü
kümlüdür.
B u gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması da yapılır.
B ) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan avukatlardan, 50 ya
şını doldurup, erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci
maddesinde yazılı şartlan yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyanlara
(A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş 'olanlar gibi, Sosyal Sigortalar
Kanununun 61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
GEÇİCİ MADDE 3 . - 7 Temmuz 1969 tarihinde veya bu tarihle 1 Ocak 1971 tarihi arasında
T. C. Emekli Sandığında iştirakçi durumunda bulunanlann, emeklilik keseneği ödedikleri görev
veya hizmetten önce T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmadan ve Sosyal Sigortalar kapsamı
na da girmeden geçirdikleri'fiilî avukatlık sürelerimin daha önce başka kanunlarla borçlanılan sü
reler ile birlikte onbeş yılı geçmiyecek kısmı, 5434 sayılı Kanuna 23 Şubat 1965 gün ve 545 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi ile eklenen maddedeki esaslara göre borçlanmaları şartiyle emekliliğe esas
hizmetlerine eklenir. Şu kadar ki, bu kimselerin adlarına borç kaydedilecek miktar borçlandınlan
süremin geçtiği tarihlerde kesilen kesenek ve karşılıklar oranına göre tesbit olunur.
B u madde hükmünden faydalanmak içim, ilgilimin, 1 Nisan 1971 tarihine kadar T. C. Emekli
Sandığına yazılı olarak başvurması şarttır.
GEÇİCİ MADDE 4. — 7 Temmuz 1969 tarihinde veya bu tarihle 1 Ocak 1971 tarihi arasında
T. C. Emekli Sandığında iştirakçi durumunda bulunanlardan, emekli keseneği ödedikleri görev ve
ya hizmetten ö n c T. C. Emekli Sandığına tabi o b a d a n ve Sosyal Sigortalar kapsamına da girme
den avukatlık yapan ve ondan önce de emekliliğe tabi bir görev veya hizmette bulunanların T. C.
Emekli Sandığı ile ilişkileri bulunan devreler arasındaki fiilî avukatlık sürelerinin daha önce başka
kanunlarla borçlanılan süreler ile birlikte onbeş yılı geçmiyecek kısmı geçici 3 ncü madde uya
rınca borçlanmalan şartiyle aynı madde hükümlerine göre emekliliğe esas hizmetlerine eklenir.
Geçici 3 ncü maddenin son fıkrası hükmü bu halde de uygulanır.
e

GEÇÎCI MADDE 7. — a ) 7 Temmuz 1969 tarihinden önce hukuk fakültelerinden mezun olan
lar bu tarihten itibaren üç yıl içinde,
b ) 7 Temmuz 1975 tarihine kadar hukuk fakültelerinden mezun olanlar, mezuniyet tarihin
den itibaren üç yıl içinde,
Avukatlık stajı için b a ş v u r d u k t a takdirde, ilk altı ayı mahkeme, ikinci altı ayı avukat ya
nında olmak üzere bu kanun hükümleri uyarınca bir yıl staj yaparlar ve bu kanunun 15 nci mad
desinin birinci fıkrası, 23 ncü maddesinin birinci fıkrası, 24 ncü maddesinin son fıkrası ve 26 nci
maddesi hükümleri yerine 3499 sayıh Avukatlık Kanununun 14 ncü maddesinin son fıkrası, 16
mci maddesinin 1 ve 2 nci fıkrası, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 5178 sayıh
Kanunla değişen 19 ncu maddesi hükümleri bun < ar hakkında uygulanır. Bunlar, bu kanunun 3 ncü
maddesinin (d) bendi ile avukatlık sınavına dair 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 ncü maddeleri hükümleri
me tabi değildir.
7 Temmuz 1969 tarihimde avukatlık stajıma başlamış olup da henüz bitirmemiş durumda bulu
nanlar hakkında 3499 sayılı Avukatlık Kanununum staj hükümleri ve o kamuma göre hazırlanmış
olan yönetmelik uygulanır.
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M A D D E 2. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 186 nci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
«Topluluk sigortasına, tabi olan avukatlar hakkında bu kanundaki özel hükümlere aykırı olma
mak kaydı ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5 . 1 . 1901 gün ve 228 sayılı Kanun ve bu
kanunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır.»
MADDE 3. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici ikinci maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki iki fıkra ek
lenmiştir :
Birinci fıkranın değişik ( A ) bendi :
A ) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten 7 Temmuz 1969 tarihinden önce her
ne sebeple olursa olsun ayrılmış olanlar, kendileine emeklilik veya malûllük aylığı bağlanmamış
olmak şartiyle, 7 Temmuz 1969 tarihine kadar Sosyal Sigortaya da tabi olmaksızın geçen fnlî
avukatlık sürelerinin tamamını veya bu sürenin emekliliğe esas olan eski hizmetlerinin süresi ile
birlikte 25 yılı doldurmaya yetecek kısmını aşağıdaki hükümlere göre borçlanabilirler.
Fiilî avukatlık süresinin tamamım borçlananlar aşağıdaki ( B ) bendi hükümlerine göre T. C.
Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirebilirler. Bunlardan T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini de
vam ettirmek istemiyenlerle fiilî avukatlık süresinin bir kısmını borçlanmak suretiyle emekliliğe
esas hizmet sürelerini 25 yıla çıkarmış olanlara aşağıdaki hükümlere göre emekli aylığı bağlanır.
Geçici ikinci maddeye eklenen fıkralar :
«Bu madde hükümlerinden faydalananların, /(A) bendi uyarınca borçlandıkları veya ( B ) ben
di uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile ügilerini devam ettirdikleri sürelerin
tamamı, emekliliğe
tabi görevden son defa ayrıldıkları maaş veya ödenekteki kıdemlerine eklenmek suretiyle bu görev
veya hizmetin en az yükselme süresine göre iki veya üç yılda bir terfi etmiş veya ediyormuşçasına
intibakları yapılır.»
«Bu maddenin 9 ncu fıkrasında T. O. Emeldi Sandığına başvurma için konulmuş bir aylık süre
yi geçirmiş olanlar, 1 Ocak 1971 tarihine kadar (başvurmaları şartiyle bu madde hükümlerinden
faydalanabilirler.»
MADDE 4. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 17 nci maddesinin
4 ncü ve son fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değişik 4 ncü fıkra :
«Yukardaki fıkralar uyarınca vekâlet görevini yapmak hakkı o yer avukat veya dâvavekilleri
sayısının üçü bulması halinde kendiliğinden sona erer. Sona erme tarihinden itibaren üç ay içinde,
ilgili şahsın aynı baro bölgesi içinde üç avukat veya dâvavekili bulunmıyan başka bir yere nakle
derek büro açması halinde, listedeki kaydı, nakledilen yer işaret edilmek suretiyle devam eder. İlgili
üç aylık süre içinde başka bir baroya başvurduğu takdirde, dosyası getirilmek suretiyle başvurdu
ğu baronun listesine kaydı yapılıp ayrıldığı baronun listesinden de adı silinerek vekâlet görevine
devam eder. ü ç aylık süre içinde aynı baro bölgesindeki başka bir yere nakil yapılarak büro açıl
maması veya bu süre dolmadan başka bir baroya nakil için başvurulmaması halinde ilgilinin adı
listeden silinir.»
Değişik son fıkra :
«Bu maddenin üçüncü fıkrası 7 Temmuz 1977 tarihinde yürürlükten kalkar.»
MADDE 5. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir :
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Geçici 3 ve 4 ncü maddeler uyarınca (borçlanılarak emekliliğe esas hiz
üçte ikisi, ilgililerin İhalen bulundukları görevin veya hizmetin en az
veya üç yılda bir değerlendirilmek suretiyle intibakları yapılır ve
aylıkları ile emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir.

MADDE 6. — a ) 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 189, 196, 197 ve 198
nci maddeleri,
lb) 2 3 Ekim 1969 gün ve 1186 sayılı Kanunun 19 ve 22 nci maddeleri,
Yürürlükten kalduılmıştır.
MADDE 7. — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — B u kanun hülriinüerini Bakanlar Kurulu yürütür.

B U KANUNA A İ T TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
2

29
42
43

282
929
980:986

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa
*

57

43
44
45

65
110
164:193

I - 'Gerekçeli 45 ıS. (Sayılı basmayan Millet Meclisinin 43 nicü Birleşimine, 187Ö ıS. İSayılı bas
mayazı Cumhuriyet Senatosunun 45 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
I I - B n kanunu; Millet Meclisi Adalet, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonları
görüşmüştür.
I I I - Esas No. 12/237,
:

