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MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca
20 . 1 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Avukatlık kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan
GEREKÇE
I - Genel olarak
27 Haziran 1938 tarihinde Yasama Meclisi tarafından kalbul edilerek 1 Aralık 1939 tarihinde
yürürlüğe giren 3499 sayılı Avukatlık. Kanununun, avukatlık meslekinin memleketimizdeki ıgelişmesinde önemli tesirleri olduğu mulhak'kaktır. Gerçekten o zamanki şartlara ve adlî hayatın ihtiyaçla
rına uygun 'bulunan ve zamanına göre ileri sayılabilecek 'birçok hükümleri ilhtiva eden bu kanunun
bâzı hükümlerinin bugünün dahi uygulanma niteliğine sahiib olduğunu kalbul etmek gerekir.
Ancak 1938 yılından bu yana memleketimizin sosyal, iktisadi ve kültürel hayatındaki büyük
gelişmelere paralel olarak, adlî sahada ve binnetice avukatlık meslekinin şekil ve muhtevasında ge
niş değişiklikler vukua gelmiştir. Her ne kadar Avukatlık Kanununu değişen ıbu şartlara uydur
mak maksadiyle çılkarü'an 4369, 5178, 0207, 6338, 7301 sayılı kanunlar ile son defa yayınlanan 28
Eylül 1962 tarih, 73 sayılı Kanunla, mezkûr kanunun birçok hükümleri değiştirilmiş, bâzı hüküm
leri yürürlükten kaldırılmış ve kanuna b^zı maddelerin ilavesi zarureti hâsıl olmuş ise de, son yıl
larda münferit hükümlerin 'bu şekilde değiştirilmesi suretiyle kanunun ihtiyaçlara yeteri gibi ce
vap verir hale getirilmesinin mümkün olamıyacağı anlaşılmış bulunmaktadır.
Avukatlık Kanununun, münferit hükümlerinin değiştirilmesi ile iktifa olunmıyarak tamamının
yeni bir sistem ve esasa göre hazırlanmasını gerektiren sebeplerin başında, 3'34 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının, (birçok sahada olduğu gibi, 'avukatlık meslekinde de esaslı değişiklikleri zo
runlu kılan yeni bir ruh ve anlayış getirmiş olması keyfiyeti üzerinde durmak icaibeder. Filhakika
işçilerin teşkilâtı anması konusunda sevk ettiği hükümlere muvaızi olarak, Anayasa 122 nci madde
sinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerinde de önemle durmuş, bunların kanunla
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meydaiıa getirileceği, Tüzük, yönetim ve işleyişlerinin demokratik esaslara aykırı olamıyacağı gibi
âmir hükümler sevk etmiştir. Her ne kadar barolar, meslek kuruluşları olarak bugüne kadar avu
katların yönetim ve denetimi konusunca oldukça büyük bir rol oynamakta iseler de, Anayasanın
sözü geçen 122 nci maddesinin kaydettiği mânada bir meslek kuruluşu niteliğini kazanalbilmeleri,
ancak bütün baroları ve avukatları görev ve yetki sahası içine alan bir birliğin kurulması sure
tiyle mümkün olabilir. Bu eksikliğin tamamlanması, artık geciktirilmesi caiz olmıyan bir zorunlu
luk halinde ortaya çıkmış (bulunmaktadır.
Tasarıda Türkiye Barolar Birliği ismi ile teşkili öngörülen bu meslek kuruluşu, Avukatlık Ka
nununun bütün sistemine etkide bulunacalk bir önem ve nitelik taşımaktadır. Gerçekten avukatlık
meslekinin böyle bir üst kuruluşa salhib olması, bugüne kadar Adalet Bakanlığı tarafından yerine
getirilen bâzı görevlerin 'birliğe devrini ve avukatlılk mesleki ile ilgili sorunlarda barolar arasın
da düzenleyici ve koordine edici yetkilerin prensibolarak Birlikte toplanmasını zorunlu kılmış,
tasarının bütün hükümlerinin bu düşüncenin ışıği altında kaleme alınması gerekmiştir. Ancak şu
nun da hemen ilâve edilmesinde zaruret vardır ki, Barolar Birliğinin kurulmuş olması dahi, Ada
let Bakanlığının barolar ve avukatlar üzerindeki yetkilerinin tamamen ortadan kalkmasını gerektirmiyecdktir. Çünkü Adalet Bakanlığı, Barolar Birliğinin faaliyetini de içine alan geniş bir saha
nın, yani adlî hayatın genel siyasetini yürüten ve h a itibarla adalet uzvunda doğrudan doğruya ve
ya dolayıslyle faaliyette 'bulunan (bütün elemanlar ile az veya çok irtibatı olan bir Bakanlıktır. Yar
gı yetkisinin kullanılması bakımından idareden tamamen bağımsız olan hâkimlerin dahi hiç olmazsa
mahkemenin idari işlemleri yönünden Adalet Bakanlığı ile bir ilgileri bulunduğu
düşünülürse,
Anayasanın 122 nci maddesi muvacehesinde idari hiyerarşiye tâbi olmaları ta'biî ve hattâ zaruri
bulunan Türkiye Barolar Birliği ve baroların Adalet Bakanlığı ile hiçbir ilgileri olmamasını düşün
mek caiz değildir. Esasen serbest meslek erbabından olsa dahi avukatın, bir kamu hizmeti yapması
ve diğer Adalet personeli ile çok yakın ilgisi bulunması cihetlerinden, .avukatlık meslekinin diğer
adalet hizmetleri ile tam bir ahenk içinde olması da zaruridir. Birbirini tamamlıyan bu meslekler
arasındaki ahenk de, muhakkak ki, müşterek bir merciin bütün bu meslek dallarına şâmil genel
gözetimi ile temin edilebilir. Ancak bu gözetimin, yukarda işaret edilen zaruretlerin gerektirdiği
haddi de tecavüz etmemesi icabedeceğinden, tasarıda Adalet Bakanlığının 'barolar ve avukatlar
üzerindeki gözetim yetkisi dikkatle sınırlandırılmıştır.
Yeni bir Avukatlık Kanunu hazırlanmasını gerektiren ikinci önemli sebep, avukatlığın bir kamu
hizmeti olduğu gerçeğinin kanunda daha açık hükümlerle ifadesini bulması zaruretidir. Her ne ka
dar yürürlükte bulunan kanunun bâzı hükümlerinde, avukatlığın kamu hizmeti niteliğinde bir mes
lek olduğu ifade edilmiş ise de, avukatın bir kamu hizmetlisi olarak sahip bulunması gereken hak
ve sorumluluk üzerinde gereği veçhile durulmamıştır. Tasarı bu noktayı önemle belirtmeyi, avu
katlık meslekinin ananiteliklerinden birini ortaya çıkarması bakımından zaruri addetmiş ve avukat
ları hak ve sorumlulukları bakımından Devlet memurlarına, daha doğrusu Cumhuriyet savcılarına
mümkün mertebe yakın bir statüye sokmuştur. Avukatlara karşı işlenen suçlar ile avukatların işle
diği suçlara ilişkin hükümler yanında, avukatın dosya tetkiki, evraktan suret çıkarması, tebligat
icrası gibi yetkileri üzerinde de önemle durulmuştur.
Yukarıda özetlenen başlıca özellikleri yanında, tasarı diğer hükümleri ile de yürürlükte
ki kanuna nazaran büyük farklar arz etmektedir. Prensip maddesi niteliğinde olmamakla
beraber,
bugüne kadar ki, uygulamada aksaklıkları görülen hükümler de yeni ve daha
elverişli esaslara göre kaleme alınmıştır. Baroların kuruluş ve işleyişleri ile disiplin ce
zalarına ilişkin hükümlerde yapılan değişiklikler buna misal olarak gösterilebilir. Keza
avukatlık ücretine ilişkin hükümler de, bugüne kadar aksıyan noktalar nazara alınarak
değişikliğe tâbi tutulmuştur.
Tasarının getirdiği bir yenilik de, avukatları Sosyal Sigortadan faydalandırmasudır. 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun işçi niteliğinde olmıyan serbest meslek erbabına mec
burî şekilde uygulanmasına ilk misali teşkil edecek olan bu hükümler, avukatların uzun
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bir süreden beri çeşitli vesilelerle açıklanan bir arzularını gerçekleştirmek gayretiyle kaleme
alınmıştır.
Yukarıda işaret olunduğu üzere, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun bugün dahi ihti
yaçlara tamamen cevap veretn ve lüzumlu oldukları uzun bir uygulama sonunda ortaya
çıkmış bulunan birçok hükmü mevcuttur. Yeni bir tasarı hazırlanması, bu çeşit hüküm
lerin de behemehal değiştirilmesini gerektirmiyeceğinden, bunlardan tasarının yeni sistemi
ile bağdaşanların muhafazasında fayda ve hattâ zaruret mütalâa edilmiştir.
Tasarı mümkün mertebe öztürkçe kelimelerle kaleme alınmış ve özellikle yeni Anaya
sanın getirdiği
öztürkçe terimlerin kullanılması konusunda dikkat gösterilmiştir.
Yürürlükteki Avukatlık Kanununun
uygulamada önemli mahzurlar arz eden nisbeten
karışık
sistematiği yerine tasarıda kısım ve bölümler açı'k ve sade bir sıralamaya tâbi
tutulmuş ve maddeler arasındaki ilişkileri tam olarak belirtmek maksadiyle her maddeye
bir kenar başlığı konulmuştur.

II - Maddelerin gerekçesi
BİRİNCİ KISIM
Bu kısımda avukatlık meslekinin mahiyeti ve gayesini belirten hükümler yer almıştır.
Adaletin tedviri gibi kamu hizmeti olduğunda münakaşa edilemiyecek bir hizmetin ifası ba
his konusu olduğu cihetle, avukatlık meslekin inkamu hizmeti sayılması tabiîdir. Serbest mes
lek olması da, gelir kaynağı ve icra tarzı itibariyledir.
Avukatlığın gayesi, meri kanundakinden farklı olmadığından 2 nci maddenin 1 ve 2 nci fık
raları hükmünün sevk maksadının izahına lüzum görülmemiştir.
Yeni hüküm olan 3 ncü fıkra, avukatın görevini yerine getirmesinde, kanun ve vicdanının
sesinden başka hiçbir tesire tabi olmadığını belirtmek için getirilmiştir.
Avukat kamu hizmeti gördüğüne ve bu hizmetin yerine getirilmesinde kamu yararı bulun
duğuna göre, adlî merciler ve sair resmî dairelerin, avukatlara görevlerinin ifasında yardımcı
olmalarmdaki zaruretle maddenin son fıkrası sevk edilmiştir. Bu yardımın mevzuatın mü
saadesi nispetinde olacağı ve dairedeki araç ve gereçlerden avukatın faydalandırılmasına şa
mil bulunmıyacağı izahtan varestedir.
İKİNCİ KISIM
Bu kısımda avukatlığa kabul şartları ile istisnaları, kabule engel haller ve baroya kayıt
isteminden, avukatlık ruhsatnamesi itasına kadar geçen işlemleri gösteren hükümler yer almış
ve meri kanunda muhtelif fasıllarda dağınık halde yer alan hükümler, tasarının sistematiğine
uygun olarak bir kısım altında toplanmıştır.
Avukatlığa kabul şartlarını gösteren 3 ncü maddeyle getirilen yenilik, meri kanundaki yaş
şartının kaldırılması, Siyasal Bilgiler
Fakültesi mezunu olup da, noksan kalan derslerden Hu
kuk Fakültesinde imtihan vermiş olmanın yete Hi sayılmaması hususlarıdır.
Hukuk Fakültesi, yahut maddede sayılan diğer fakülteleri bitirmek ve tasarının öngördüğü
bir senelik stajdan geçmek şartlarından başka muayyen bir yaşı doldurmuş bulunmanın da
avukatlığın bir şartı olarak, muhafazasında hiçMr zaruret ve fayda düşünülemez. Bu itibarla,
meri kanunda mevcut yaşla ilgili şart tasarıya al ranamıştır.
Meri kanun uyarınca, Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan bir kimse, Hukuk fakülte
leri programlarına göre noksan kalan derslerden sınavla tasdikname almışsa, Hukuk Fakül
tesi mezunu gibi işleme tabi tutulmaktadır. Oydaki, Siyasal Bilgiler Fakültesinde çok az ders
saati ayrılmak suretiyle, gayet muhtasar okutulan Medenî Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hu
kuku, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü ve icra ve İflâs Hukuku gibi dersler, hukuk fakülte
lerinde gayet geniş olarak ve pek çok ders saati tahsisi suretiyle okutulmaktadır. Avukat olmak
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için gerekli ilmî formasyon da, sayılan derslerin geniş surette etüdü ve okunmasiyle elde edilebi
lir. Bu itibarla; Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının yalnız Hukuk fakülteleri programlarına
göre noksan kalan derslerden sınava girip, tasdikname almalarının avukat olmaları için yeter
li bulunmadığına ve noksan okutulan derslerden de fark sınavına girerek, başarı sağlamala
rının kabulünde zaruret vardır. Bu zaruretledir ki, 3 neü maddenin (b) bendi bu lâzimeyi kapsıyaca'k şekilde kaleme alınmıştır.
İstisnalara değinen 4 ncü maddede, staj kaydından vareste tutulacaklar sayılmış ve meri
kanundaki; «Bakanlıklar ve katma bütçe ile idare olunan genel müdürlükler hukuk (müşavirliği
•görevlerinde en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar» m staj kaydından vareste tutulmalarına
dair olan hüküm; «Teşkilâtlarında avukat bulunan Bakanlıklar ve katana bütçe ile idare olunan
igenel müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde en -az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar»
şeklinde değiştirilerek tasarıya alınmış ve bu suretle teşkilâtında avukat bulunmıyan Bafcanlıklar ve katma bütçe ile idare olunan genel müdürlükler huikuk müşavirliği görevlerinde bulunanla
rın staj kaydından vareste tutulmaları hâli kaldırılmıştır.
Filhakika, anılan huikuk müşavirliklerine tâyin iç.'in Huikuk Fakültesinden mezun olmak pren
sip itibariyle yeterli olup, meslekî tecrübe bakımından başkaca hiçbir şart aranımamıalktadır. Sa
niyen, bunların görevleri de, genellikle avukat olmak için gerekli bilgi ve tecrübeyi kazandıra
cak nitelikte değildir. Zira, huikuk müşavirleri, sadece çalıştıkları Bakanlık veya dairenin iştigal
sahasına giren konularla ilgili mevzuatı tetkik ve bu konularda hukukî mütalâalarını bildirmek
durumundadırlar ki, bu derecede hukukla meşguliyetin, avukatlık meslekini ifa için gerekli huku
kî bilgi ve tecrübeyi kazandıracağından bahsetmek mıüımlküin değildir. Bu itibarla, sıırf unvanına
bakıp, meşgalesinin mahiyeti ve müktesebatı nazarı itibara alınmadan, hukuk müşavirliğinde
4 yııl süre ile hizımot edenlerin de staj kaydından vareste tutulmaları tasarının sistemine uygun
mütalâa edilmemiştir.Teşkilâtımda avukat bulunan tek Baikanlılk Maliye Bakanlığı olup, katma bütçe ile idare olu
nan genel müdürlüklerden bu durumda olanlarda, Orman, Devlet Su işleri, Topraksu, Karayolları
ve Vakıflar Genel müdür İlikleridir. Maliye Bakanlığı ile anılan genel müdürlükler teşkilâtlarım
da kadrolu olarak maaş veya ücret alan avukatlar ile daimi olmak kaydiyle mukaveleli durum
da bulunan avukatlar da, «Teşkilâtlarında avukat bulunan» deyimi içinde mütalâa edilmiş ve
her iki suretle teşkilâtlarında
avukat bulunan Bakanlık ve katma bütçe ile idare olunan genel
müdürlükler hukuk mıüşaviriliği görevlerinde en az dört sene hizımet etmiş olanlar staj kaydından
vareste tutulmuştur. Bunların staj ka,vbnd;uı vf rosıte tutulmaları da, teşkilatlarındaki avukatla
rın müşavere ve kontrol mercii olarak bilfiil avukatlık meslekinin içinde bulunmaları ve meslekin
gerektirdiği bilgi ve tecrübeyi bizatihi ifa ettikleri görevde edinmiş olmaları sebebiyledir.
Maddede yeni olan diğer bir husus da, Anayasa Mahkemesi aslî ve geçici
de 4 sene hizmet ifa edenlerin de staj kaydından vareste tutulması keyfiyetidir.

raportörlüklerin

Filhakika, Anayasamızın üçüncü kısmının y*argı bölümünde yor alan hükümlerle kuruluş, gö
rev, yeltlki ve sair hususları düzenlenen Anayasa mahkemesinin fonksiyonun mahiyeti itibariyle,
bu mahkemede görev ifa eden aslî ve geçici raportörlerin, avukatlığın gerektirdiği bilgi ve tec
rübeyi edinecekleri tabiî bulunduğundan, bunla in da stajdan vareste tutulanlar arasına alınma
sında zaruret görülmüştür. Nitekim, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan olarak tam bir kazai fonk
siyonda bulunduğu gibi, kanunların iptali hususunda açılan dâvalardalki faaliyeti de avukatlık
için gerekli bilgi ve tecrübeyi kazandıracak mahiyettedir.
Avukatlık meslekine engel olan hallerle ilgili 5 nci maddede yeni olan husus, hakkında âciz
vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak keyfiyetidir ki, borçlarını ödemiyeeelk de
recede acz içinde bulunan bir kimsenin, meslekin gerektirdiği huzur içinde ve gerekli itimadı tel
kin suretiyle görevini yerine getirmesi mümkün olmadığı cihetle, anılan bendin eklenmesindeki
zaruret, avukatta bulunmaması gereken olumsuz şartlar bakumundan kendini gösterir.
M. Meclisi

(S. Sayısı : 324)

—5—
6 ncı maddeden 10 ncu maddeye kadar olan hükümlerde, avukat olarak levhaya kayıt istemi
ile bu istemin taJbi olacağı usul belirtilmiştir ki, istemin yazılı olması ve ikametgâhın bulunduğu
baroya yapılması 6 neı madde ile derpiş edilmiş ve mütaakıp maddelerde de, istemin kabulü ve
ya reddi halinde yapılacak işlemler sıralanmıştır. Bu bükümlere göre kabul kararları doğrudan
'doğruya gönderilmek suretiyle Adalet Bakanlığınım tasdiki ile tekemmül etmekte, ret kararı ise
ilgili tarafından itiraz üzerine Türkiye Barolar Birliğinden geçip, buranın da redde mütedair ka' trıarına vâikı itirazdan sonra Adalet Bakanlığına intikal etmektedir. Bakanlığın verdiği kararîa!rın kesinliği beyan edilmiş, ancak kesinliğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 ncü maddesi
hükmü uyarınca Danıştaya müracaata mâni alamayacağı tabiî bulunduğundan, bu kararlar aley
hine yargı merciine müracaat yetkisi olanlar da ayrıca belirtilmiştir.
Gerek barolarım ve gerekse Türkiye Barolar Birliğinin kararlarını muayyen süre içinde ver
meleri ve hu süre içinde karar verilmemesi halinde talep ve itirazın reddedilmiş sayi'lmaısı, adayın
durumunun süratle tâyinini sağlamak gayesine 'matuf olup, zaruridir. Aksi halin kabulü keyfiliğe
ittnlkân verir. Adalet Bakanlığımın rolü, yukarda da işaret edildiği üzere, kamu hizmeti gören avu
katlarım götz'ötimi hakikinin tabiî neticesi olup, Baro ve Türkiye Barolar Birliği .gibi kamu kurumu
niteliğindelki meslekî teşekküllerin kanunları tatbikinde birliği sağlamaktan ibarettir.
Avukatlık meslekine ait işlerin, meslekî teşekküller tarafından 'görülmesi esası tasarımın pren
sibi olduğuna göre, mesleke kabul işlemleri kesinleşenlere ruhsatname verilmesinin de, .barolara bı
rakılması gerekir ki, 9 ncu madde ile bu husus sağlanmıştır. İsteğin reddi kararının kesinleşme
sinden sonra keyfiyetin diğer barolarla, Türkiye Barolar Birliğine, ilgili baroca .bildirilmesine da
ir 10 ncu madde hükmü de, yuikardalki mantık silsilesinin zaruri bir sonucudur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bu kısımda avukatlıkla birleşemiyem ve birleşeibilen işlerle avukatlık yapmanın yasak olduğu
haller belirtilmiştir.
Bu kısımdaki hükümlerden sadece 14 ncü maddenin son fıkrası yeni bir hüküm olup, gö
revleri icabı, anılan teşekküllerin yabancısı olan kimseler tarafından bilinamiyecek hususiyetleri
me vâkıf bulunan ve çok defa kendisi tarafından yapılmış işleri mevcudolan bir teşekkül aleyhine
muayyen süre içinde dâva kabul eden avukat, diğerlerine göre rüçhanlı durumda olacağı gibi, bir
dâvada iki tarafın da vekâletini alarak hakkın kötüye kullanılmasına yol açar bir duruma gir
miş olacaktır. Bu hale mâni olmak için, böyle bir hükme ihtiyacıolduğu gibi, yasaklama süresi
de aynı maddede yer alan diğer sürelerle eşit tutulmuştur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
*

Bu kısımdaki hükümlerle avukatlık stajı düzenlenmiştir ki, yürürlükteki kanunda yer alam
hükümler pek az değişikliklerle muhafaza edilmiştir.
Yürürlükteki kanunda bir yıl olan avukatlık stajı 15 ncü maddede yine bir yıl olarak muhafa
za edilmiş ise de, stajyerin hukukî bilgi ve tecrübesinin daha fazla artırılarak, avukat olması için,
gerekli yeterliğinin sağlanması gayesiyle, yanında staj yapacağı avukatın hizmet yılı artırılmış
tır.
16 ncı maddede stajın yapılacağı mahkeme ve adliye dairelerinin yönetmelikle belirtilmesi der
piş edilmiştir.
17 noi madde, avukat olmak için aranan olumlu 'Ve olumsuz şartların, pek tabiî olarak stajyer
lerde de aranacağımı .göstermuektedir.
18 - 27 maddeler, staj için müracaatın şeklini ve bu müracaatın tabi olacağı işlemlerin melerden
ibaret olduğunu göstermektedir. Bu hükümlere göre stajyerliğe kabul veya istemin reddi hakkındaki
baro yönetim kurulu kararlarına, yönetim kurulu üyeleri ile C. Savcısı ve ilgilinin belli süre içinde
Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilecekleri ve bu merciin verdiği kararın da Adalet Bakanlığı
nın tasdiki ile kesinleşeceği belirtilmiştir.
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Tasarının 33 ncü maddesi, stajyerlere yapılabileceik yardıma dair olup, yeni bir hükümdür. Ga
yesi, avukat olmak istiyen fakat stajın devam edeceği bir yıl içinde maddî bakımdan kendine yeter
geliri olmıyan fakülte mezunu, istidatlı kimseleri mesleke kazandırmak imkânını sağlamaktır.
BEŞÎNCÎ KISIM
" Bu (kısımda avukatın hak ve ödevlerini gösteren hükümler yer almıştır.
34 ncü maddede, avukatın görevini yerine geSrmekte riayete mecbur olduğu hususlar ve hare
ket tarzı belirtilmiştir. Adaletin tedviri gibi kutsallığı üzerinde söz .söylenemiyecek bir görevi yeri
ne getiren avukatın, hareket tarzının maddede savılanlardan başka tarzda olması düşünülemez.
35 - 42 maddeler mer'i kanundakilerin tekrarımdan ibaret olup, yeni hüküm pretiımrofmektedir.
43 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları yeni hükümleri ihtiva etmektedir. 2 nci fıkra hükmü mer'i
kanunda rnıâni bir hüküm olmaması sebebiyle tatbikatta süregelen birçok uyuşmazlıklara son vere
cek nitelikte olup, avukatın birden fazla büro tesisi kati olarak menedilmektedir. 3 ncü fıkra avuka
ta büro ve mesken adreslerinin değişikliğinin bir hafta içinde baroya bildirilmesi hususunda zorun
luluk yüklemektedir.
44 ncü madde, birden ziyade avukatın (Avukat bürosu) teşkiline imkân vermekte ve büronun ma
hiyeti ile avukatlar arasındaki münasebeti düzenlemekte olup, madde açıklama yapmayı ,gerektirmiyecek açıklıktadır.
46 ııcı maddede getirilen yenilik, avukatların mahkeme ve icra dairelerindeki dâva ve takip dos
yalarını vekâletname ibraz etmeden tetkik edebilecekleri keyfiyetidir. Vekâletini alacağı bir iş hak
kında dâva veya takip dosyası avukata en doğru bilgiyi vereceği cihetle, avukatın bunları vekâlet
namesi olmadan da tetkik etmesine imkân verilmesindeki zaruret aşikârdır.
48 nci madde ile mer'i kanundaki cezanın asgan haddi 3 aydan 6 aya çıkarılmış ve 'suçu işliyenlerin memur olması halinde de verilecek cezanın asgari haddi 6 aydan 1 seneye çıkarılmıştır. Bu
suretle menedilen ve suç sayılan hareketin yapılnasma daha ağır cezai müeyyide ile mâni olunmak
istenmiş ve avukatların sırtından tufeyli olarak gelinmek isltiyeceklerin temizlenmesi ve meslekin ta
cir zihniyeti ile yürütülmemesi gayesi güdülmüştür.
52 nci madde ile, mer'i kanundan faklı olarak, avukatın tutacağı dosya ile duruşmaya çıkmak
mecburiyetinde olduğu hükme bağlanmış ve müvekkille birlikte imzalama mecburiyeti kaldırılmıştır.
Avukatın takibini üzerine aldığı bir dâvanın duruş naasma kendisi tarafından tutulan dosya ile çıkma
sında, işin evveliyatına ait her hangi bir hususu cevaplandırmak için fuzuli talike sebebiyet verme
mesi bakımından sağlıyacağı fayda açıktır. Avukata yüklenen, bizzat imzalama zorunluluğu, avuka
tın meslekî faaliyeti bakımından değer taşıdığı cihetle, müvekkille birlikte imzalamak zorunluluğu
lüzumsuz bir külfetten başka binşey ifade etmez.
55 nei madde, mer'i kanunun 43 ncü maddesiyle konulan memnuiyöti daha açık şekilde
ifade etmek üzere kaleme alınmış, reklâmın gazeteden başka vasıtalarla yapılması halini de şü
mulüne almıştır.
56 nei maddenin 2 nci ve son fıkrası hükümleri bu tasarıyla getiriLmiş yeni hükümler olup,
ikinci fıkra ile, avukata şimdiye kadar tanınan, vekâletname örneğini çıkarıp kullanmak yetkisi
genişletilmiş ve aslı kendinde bulunan her türlü 'evrak ve vesikanın örneklerini tasdik
ederek
yargı organları ile sair adlî mercilere ibraz edebilmek yetiki ve hakkı tanınmıştır. Bu hal, tasa
rının avukata tanıdığı hak ve görevlerle, ona verdiği önem ve gösterdiği itimadın mantıkî
bir sonucudur. Bu suretle avukatın örnek çıkarmak için başka mercilere müracaat
ederek
zaman kaybetmesi önlenmiş ve meslekin itibarı'artırılmıştır.
Maddenin son fıkrası hükmü de, yukarıda izalh edilen anlayışın bir tezahürüdür. Bu suretle
duruşma aralarında tebligat yapılmasına imkân verilmekle, duruşmaların bu sebeple uzamasının
önüne geçmek ve dâvaları süratle 'sonuçlanidırmak gayeısi güdülmüştür.
3 ncü fıkra ile, mer'i kanundaki cezanın âzami baddinin 8 yıldan 6 yıla indirilmesi de, suç
ile ceza arasında âdil bir nisbet kurma gayesine matuftur.
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58 nci madde ile, mer'i kanunda Adalet Bakanının tensıibedeceği makam tarafından yapı
lan soruşturmanın, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından icrasının hüküm altına
alınımasiyle Adalet Bakanının takdir ve yetkisi bertaraf edilmiş ve C. M. U. K. nun prensibine
uygun bir yol ihtiyar edilmiştir.
Tasarının 59 ncu maddesi 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 106, 107 ve 108 nci maddelerinden
mülhem olmuş ve bu maddelerdeki usulün Avukatlar hakkında da uygulanması öngörülmüştür.
Bu suretle avukatlara da; hâkimler ve savcılar gilbi ceza kavuşturması bakımından teminat
sağlanmıştır. Gerçekten ilk soruşturmanın toplu mahkemede icrasının avukat için bir
teminat
olduğu münakaşa edilemez.
60 nci madde dahi Hâkimler Kanununun 109 ncu maddesindeki usulün benimsenmesi, yukar
da açıklanan gayeye matuftur.
,
Ağır cezayı müstelzim meşhut suçların hazırlık ve ilk soruşturmasını umumi hükümlere tabi
kılan 61 nci madde hükmü, bu kalbîl suçların sosyal nizamı bozmaıktaki önemi ile mütenasibolup,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun umumi prensiplerine de uygundur.
62 nci madde hükmü, avukatların kamu hizmeti gören kimseler olmasının tabiî sonucudur.
63 ncü maddenin 2 nci fıkrasında ağır para ve hapis cezaları miktarınım artırılması sosyal
ve ekonomik değişikliklerin icabıdır. Son fıkradaki ağır para cezasının artırılması da aynı sebe
be dayanmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 122 nci madesindeki mânada kamu kurumu niteliğinde
bir meslek kuruluşu olan baroların, mensupları üzerindeki denetim görevlerini ifa r e geniş mânasiyle fonksiyonunu icra edebilmeleri için avrkata bâzı mükellefiyet yüikletilmesi ve bunun
ceza müeyyidesi altına alınması zaruretiyle 64 ncü madde sevk edilmiştir.
ALTINCI KISIM
Bu kısımda avukatlar listesi ve bano levhasının düzenlenmesi, bu konuda avukatın yüküm
lülüğü ve avukatın diğer bir baroya nakil işlemi le, levhadan kaydın silinmesine ilişkin hükümler
yer almıştır.
Mer'i kanunun, bu konuyla ilgili hükümleri, tasarı ile kurulan Türkiye Barolar Birliğinin
fonksiyonu bakımından zaruri değişiklik ve ilâveler yapılmak suretiyle muhafaza edilmiştir.
Ezcümle nakille
Aıdailet Bakanlığına
liğinin yetkisi içine
karar ınıercn olarak

ilgili inceleme ve isteğin kabulüne dair 70 nci madde ile, mer'i kanunda
ait bulunan nakil işleminin uygun görülmesi keyfiyeti, Türkiye Barolar Bir
alınmış, 71 nci maddeyle de nakil isteminin reddi halinde itiraız ve nihai
Türkiye Barolar Birliği kabul edilmiştir.

72 nci maddede, levhadan kaydın silinmesi kararına itiraz mercii Türkiye Barolar Birliği ise
de, nihai karar mercii Adalet Bakanlığıdır. Bu da, Adalet Bakanlığının gözetim yetkisinin tabiî
sonucu olup, nedenleri genel gerekçede izah edilmiştir.
Kezr. 75 nci maddede, tasdik merciinin Adalet Bakanlığı olarak gösterilmesi de, yukarıdaki
mülâhazalara istinadetmektedir.
YEDİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Bu bölümde baroların kuruluş ve nitelikleri, baro kurulması için aranacak avukat sayısı ve
görevlerin parasız görüleceğine dair hükümler yer almıştır.
76 nci maddeyle, baroların tüzel kişiliği haiz Kamu Kurumu niteliğinde meslek
kuruluşları
olduğu, kuruluş gayeleri belirtilmiş ve bu gayeler dışında her hangi bir iş ve siyasetle uğraş
maları m'enedilmiş, ayrıca maddedeki yeri gösterilmiştir.
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Bu hususların kesinlikle belirtilmesiindeki zaruretin anlaşılabilmesi için mer'i kanunda böyle
bir hüküm bulunmaması sebebiyle uğranılan müşküllerin ve anlaşmazlıkların hatırlanması kifayet
eder.
77 nei madde ile getirilen yenilik, Türkiye Barolar Birliğine tanınan yetki bakımındandır.
Meslekî en yüksek kuruluş olan bu teşekküle böyle bir yetkinin tanınması tasarının sistemi
icabıdır.
Barolar, tüzel kişiliği haiz Kamu Kurumu niteliğinde teşekküller olduklarına ve görevlerinin
de mesleke hizmetle sınırlı bulunduğuna
göre, 78 nci maddeyi görevlerin parasız görülmesi
prensibinin kabulünde zaruret mütalâa
edilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Bu bölümde baroların organları ile bunların teşekkül tarzları, görev ve yetkileri,
seçilme yeterliği ile seçimle ilgili hükümler yer lalmıştır.

seçme

79 ncu maddede, baroların organları sayılmıştır. Bu madde ile bağımsız Baro Disiplin
gibi yeni organlar Bıaro bünyesine ithal edilmiştir.

ve

Kurulu

I - Baro Genel Kurulu
80 - 85 maddeler, açıklamaya lüzum gös'termiyecek kadar açıktır.
86 ncı madde, avukatları genel kurul toplantılarına katılmakla yükümlü tutmuş ve bu yü
kümlülüğe uymıyanlar için disiplin işlemi derpiş etmiştir. M>er'i kanunda böyle bir hüküm olma
ması sebebiyle genel kurul toplantılarının ekseriya çok az sayıda avukatla ve gecikmeyle ya
pıldığı nazarı itibara alındığında, maddenin sevk zarureti açıkça belirir.
87 - 88 nci maddeler, toplantı yeter sayısı ile 'gündem dışı görüşmeyi düzenlemektedir.
maddenin ikinci fıkrasındaki nisibetler, tatbikattan edinilen tecrübelerden doğmuştur.

87 nci

II - Yönetim kurulu
89 - 95 maddeler, yönetim kurulunun teşekkülü, seçilme yeterliği ve engelleri, seçim dönemi,
toplantı yetersayısı, toplantıya çağırılma şekli ve yönetim kurulunun görevleri ile ilgili hüküm
ler olup, csaslta mer'i kanununun bu konuya ilişkin hükümleri de farklı bulunmamaktadır.
III - Başkanlık divanı
Bu divan, 96 ncı madde ile 50 den faızla üyesi olan barolar için öngörülmüş ve daha az sayı
da üyesi bulunan barolarda ise böyle bir divan teşıkiline lüzum görülmemiştir. 50 den az üyesi
•bulunan baroların iş hacmi itibariyle böyle bir divan teşkiline ihtiyaçları olamıyacağı düşünül
müştür.
97 nci madde başkanlıtk divanının, 98 nci madde baro balkanının ve 99 ncu madde de baş
kan yardımcısının görevlerini göstermektedir.
100 ncü madde, tasarı ile teşkil edilen Türkiye Barolar Birliğinin mevcudiyeti göz önünde
tutularak sevk edilmiş, birliğin kendisini teş/kil eden baroların başkan ve yönetim kurullarının
çalışmaları hakkında bilgi edinmesi ve kendi çalışmalarını düzenlemesi 'bakımından lüzumlu bu
lunmuştur.
101 ve 102 nci maddeler genel sekreter ile

muhasip üyelerin görevlerine dairdir.

IV - Disiplin kurulu
Tasarıda kaibul edilen prensip, baro organları arasında, yönetim kurulundan ayrı bir disip
lin kurulunun bulunmasıdır. Anca'k avukat
-sayısı 25 ve daha az olan baroların diğer organ
lara seçilen üyeleri dışında bir de disiplin kurulu için üye ayırmaları çok defa mümkün ola-
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mıyacağmdan, bu halde prensibe bir istisna tanınması zarureti ortaya çıkmıştır. 103 ncü mad
denin son fıkrasındaki hükmün gerektirici sebebi budur.
104 - 107 maddeler disiplin kuruluna seçilme yeterliği ve engelleri, seçim dönemi, toplarıma
ve karar yetersayısı ile kurulun görevini belirten hükümleri ihtiva etmektedir.
Görevleri itibariyle, baro başkanlığı yönetim kurulu üyeliği ve denetçilikle, disiplin kurulu
üyeliğinin birleşmesine de imkân görülmemiştir.
V - Baro denetleme kurulu
Tasarı ile getirilmiş bir organ olup, tüzel kişiliği haiz olan baroların malî işlemlerinin, bu
işlemlere iştiraik etmiyen üyeler tarafından denetlenmesmdeki fayda, ıbu kurulun teşkilini ge
rektirmiştir.
SEKİZİNCİ
BİRİNCİ

KISIM
BÖLÜM

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 122 nci maddesinde kanunla meydana getirileceği öngö
rülen kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olarak Türkiye Barolar Birliği, bu
tasarı ile vücut bulmaktadır. Anayasanın bu hükmü uyarınca, tüzel kişiliği haiz olan baroların
hepsim içine alan bir birliğin kurulmasındaki zaruret münakaşaya yer vermiyecek derecede
açıktır. Bu zaruretle 109 ncu madde sevk edilmiştir.
110 ncu maddede, birliğin amaç, görev ve yetkisi belirtilmiştir. Maddede, birliğin amacı,
yalnız avukatlık mesleki ve avukatlar yönünden değil, fakat hukuk alanında memleket yararı
yönünden de ele alınmış ve bunu sağlayıcı hükümler vaz'edilmiştir. Bu suretle millî hukukun
inkişafında, avukatların bilgi ve tecrübelerinin daha geniş çapta rol oynıyacağı muhakkaktır.
Barolar gibi birliğin de amacına aykırı işlerle ve siyasetle uğraşmaması tasarının prensiple
rindendir ve ifadesini 111 nci maddede bulmuştur.
Birlikteki görevlerin kaideten ücretsiz yapılması 112 nci maddede kabul edilmiş ve bu halin
birliğin kuruluş amacına ve niteliğine uygun olacağı düşünülmüştür.
İKİNCİ BÖLÜM
Bu bölümde birliğin oraganları ile bunların kuruluşu, toplantıları,
sayısı ile görevlerine ait hükümler yer almıştır.

görüşme ve karar yeter

I - Birlik Genel Kurulu
Birlik Genel Kurulunun kuruluşuna dair 114 ncü maddede, Genel Kurulun baroların üyeleri
arasından seçecekleri ikişer temsilci ile teşekkül edeceği belirtildikten sonra, 100 den fazla üyesi
olan baroların 100 den sonraki her 300 üye için ayrıca birer temsilci seçecekleri gösterilmiştir.
Birliğin üyeleri barolar olduğuna göre, her baronun Genel Kurul için eşit sayıda üye göndermesi
ile iktifa edilmesi akla gelirse de, baroların hepsinin aynı sayıda üyeye sahibolmadığı ve üye
sayısı çok olan baroların biraz fazla temsilci göndermelerinin adalet ölçülerine daha uygun olaca
ğı düşüncesiyle, madde yazılı şekilde kaleme alınmıştır. Mamafih temsilci sayıları arasında nis'betsizMğe yer vermemek ve böylece bir adaletsizliğe .sdbebolmaımak için (büyük baroların fazladan gönde
receği temsilci sayısı çok mahdut tutulmuştur.
116 nci maddede görüşme ve karar yeter sayısının üyelerin en az dörttebiri olarak sınırlan
ması, Birlik Genel
Kurulu görevinin önemi icabıdır. Bu miktardan az sayı ile yapılan top
lantıda alman karar ve yapılan işlerin görevin ehemmiyeti ile mütenasibolmıyacağı ve işin
ciddiyetine uymıyacağı tabiîdir.
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II - Birük Yönetim Kurulu
Birliğin yürütme organı Yönetim Kuruludur. 118 nei madde ile kuruluşu ve 119 neu maddey
le de üyeler arasındaki iş bölümü düzenlenmiştir. Böylece, barolardaki Başkanlık Divanına
muvazi bir organ burada da fiilen teşekkül etmektedir.
120 - 123 maddeler, Yönetim Kurulunun üyelerinin seçim dönemi toplantıları, görüşme
ve karar yeter sayısı ile görevlerini gösteren hükümleri ihtiva etmektedir. Bu hükümler açık
lama yapılmasını gerektirmiyecek açıklıktadır.
III - Birlik Başkanlığı
124 ve 125 nei maddeler Birlik Başkanının seçim şekli ve seçim dönemi ile görevlerine dairdir.
Birlikte Başkanlık Divanı bulunmalığı cihetle, barolarda bu divana tanınan bâzı görevlerin baş
kana verilmesinde zaruret vardır. Ezcümle birlik adına iktisap ve iltizamda bulunmak gibi.
IV - Birlik Denetleme Kurulu
Barolardaki zaruretle, birlikte de böyle bir denetleme kurulunda olan ihtiyaç aşikârdır.
V - Birlik Yüksek Disiplin Kurulu
Mer'i kanundaki Yüksek Haysiyet Divanına tekabül eden bu kurul, avukatların meslekî ku
ruluşları içinde en yüksek disiplin organını teşkil etmektedir.
DOKUZUNCU KISIM
Disiplin

işlem ve cezalan

127 nei maddede, disiplin cezalarının hangi hallerde uygulanacağı gösterilmiştir. Meslekin
vakar ve şerefine yahut meslek nizam ve ananelerine riayeti sağlamak ve avukatların meslekî
faaliyetlerinde görevlerinin ica'bettirdiği dürüstlükle hareketlerini temin için birtakım müeyyi
delere ihtiyaç bulunduğu aşikârdır.
128 - 129 ncu maddelerde disiplin cezalarının neler olduğu ve hangi hallerde kim tarafından
verileceği belirtilmiş olup, mer'i kanundakilerin aynıdır. Ancak para cezasının miktarı şimdiki pa
ra değerine uygunluğu ve uyarma hassasını temin için artırılmış, keza işten çıkarma süresi de
fiilin ağırlığı ile mütenasip hale getirilmiştir.
130 ncu madde, savunma hakkının önemine uygun olarak sevk edilmiştir.
131 nei maddenin ikinci fıkrası meslekin icrası sırasındaki fiillerden dolayı avukatlıktan ay
rılanlar hakkında da disiplin kovuşturması yapılmasını derpiş etmiştir. Bu suretle meslekin
yüksek menfaatlerinin ve itibarının korunması sağlanmış olacaktır.
132 nei madde, kovuşturmayı yapacak baro ve disiplin kurulu üyeleri ve Baro Başkanı
hakkındaki şikâyetlerde Kurulun teşekkül tarzını düzenlemektedir.
133 ncü maddede, ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına tesiri, muhtelif
durumlara
göre belirtilmiş ve baro yönetim kurullarının, disiplin kovuşturması açmaya mecbur ol
dukları hal maddenin son fıkrasında gösterilmiştir. Prensip, C€za kovuşturmasının disiplin
işlem ve kararlarının uygulanmasına engel olmıyacağıdiT.
134 ncü maddede, disiplin kovuşturmasının, yönetim kurulu tarafından bir kararla açı
lacağı belirtildikten
sonra, ikinci fıkrada, bu konuda ne suretle harekete geçileceği ve üye
lerden birine karardan önce soruşturma yaptırabileceği derpiş edilmiştir.
Son fıkra, işin sürüncemede bırakılmasına mâni o'lma'k gayesiyle sevk edilmiştir. Ko
nulan müddetin de, soruşturma ve karar için yeterli olduğu düşünülmüştür.
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(S. Sayısı : 324)

— 11 —
135 nci madde, soruşturmaya memur tâyin edilen üyenin* yapacağı işleri göstermektedir.
136 ncı madde, baro yönetim kurullarının disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair
kararlarına, Cumhuriyet Savcısı ve müştekinin itirazı ile Türkiye Barolar Birliği ve Adalet
Bakanlığının itiraz üzerine yapaeakian işlem ve verecekleri kararlarına dairdir. Adalet
Bakanlığının buradaki rolü de gözetim yetkisinin tabiî sonucudur.
137 nci madde de, disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair kararın kesin
leşmesinden sonra aynı fiillerden dolayı belirtilmiş ve yeniden inceleme için üç seneli'k
bir süre zamanaşımı olarak kalbul edilmiştir. Böyle bir sürenin ka'bulü, gecikmiş adaletin, ada
letsizlik olacağı fikrinden mülhemdir.
138, 139, 140, 141 ve 142 nci maddeler, disiplin kurulunun yapacağı duruşma ve delil
lerin toplanmasına dair olup, usul hükümleri karakterindedir.
İstinabe yoliyle verilen talimatın kimler tarafından yerine getirileceğine dair 144 ncü mad
de, baro disiplin kurullarına ait istinabe yoliyle verilen talimatların, istinabe olunan yer
deki aynı kurullar tarafından yerine getirilmesi gerektiği fikrinden mülhemdir.
145 nci madde, tanıklar ve bilirkişilerin ne suretle çağırı'lacağını ve çağrıya icabet et
meme halindeki müeyyideyi ve buna benzer karar verecek mercii göstermektedir. Mad
dedeki para cezası disipliner, o'lup, 162 nci maddenin hükmüne tabidir.
146 - 147 maddeler disiplin kurulu üyelerinden reddi ile kararların teMiğini düzenlemekte
dir. Maddeler açıklamaya muhtacolmıyacak derecede sarihtirler.
148 - 152 nci maddeler, işten menedilme ile bunun hüküm ve neticelerine dair olup,
mer'i kanundan farklı hükümler
getirmemektedir.
153 ncü madde, disiplin kurulu kararlarına karşı kimlerin itiraz edebileceğini göstermekten
dir.
Birlik Yüksek Disiplin Kurulunda inceleme kaideten evrak üzerinde yapılacak, ancak mad
dede sayılan işten veya meslekten çıkarma cezasdyle, işten menedilmeye dair kararlar gibi
neticeleri ağır olan cezalar ve kararların incelenmesinde, ilgili avukatın isteği üzerine veya
kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilecektir.
157 nci madde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 ncü maddesindeki (hiçbir idari
işlem yargı denetimi dışında bırakılamaz) hükmünün icabı o'larak sevek edilmiştir.
159 ncu madde de, disiplin kovuşturması açılmasının zamanaşımı üç yıl olarak belirtilmiş
ve bu müddetin yönetim kurulunca disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmiş olması ha
linde işlemiyeceğine işaret etmek suretiyle de, zamanaşımının disiplin kuruluna işin intika
linden sonra hiçbir zaman bahis konusu olmıvacağı açıklanmıştır.
Disiplin cezalarının kesinleşmedikçe uygulan amıyacağma dair olan 160 ncı madde hükmü,
ceza hukukunun genel prensiplerine uymak zaruretinin tabiî bir sonucudur.
Tanık ve bilirkişiye tazminat ödenmesi, yol ve ikâmet giderinin karşılanmasiyle, bu gider
lerin müşteki veya avukat tarafından evvelden yatırılması, avukat veya üçüncü bir kişiye yük
letilmeyen veya borçludan almana imkânı kalmıyan masrafların da baroya yükletilmesine dair
olan 161 nci madde hükmü usul hukuku esaslarının tabiî bir sonucudur.
162 nci madde ile para cezasının veya masrafların ödenmesine dair olan kararların ilâm ma
hiyetinde sayılacağı ve para cezalarının baroya gelir yazılacağı öngörülmüştür.
ONUNCU KISIM
Mer'i kanunda avukatlık ücreti, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda vekâlet ücreti olarak
adlandırılan ve avukatın vekâlet hizmetine karşılık teşkil eden meblâğ, bu tasarıda da (Avu
katlık ücreti) adı ile tanımlanmış ve 163 ncü maddenin ilk fıkrasında bu kanundaki mânâda
(Avukatlık ücretinin) tarifinin yapılmasında zaruret mülâhaza edilmiştir.
Anılan maddede de avukatlık ücretinin avukatla müvekkil arasında serbestçe kararlaştırı
lacağı kaide olarak kabul edilmiş, tarifedeki en az ücretin altında kalan ücret karşılığında iş
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ve dâva kabul edilmesi yasak edilerek, aksine hareket disiplin cezası müeyyidesi altına alın
mıştır.
Ücret anlaşmalarının yazılı şekilde olması da mutebcrlik şartı oılarak kabul edilmiştir. Nite*
kim bu konudaki dâvalarda yazılı sözleşmeden başka delilin getirilemiyeceği ve dinlenemiyeceğine maddenin 5 nci fıkrasında işaret edilmiştir.
Son fıkra ücret közleşmesi olmıyan hallerde asgari ücret tarifesinin uygulanacağına dair
dir.
Ücret sözleşmelerinin muhtevasına dair olan 164 ncü maddenin 1 nci fıkrasında, ücret sözleş
mesinin kaide olarak belli bir miktarı ihtiva etmesine işaret edilmiştir. Bu hususun kanunda
gösterilmesine, bilhassa sözleşmeden doğan dâvalar bakımından ihtiyaç vardır.
İkinci fıkra, avukatı girdiği dâvada başarı sağlamaya sevk eden bir hüküm olup, başarı
ya pirim vermek suretiyle teşvik edici rol oynıyacağı inkâr edilemez.
3 ncü fıkra, avukatın hasılı dâvaya iştirakini mcneden bir hükümdür ki, sevk gayesi metin
den kolayca anlaşılmaktadır.
Son fıkra, kaideten müvekkile aidolması gereken bir meblağ için bu kaidenin teyidinden baş
ka, aksine yazılı sözleşmenin 'de caiz bulunduğuna işaret etmektedir.
165 ve 166 nci maddeler avukatlık ücretinin teminatını teşkil eden hükümler niteliğinde
dir. Nitekim anılan maddelerle ücret borçları bakımından müteselsil mesuliyet esası kabul edil
miş avukata hapis hakkı tanınmış ve avukatlık ücreti alacağının imtiyazlı olması öngörülmüş
tür.
167 nci madde Baro Yönetim kurullarının görevi bakımından sevk edilmiş bir hükümdür. Ge
rektiğinde yönetim kurulunun aracılığının istenmesiyle yetinilip, dâva yolundan vaz geçilmesini
sağlamak gayesine matuftur.
168 nci madde, avukatlık ücret tarifesinin hazırlanmasına mütedair usuli bir hükümdür.
169 ncu madde, yargı mercilerinin karşı tarafa yükletecekleri avukatlık ücretinin sınırla
rını belli etmekte ve 170 nci madde de, avukatlık ücret tarifesini uygulayacak diğer mercileri
göstermektedir.
171 nei maddenin 1 nci fıkrası, avukatın, üzerine aldığı işin kanun hükümleri ve yazılı söz
leşme şartlarına göre sonuna kadar takip mecburiyetinde olduğunu hüküm altına almıştır. Mütaakıp fıkralar da avukatın diğer bir avukatla birlikte veya başka bir avukata, üzerine aldığı
işi takibettirebilmesi şartlariyle bu halin sonuçlarını düzenlemektedir.
172 nci madde avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesine dairdir.
173 ncü madde, avukatın deruhte ettiği işi haklı bir sebebolmaksızm takipten vazgeçmesi
veya azlinin doğuracağı sonuçlar belirtilmiştir.
ONBİRİNCİ KISIM
174 - 179 ncu maddeler adlî müzaharet bürosunun, büronun çalışması, görevleri, adlî müzaharet
için delil gösterme zorunluluğu, gider ve geliri ile yıllık çalışma raporuna dair olup, mer'i kanu
nun bu konudaki hükümlerinin aynen muhafazasından ibarettir.
ONİKİNCİ KISIM
Bu kısımda, Yönetmelik hazırlanması, Cumhuriyet savcılarına yapılacak tebligat, avukatlık
kıdemine sayılacak hizmetler, dâva vekilleri hakkında uygulanacak hükümler ve yürürlükten kal
dırılan hükümlere dair 180 - 184 ncü maddeler yer almaktadır.
Tasarıda, avukatların sosyal güvenliğinin, topluluk sigortasına girmelerinin mecburi tutulması
suretiyle sağlanması öngörüldüğünden, 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanununda da buna
paralel olarak değişiklik yapılması zaruri görülmüş ve bu kısımda yer alan 185 nci madde ile sözü
edilen Kanunun 1, 4 ve 5 nci maddeleri değiştirilmiştir.
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Birinci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikle, Avukatlar Yardımlaş
ma Sandığı kurulmuş olan "baroların mensubu olan avukatların bu sandıklara üye olmaları mecburi
iken ihtiyarî hale getirilmiş ve ihtiyarî olarak üyeliğini devam ettirenlerin sandığa olan duhu
liye, aylık aidat ve maktu aylık iştirak hisselerini ödememeleri halinde uygulanacak esasların
yönetmeliklerde gösterilmesi derpiş edilmiştirv Filhakika, topluluk sigortasına girmesi mecburi
kılman ve bu suretle sigorta primi ödemek zorunda kalacak olan bir avukatın, isteği haricinde
bir de Avukatlar Yardımlaşma Sandığına duhuliye, aylık aidat ve iştirak hissesi ödemek mecbu
riyetinde bırakılması hem adalet ilkesine aykırı olacak ve hem de aynı gaye için iki ayrı yere
para ödenmesi zorunlu kılınmak suretiyle ağır bir külfet altına sokulacaktır. Ancak, Yardım sandığında hastalık, yaşlılık, malûllük ve ölüm yardımı görecek durumda olup da, yaşının ileriliği
sebebiyle topluluk sigortasından, anılan yardımları görebilmesi için geçmesi gereken asgari süreyi
tamamlaması şüpheli olanların da sandıktan sağlıyacakları bu yardımlardan yoksun kalmamaları
için, sandık üyeliğini devam .ettirmelerinde menfaatlerinin olduğu da aşikârdır.
Bu sebeple yardım sandıklarının toptan tasfiyesi yoluna gidilmiyerek, üyeliği ihtiyari hale ge
tirmek suretiyle, sandıkların devamında da fayda mülâhaza edilmiştir.
Dördüncü madde de, üyeliğini ihtiyari olarak devam ettirenlerin durumuna uygun olarak yeni
den kaleme alınmış ve birinci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak açıklığa kavuşturulmuş
tur.
Beşinci maddede yapılan değişiklik, sadece ikinci fıkranın kaldırılmasından ibarettir. Tasanda,
mer'i kanunun 80 nci 'maddesinin yerini tutan bir madde bulunmadığı ve sandık üyelerinin mükel
lefiyetlerini yerine getirmemeleri halinde uygulanacak esasların da, birinci maddenin dördüncü
fıkrasında yapılan «değişiklikle yönetmeliğe bırakıldığından bu fıkranın uygulama yeri kalmamış
ve hayatiyetini kaybetmiştir.
186 nci madde ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesi değiş
tirilmektedir. Dâvaya vekâlet derulhde etmeye kanunen yetkili bulunan kimseler 1086 sayılı Ka
nundan sonra yürürlüğe giren 3499 sayılı Avukatlık Kanununda gösterilmiştir.
Halen yürürlükte bulunan Avukatlık Kanununun 19, 23 ve muvakkat IV noü maddeleri bu meyanda sayılabilir. Tasarının 32, 35 ve geçici 9 ncu maddeleri de aynı konuyu düzenlemektedir. Bu
itibarla, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesinin birinci, üçüncü
ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler maddeleri çrkarılmışıtır. Nitekim, tasarının geçici 13
ncü maddesi hükmü muvacehesinde de sözü edilen kanunun 61 nci maddesinin birinci, üçüncü ve
dördüncü fıkraları, lüzumsuz kalmıştır. Zira geçici 13 ncü maddede, Hukuk Usulü MuJhakemeleri
Kanununun 61 nci maddesinin bir, üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler daiha etraflı ve
detaylı olarak hüküm altına alınmış •bulunmiaktadır.
1086 sayılı Kanunun 61 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne vuzulh verilmek suretiyle ve yukardaki izahatın ışığı altında yeni 61 nci madde vücuda getirilmiştir; mahkeme, kanuna göre ve
kâlet derulhde etmesi kaabil olmıyan bir vekille kendisini temsil ettiren tarafın, o vekilini gerek otu
ruma, gerekse mahallinde yapılacak olan taihkikat ve inceleme işlemine kaîbul etmiyecektir. Bu tak
dirde müvekkile, re'sen ve üzerinde keyfiyeti işaret edeceği bir davetiye gönderecektir. Davetiye
gideri, bilâhara o tarafa yükletilmek üzere, evvelemirde Hazmeden ödenir. Bu davete rağmen
gelmiyen veya usulen kendisini temsil ettirmiyen şahıs hakkında gıyap kararı çıkarılacağı talbiîdir.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
'Geçici 1 nci madde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar kanunları kap
samına girmiyen <ve halen sosyal güvenlikten malhrum bulunan avukatların Sosyal Sigortalardan
faydalanmalarını sağlıyacak hükümlerin, ya hazırlanacak (yalnız avukatlar için) özel bir kanunla,
yahut diğer serbest meslek sahiplerini de kapsamına alacak bir kanunla düzenlenmesini derpiş et
mektedir. Esasen Birinci Beş Yıllık Plânın (toplumun genel kuruluşu) bölümünün (sosyal güven
lik) kısmında da, serbest meslek erbabının sosyal güvenlik düzeni içine alınması ve bu konuda tedM. Meclisi
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bir «olarak serbest meslek erbabı için ihtiyarlık ve ölüm sigortası kurulması öngörülmüştür. (Baş
bakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtının yayınladığı birinci beş yıllık kalkınma plânı, sayfa 110 ve
112).
Geçici iki ve üçüncü maddelerde yer alan hükümler, avukatların sosyal güvenliğini sağlıyacak
esasları ihtiva etmektedir. Bu maddelerin sevk sebeplerini izah etmeden önce avukatlık meslekinin
özelliğinden ve avukatların sosyal güvenliği konusunda alınan kanuni tedbirlerin geçirdiği gelişme
lerden bahsetmek faydalı olacaktır.
3499 sayılı Avukatlık Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında; avukatlığın kamu hiz'" meti mahiyetinde bir meslek olduğu belirtilmiş ve tasarının birinci maddesinde de doğrudan doğ
ruya «kamu hizmetidir» diye tanımlanmıştır. Ancak, sözü edilen yürürlükteki kanun ve tasarıda
ayrıca, kamu hizmeti oıl'an bu mıesMkin serbest bir meslek olduğu da beyan edilımiştdr. Bizıatübi serbest
meslek olmakla beraiber, avukatların >bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına veya Sosyol
Sigortalar Kanununa tâbi olarak mesleklerini icra etmektedirler. Bu iki kategorideki avukatlar
için sosyal güvenlik, emeklilik veya sigorta ile sağlanmış 'bulunmaktadır. Bu itibarla Avukatlık
Kanunu veya sair kanunlarla sosyal güvenliğinin sağlanması gereken avukatlar, tamamen ser
best çalışan ve yufcardaki iki kategoriye de girmiyenlerdir.
Başlangıçta, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nci (balbmda, 135 - 138 nci maddeler ile
meslek sigortası müessesesi düzenlenmiş ve avukatların meslek sigortası yaptırmaları mecburi
kılınmıştır. Ancalk, bu sigorta tesibit edilecek bir sigorta ışirketine sigortalanmak suretiyle te
min edilmek istenmiştir. Uygulamada umulan sonucun alınmaması üzerine de 21 . 12 . 1953 ta
rih ve 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu çikarılaraik Avukatlar Kanununun meslek si
gortalarına ait 135 - 138 nci maddeleri kaldırılmıştır. Bu kanun, her baro merkezinde baro ge
nel kurulu kararı ile (Avulkatlar Yardımlaşma Sandığı) kurulabileceğini ve kurulan barolarda
da, avukatların bu sandığın üyesi olacaklarını derpiş etmiştir. Şu suretle, sandığın kurulması
ihtiyari ve fakat kurulan bu sandıkların belli 'barolardaki avukatları içine alması, gelir kay
naklarının geniş bulunmaması ve gelirin esas itibariyle nemalandırılmasmın da söz konusu ol
maması sebepleriyle üyelerine sağladıkları menfaatler de sembolik denebilecek dereceyi geçeme. mistir. Bu kadarcık yardımın sağlanmasını ise, günümüzün ekonomik koşulları karşısında avu
katların kâmil mânada sosyal güvenliğe kavuşmasını ifade edemiyeceği izahtan varestedir.
Bu itibarla, senbest meslek olarak kamu hizmeti ifa eden avukatların tamamını içine alacak
bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması bir zaruret olarak tezaıhür etmektedir. Bu sosyal gü
venliğin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına bağlanması suretiyle sağlanması düşünüleıbilir ise de, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesi hükmü
muvacehesinde buna imkân bulunamamıştır. Zira sözü edilen kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına taıbi olacaiklarm memur statüsünde olmaları gerek
mektedir. Seribest avukatlar ise, memur statüsünde bulunmadıklarından, bu Sandığa tabi kı
lınmaları mümkün olamamıştır. İkinci hal, serbest avukatların 17 Temmuz 1964 tarih ve 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bağlanmaları suretiyle Sosyal Sigortalardan faydalanmala
rını sağlamaktır. Ancalk, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesi hükmü gere
ğince sigortalı sayılaJbilmek için «Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tara
fından çalıştırılmak» gerekmektedir. Oysa ki, serbest avukatlar bakımından böyle bir durum
söz konusu değildir. Bu yüzden de bunların doğrudan doğruya 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa göre sigortalı sayılmaları mümkün olamamaktadır.,
Bu suretle, serbest avukatların sosyal güvenliğini, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına
bağlanmaları veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılmaları mümkün
olamayınca, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 nci maddesinde hüküm altına alınan
topluluk sigortasına ıgirmelerinden başka bugünkü halde çözüm yolu kalmamaktadır. Tasarı
nın geçici 2 nci maddesinde de, bu yola gidilmiş ve 5434 sayılı Kanunla, 506 sayılı Kanunun
kapsamı dışında kalan avukatların hepsinin topluluk sigortasına girmeleri mec'buri kılınmıgM. Meclisi
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tır. Topluluk sigortası, bütün sigorta kollarına şâmil olarak düzenlenmiştir. 506 sayılı Kanu
nun 86 ncı maddesinde söz konusu edilen Çalışma Bakanlığınca onanacak genel şartlar da, tip
sözleşme haline getirilerek, bunun Çalışma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Türkiye
Barolar Birliği arasında yapılacaik görüşmelerde tesbit edilmesi derpiş edilmiştir. Topluluk
sigortasını yapacak birlikler de barolardır. Yani her baro ayrı ayrı fakat tip sözleşmeye uy
gun olaraık topluluk sigortası yaptıracaktır.
Geçici üçüncü madde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa istisna getirmekte olup, toplu
luk sigortasına giren avukatların, önceden sigortalıkları söz konusu olmadığı halde, avukat
lık hizmet süreleri esas alınarak, sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki on yıl içinde en
az 70 ay baro levhasında kayıtlı bulunan, sigortalılık süresince her yıl en az 7 ay sigorta primi
ödiyen ve en az 5 yıl sigortalı olan avukatlara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar
gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanması
derpiş edilmiştir. Bu hüküm, yukarda söylendiği gibi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
geçici 8 nci maddesinin (C) fıkrası hükmüne istisna teşkil etmekte ise de, . avukatların kamu
hizmeti ifa etmeleri bakımından ve hizmetlerinden cemiyet müstağni kalamıyacağı cihetle,
yarınlarından emin olarak hizmetlerini yapabilmelerini sağlamak gayesiyle bu istisnanın getiril
mesi zaruri görülmüştür.
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin serbest meslek erbabına mecburî olarak uygulanması duru
munun ilik masalini tenkil edeccık bu hiiıkümlerde, mezkûr kanunun geçici 8 nci maddesinin kıyasen
avukatların faydasına da arz edilmesi sigortadan gereği veçhile istifade edebilmek noktasından ka
çınılmaz bir zaruret olarak mütalâa edilmiştir.
Geçici üçüncü maddenin diğer hükümleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 8 nci
maddesinin istisna dışında kalan hükümlerinin aynı olduğundan ayrıca izahına lüzum (görülmemiş
tir.
Geçici 4 ncü madde, topluluk sigortasına giren avukatların, Avukatlık Yardımlaşma Sanıdığmda•ki kayıt!arını sildirerek, ilişiklerini kesmelerini d'izenliıyen hükmü ihtiva etmekte olup, usule mütaalliktir ve kısmî bir tasfiyenin şekil ve şartlarını tesbit etmektedir.
Geçici 5 inci madde kazanılmış hakların korunması gayesine matuftur. Makbul mazerete istina
den »taja ara vermiş olanların da bu madde kaplamına girdiği izahtan varestedir.
Geçici 6 ncı madde, Türkiye Barolar Birliğinin kuruluş hazırlıklarında Ankara Baro Başkanına
yükletilen görevi belli etmektedir ki, Birliğin merkezi Ankara olduğuna ,göre hazırlığın başkası tara
fından yapılması düşünülemez.
Geçici 7, 8 ve 9 ncu maddeler mer'i kanundaki muvakkat, 3 ve 4 ncü maddelere tekabül etmek
tedir.
Geçici 10 ncu madde baroların görevlerine devamlarını sağlamak gayesine matuftur.
Geçici 11 nci madde, asgari avukatlık şarafiye tarifesinin yapılma süresi ile eski tarifenin uygu
lanmasına devam müddeti belirtilmiştir.
Geçici 12 nci maddede, yeni kanuna göre kurulacak Birlik Yüksek Disiplin Kurulu teşekkül edin
ceye kadar Yüksek Haysiyet Divanmdaki dosyaların Ankara Baro Başkanlığında muhafaza edilme
sini hüküm altına almaktadır.
Geçici 13 mcii madde, Tasarının 186 ncı maddesi ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 61 nci maddesinde yapılan değişikliğin tabiî sonucu olarak sevk edilmiş bulunmaktadır.
Zira, 186 ncı madde ile değiştirilen 1086 sayılı Kamunun 61 nci maddesinden «Baro teşekkül etmiyen
ve birinci fıkra veçhile dâva vekili bulunmıyan mahallerde herkes dilediği kimseyi tevkil edebilir.»
hükmünü ihtiva eden son fıkrasiylc, bu fıkranın atıfta bulunduğu birinci fıkrası çıkarılmıştır.
Bu fıkraların maddeden çıkarılması sonucunda, tasarının 32, 35 ve geçici 9 ncu maddeleri hüküm
leriyle iktifa edilmesi ve bu maddelerle kendilerine dâvaya vekâlet deruhde etmek yetkisi tanınan
kimseler (Avukat stajiyeri, baroda kayıtlı avukat ve dâvavekili) dışındakilere, mezkûr yetkinin
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tanınmaması düşünülebilir ise de, memleketimiz gerçekleri karşısında bunun birden yapılması
mümkün görülmemiş ve bir intikal devresinin tanınması zaruri görülmüştür. Her ne kadar, mem
leketimizdeki avukat ve dâvavekili sayısı ve bunların memleket içindeki dağılışı 1086 sayılı Kanu
nun kabul edildiği 18 Haziran 1927 tarihine göre, lehe önemli derecede farklı ise de, bugün dahi
bir hayli ilçemizde üç avukat ve dâvavekili bulunmamakta ve buradaki vatandaşlarımızın büyük
kısmı bizzat dâvasını takibedebilecek kültür seviyesine henüz erişmiş değildir. Bu itibarla daha
bir süre üç «avukat ve dâvavekili olmıyan yerlerde, avukat veya dâvavekili olmıyan kimselerin de
hukuk mahkemeleri icra ve iflâs dairelerinde dâva ve iş takibedebilmek üzere vekâlet deruhte
etmeleri faydalı ve zaruri mülâhaza edilmiştir. Ancak, bu kimselerin hukukun tamamen yaban
cısı olmamaları ve gördükleri hizmetin önemi ile orantılı bir disipline bağlanmaları da gerekir.
Maddenin birinci fıkrasında; üç avukat ve dâva vekili bulunmıyan yerlerde, hukuk mahke
meleri ve icra ve iflâs dairelerinde dâva ve iş takibetmek üzere vekâlet deruhde edeceklerin, belli
görevlerde 4 sene bulunmaları, avukatlığa kabul için üçüncü maddede aranan, tahsil ve staj dışın
daki olumlu şartları haiz olmaları ve beşinci maddedeki olumsuz şartların da kendilerinde
bulunmaması aranmıştır. Bu suretle, hiçbir hukukî formasyondan geçmemiş ve mânevi nitelik
leri itibariyle de, kanun hizmeti görecek ehliyette olmıyan kimselerin, vekâlet görevini ifa etmeleri
önlenmiş olacaktır. Fıkrada sayılan görevlerde 4 sene hizmet etmiş olmak hali de, görevlerin
mahiyeti icabı bu kimselere az da olsa hukukî formasyon sağlıyacaktır. Bunların baroca tutu
lan listeye kaydolunmaları, vekâlet görevini yapacakları yeri sınırlamak gayesine matuftur.
İkinci fıkra, birinci fıkra gereğince vekâlet görevini ifa edeceklerin listeye kayıt tarihinden
itibaren üç ay içinde görev ifa edecekleri yerde büro tahsis etmek mecburiyetini ve bunun mü
eyyidesini hüküm altına almaktadır.
Üçüncü fıkra, müktesep hakların korunması1 gayesiyle getirilmiştir. Filhakika, birinci fıkrada
ki şartları haiz olmıyan, fakat kanunun yürürlüğe girmesinden Önce vekâlet görevini meslek itti
haz etmiş de geçimini buna bağlamış bulunan kimselerin, bu imkândan birden mahrum edilme
mesi de hakkaniyet icabıdır. Ancak, bunlarda da mânevi niteliklerin mevcudiyeti aranmış ve ve
kâlet görevini ifa edebilmeleri birinci fıkradaki listeye kaydolunmaları şartına bağlanmıştır. Lis
teden her hangi bir suretle kayıtları silindiği takdirde, birinci fıkradaki şartları tamamen haiz ol
madıkça yeniden listeye kaydolunmıyacaklannın derpiş edilmesi de tasfiye gayesine matuftur.
Fıkranın son iki cümlesi, bu şahısların müktesep haklarının tanınması için listeye kayıt zımnın
da başvurma süreleri ile büro açmak mecburiyetlerini ve müeyyidesini düzenlemektedir.
Dördüncü fıkra, önceki fıkralarla vekâlet görevini ifa etmek haklarının, o yerdeki avukat ve
dâvavekili sayısının üçe yükselmesiyle sona ermesi halinde başka yere naklin ne suretle yapılaca
ğına dairdir.
Beşinci fıkra, listeye kayıt işleminin usulünü, baroların belli süre içinde karar verme zorunluğuna, baroların kayıt kararının kesin olup, ret kararı aleyhine itiraz süresini ve Adalet Bakan
lığının bu konudaki fonksiyonunu düzenlemektedir. Fıkranın son cümlesi Anayasanın 114 ncü
maddesindeki prensibinin icabıdır.
Altıncı fıkra, yönetmelikle düzenlenecek hususları göstermektedir.
Yedinci fıkra, bunlar hakkındaki disiplin işleminin, dâvavekilleri hakkındaki hüküm çerçeve1sinde yürütüleceğini derpiş etmektedir.
Son fıkra, maddenin yürürlük süresini göstermektedir.
Geçici 14 ncü madde, bir zoraniuğun sonucu olarak sevk edilmiştir.
Filhakika, 23 Aralık 1966 günü itibariyle, 375 olan hâkim stajiyeri 'kadrosu tamamen dolu olup
erkek ve hanım olmak üzere 631 kişi de stajiyerliğe tâyin için sıra beklemektedir. Ayrıca Aralık
1966 sonunda iki senelik stajını bitirecek olan 123 hâkim stajiyerinin, hâkim veya C. Savcı yar
dımcılıklarına tâyini, bu kadroların dolu bulunması sebebiyle Mart 1967 ye kadar mümkün olamıyacak ve Bakanlıkça hazırlanan bir tasarı ile istenen 450 kadro verilmediği takdirde de staM. Meclisi
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jıriî'bitirdiği halde'•"•tâyin edilemiyeceklerin miktarı artacaktır. Bu durum muvacehesinde iki se
nelik stajını bitirdiği halde kadro bulunmaması sebebiyle tâyin edilemiyen hâkim stajiyerlerinin,
tâyin için uzun müddet bekliyerek mağduriyetlerinin devam etmemesini sağlamak amacı ile, bu
ştajiyerlere, hâkim stajiyerliğinde geçen sürelere avukatlık stajında geçen sürelere tam karşılık
tutulmak suretiyle avukat olmak imkânı geçici 14 ncü madde ile verilmiş olacaktır.
-Son iki madde kanunun yürürlük tarihi ile kanunu yürütecek makama dairdir.

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arkadaşının, Avukatlık Kanunu teklifi (2/1)
27 Ekim 1965
Millet Meclisi Başkanlığına
Avukatlık kanunu teklifimiz ve mucip sebepleri eklidir. Kanunlaşması için gereğini istirham ede
riz.
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MUCİP SEBEPLER

3499 sayılı Avukatlık Kanunumuz 1938 yılında meriyete konmuştur. Yurdumuzda Avukatlık
meslekine lâyık olduğu şerefli yeri veren ve zamanın icaplarına göre tataıimıkâr bir kanun olan
3499 sayılı Kanunu aradan geçen 26 yıl içinde memleket şartlanndaki ve cemiyetin sosyal, ekono
mi/k ve politik yapısındaki derin değişikliklerin tesiri ve tatbikattan edinilen tecrübelerin ilhaımı
ile yenibaştan ele almak icabetımiştir.
Şartların değişmesi ile huikuk kaidelerinin de değiştirilmesi icabedeceği kaidesi aklın bulduğu
en eöki ve basit hakikatlerden 'biridir.
Filhakika; 3499 sayılı Avukatlık Kanununun tedvin edildiği 1938 yılında memleket yararları
nın faydalı ve zaruri kıldığı tok partili bir inkılâp idaresi mevcut idi. Mensubu bulunduğumuz
Garp milletleri camiasının en kudretli üyelerinden Almanya'da Hitlerizm, İtalya'da Faşizm bütün
ihtişaımı ve şaşaası ile dikkatleri üzerine çekmekteydi. Memleketin adlî hayatı ile yakından ilgili,
geniş bir kütleyi ilgilendiren Avukatlık Kanununu hazırlıyanların iç ve dış hâkim cereyanların,
sosyal ve politik havanın etkisinde kalmaması mümkün değildi. Nitekim demokratik icaplara uygun
kaideler şevki gayretlerinin müşahede edildiği 3499 sayılı Kanunun, baroları Adalet Bakanlığının
vesayeti altına sakan ve hattâ idare heyetini Bakanlığa fesih salâhiyetini tanıyan (Mad: 81) hü
kümleri ile antidemokratik bir karekter taşıdığım müşahede etmekteyiz.
3499 sayılı Avukatlık kanunu lâyihası avukatlar kongresinde görüşülürken, zamanın Adalet
Bakanı mefhum Şükrü Saraçoğlu'nun açış nutkundan alınan aşağıdaki sözler bu fîkrin en kesin
delilini veronektedir.
«inkılâp yapmış, yeni bir rejdm kûrımuş olan her yerde Avukatlık meslekini o inkılâbın esasla
rına göre tanzim zarureti belirmiştir. Nitdk'm" İtalyan Avu'katlük Kanunu süratle faşizm icaplarına
uygun bir ihale geldiği gibi, Alman Avukatlik Kanunu da nasyonel - sosyaliam damgalarını taşıM. Meclisi
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maiktadır. Biz de lâyihamızı Cumhuriyetçi, milliyetçi, lâik, devletçi, realist rejimiımıaity bir,kelime
ile Keımalizjmin derin izleri ile takviyeye çalıştık.»
(Tatbikattan çizgiler - Sh: 538, Avukat Volt Çarnis)
1938 den bu yana Dünya ve Türkiye'nin çehresi çok değişmiştir. 2 nci Cihan Harbi, Dünya ha
ritası ile birlikte, insanların yaşayış, düşünce ve kıymet hükümlerinde inkılâp sayılabilecek değişik
likler yarattı. Faşizm ve nasyonel - sosyalizmin sembolize ettiği dikta rejimleri acı birer hâtıra ola
rak tarihin karanlıklarına gömüldü. Demokratik hür idareler cephesinin kesin galebesi ile birlikte
demokratik idare tarzı itibar kazandı ve bütün dünyada revaç bulmaya başladı. Bu cereyanın dışın
da Türkiye de kalaımazdı ve 'kalmadı. Hür seçimlerle demokratik idareye geçiş, 1950 - 1960 arası
talihsiz bir tecrübe devresi, benimsenen dcımokratJk idareye ve Anayasaya karşı davranışlar ve bâ
zı sosyal, politik ve ekonomik sebeplerle 27 Mayıs 1960 İnkılâbının vukua gelişi; Türkiye için sos
yal, ekonomik ve politik, yeni şartların ve yeni bir vasatın doğmasını mukadder kılmıştır,
1961 tarihli Anayasamız, taımamiyle demokratik bir karekter taşımaktadır. Kanunlar ve hukuk
kuralları, hiyerarşisinde en üst noktayı işgal ede n ve bağlayıcı bir karekter taşıyan (Anayasa Mad :
8) yeni Anayasanın tedvinine âmil olan ve prensiplerine haklım bulunan demokratik ve 'halkçı ru
hun; ımer'i Avukatlık Kanununa hâkim bulunan vesayetçi zihniyetle telifi mümkün değildir.
Gerçekten de, Anayasamız 122 nci maddesinde ; ımuhtar meslek kuruluşlarının teşkilini öngör
müş, tüzükleri yönetim vo işleyişlerinin demokratik esaslara uygun olımasmı emretmiştir. Yeni Ana
yasamıza hâkim olan anap Tensiplerin bajlıcalarından birisi olan bu hükmün nedeni, muhtar mes
lekî kuruluşların demokratik idarenin devem ve bekasının bellibaşlı dayanağı ve teminatı oluşundadır.
Bakanlıklararası Komisyonun ayıklanacak antidemokratik kanunlar listesine 3499 sayılı Avu
katlık Kanununu da ithal etmiş olması arz edilen görüşümüzü teyit ve takviye etmektedir.
Kısaca ve kuşbakışı değinmekle yetindiğimiz bu sebepler dahi yemi bir Avukatlık Kanunu ted
vininin kâfi sebepleri olmakla-beraber, 26 senelik tatbi<katm verdiği tecrübelerin ışığı altında,
3499 sayılı Kanunun noksan ve boşluklarının doldurulması ihtiyacı da küçüımsemniyeceık bir değer
ve ehemmiyet taşımaktadır.
Bu teklif ile getirmek istediğimiz yeni müesseseler ve yeni hükümlere kısaca değinmekle yeti
neceğiz.
I - Barolar Birliği teşkili öngörülmüştür. Bu birlik bağımsız ve tüzel kişiliği haiz olup, 'kamu
hiameti gören ve kamu kurumu niteliğinde bir ımcslefk teşekkülü olacaktır. Bu teşekkülün kuru
luş gayesi; meslekî tesanüdü kuvvetlendirmek, barolar arasında ortalk amaçlara yönelişte birliği
ve beraberliği sağlıyarak meslekin ve meslektaşların himaye ve murakabesinde müessir bir güce
kavunu aktır. İç ve dış meslekî teşekküllerle yakın temaslar, toplantılar meslekî konferanslar ve
araştırmalar, meslektaşların meslekî ve sosyal haklarının realist ve ilmî ölçüler içinde tesibit ve
gerçekleşmesine çalıçma, meslekin itibarını kıran sebepleri tesbit ve onlarla ve ımüsebbibleri ile
olumlu şokilde ve ciddiyetle mücadele, koordone bir çalışmanın vereceği cesaret ve enerji ile
'kolaylıkla müımıkün olabilecektir. Bu suretle barolar demokratik idarenin sağlam mesnetlerin
den biri olmak vasfını kazanacağı gibi, meslek adr.mları da lâyık oldukları şerefli ve itibarlı
mevkii elde edecekler, yetişmek ve ilerlemek istiyen avukatlar da kudretli bir himaye desteğe
kavuşmuş olacaklardır.
II - Barolar ve Barolar Birliğinin ferdî olmıyan kararlarının adlî .murakabeye tam ve ikâmiil
mânada tabi olması imkânını takviye için, Adalet Bakanlığına, 112 ve 114 ncü maddelerle kanu
na aykırı hareketleri sebkettiğinde yönetim kurulunun feshi için mahkemeye başvurma ve Baro
lar Birliğinin ferdî olmıyan kararlarının kanun ye tüzük hükümlerine aykırı olanlarının iptali
için Dariiştâya gitme yetkisi tanınmıştır. Mahkemeler bağımsız olduğuna göre Adalet Bakanlığı
na tanınan bu yetkinin 122 nci maddenin lâfzına ve ruhuna en ufak şekilde aykırı olduğu iddia
edilemez.
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III': " Avukatların mukayyet avııkatlıfk, mukaveleli avukatlık, müşavirlik v. s. namı altında, çe
şitli Devlet daireleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve kamu yararına çalışan dernek
lerden, görev almaları tabiî hakları cümlesinden olmakla beraber, bir avukatın bazan 'bu daire
ve kurumlardan birkaçından birden ayrı ayrı üc retli veya ımaaşlı veya götürü işler aldığı, bu yüz
den birçok dedikoduların alıp yürüdüğü, meslekî tesanüdün ve meslek ahlâkının zedelendiği, in
kârı mümkün olmıyan bir vakıadır.
Avukatlık iki yönlü bir meslektir. Bir yönü ile âmme görevidir. İkinci yönü ile serbest mes
lektir. Devlet ve resmî kurumlar imkânlarını, âdilâne bir ölçü içinde tevzi etmedikleri takdirde,
avukatların serbest meslek mücadelesinde, müsavi şartlar içinde mücadele şanslarını - bâzıları le
hine - ellerinden alıyor demektir. Bu davranış Anayasamızın temel kuralı olan sosyal adalet il
kelerine de aykırıdır. Devlet imkânlarının dağıli]inda koruyucu, himayeci ve sosyal dengeyi ku
rucu olmayı şiar edinmenin sosyal adaletin gerçekleşmesinin zaruri şartlarından olduğu kanısında
yız. Bu esasa uyulupsâi daha çok sayıda avukat Devlet imkânlarından faydalanır ve âmme görevin
den ibaret olan görevlerini de daha emniyetle yapmanın imkânına ve mânevi iklime kavuşmuş
olurlar. Arz ettiğimiz dedikolular, suiistimaller, suiistimal iddiaiarı da ortadan kalkmak suretiyle
meslek ahlâkına ve meslekî tesanüde de hizmet edileceği samimî inancı ile, 19 ve 20 nci madde
lerde, bir avukatın her hangi nam ile olursa olsun bahsi geçen Devlet dairelerinde ve kurumlarda
birden fazla iş, alamıyaçağı ve .halen çalışmakta olanların da istediğini tercih hakkı kendisine
aidolmak üzere oh gün içinde istifa zorunda bulunduğu kaidesini getirmiş bulunuyoruz.
IV - Avukatlık ücretinin belirli esaslara bağlanması, tereddütlerin izalesi ve ihtilâf mevzuları
nın azaltılması için, bu bapta açık hükümler sevk edilmesi ve ücret ihtilâflarının mecburi tahkim yo
luyla çözülmesi öngörülmüştür.
Zira; avukat - müvekkili münasebetinin en kritik ve nazik noktası olduğu kadar avukatlık
meslekinin itibar ve geleceği ile de hayatî şekilde ilgili olan ücreti vekâlet müessesesi sarahate ka
vuşturulmadıkça, çoğu zaman avukatların, bazan da iş sahiplerinin istismarı ve mağduriyetleri
mukadder görünmektedir.
Filhakika mer'i kanundaki tefsire müsait ve elâstikî hükümler iş sahiplerinin işleri sonuçlan
dıktan sonra ücreti ödememe arzularına rahat ve kolay dayanak görevi yapmakta olup, mesaisinin
büyük bir. kısmı, söz, temas ve koridorlarda ve yollarda koşmalar gibi yazı ile tesbiti mümkün* olmı
yan faaliyetlerden ibaret olan . çilekeş meslek adamlarının, ücreti vekâlet için ya hiç dâva edeme
meleri ve müvekkilin merhametine sığınır bir hale gelmeleri veya mahkemelerce dileklerinin tervicedilmemesi gibi göz nuru ve alın terlerinin karşılıksız kalması neticesini hazırlamaktadır.
Avukatlık meslekinin sathi bir bakışla şaşaalı görünüşünün altında yatan sefalet manzarasının
nedenleri bu bahiste yatmakta olup, meslek adamlarını maddi sefaletten ve göz nurlarının heder
edildiğini görmekten kurtaracak esasları vaz'etm^k durumunda ve zorundayız. Onun için bu ba
histe açıklığa,ulaştırıcı, bâzı hükümler getirmiş bulunuyoruz.
V -.Staj mevzuunda alışılmış ve faydasızlığı tecrübelerle sabit olmuş usul yerine, meslekin âm
me görevi. mahiyetine uygun bir. ciddiyet iktisabetmesi ve stajın hakikaten faydalı ve yetiştirici ola
bilmesi için stajiyerlerin staj müddeti zarfında memur statüsüna tabi olması ve Devletten tahsil dere
cesine uygun maaş alabilmesi esası vaz'edilmiştir.
VI - Disiplin muamelelerini yetkili haysiyet divanlarının âdeta bir mahkeme gibi tetkik ve tes
biti ile ciddiyetle takibine imkân verecek yeni hükümlerle nizama bağlamayı, demokratik icaplara ve
ceza hukuku prensiplerine daha uygun mütalâa e!tik.
Teklifimizin sivri noktalarını arz etmiş bulunuyoruz. Tümü ile Anayasamızın lâfzına ve ruhu
na uygun ve icaplara ve realitelere muvafık olduğu inancındayız. Daha evvel hazırlanılmış olan
raporlardan faydalanılmış olmakla beraber, teklif sahipleri olarak, meslekî tecrübelerimiz, hayat
görüjlerianiz • ve' . realitelerin ışığı altında ihtiyaca en ziyade cevap verebileceğine inandığımız bir
tedvine gitmiş bulunmaktayız.
.
Kabulünün memleket.adliyesine hizmet olacağı inancı ile takdim ediyoruz. Saygılarımızla,
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ADANA MİLLETVEKİLİ KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU VE 7 ARKADAŞININ
,

\

TEKLİFİ

Avukatlık kanunu teklifi
BİRİNCİ KISIM
Avukatlık ve Avukat

Avukatlığın mahiyeti :
MADDE 1. — Avukatlık, bir kamu görevidir.
Avukatlığın Gayesi :
MADDE 2. — Avukatların hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine tahsis ve genellikte yar
gı organlariyle resmî ve özel kurullar önünde kanunun tam olarak uygulanmasına yardım et
mektik
Avukatlık mesleki ve avukatın adaletin dağıtımındaki durumu :
-:: MADDE 3. — Avukat, adaletin dağıtımında ve gerçekleşmesinde bağımsız bir organdır.

İKİNCİ KISIM
:,-,:•

Avukatlık meslekine kabul

Avukatlığa kabul şartları:
MADDE 4, — Avukatlık meslekine kabul edilebilmek için :
a.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk hukuk fakültelerinin birinden m'ezun olmak, veya yabancı bir memleket hukuk fakülte
sinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden im
tihan vermiş olmak,
c) Avukatlık stajını tamamlıyarak staj belgesi almı§ bulunmak,
ç) Levhasına kaydı istenilen baro bölgesinde ikametgâhı bulunmak,
d) Bu kanunda belirtilen şekillerden biri ile avukatlığa engel hali olmamak,
GerckL\
En az 10 yıl adlî ve askerî yargıçlık ve savcılıkta ve Danıştay Dâva Daireleri Başkan ve üye
likleri ile yardımcılıklarında, kanunsözcülüklerind 3 bulunmuş veya bir Türk Hukuk Fakültesinde
ayaı süre ile hukukî ilimler doçent veya profesörlüğü yapmış olanlar bu maddenin yalnız (c) ve
(d) be^dlerinde yazılı stajdan muaftırlar.
.,.,' Avukatlık meslekine kabule engel haller:
MADDE 5.'— Aşağıda yazılı hallerden her hangi biri varsa, avukatlık meslekine kabul hakkında
ki istek reddolunur.
a) Bir ceza mahkemesince yerilen, kesinleşmiş bir hüküm gereğince ve haysiyet kinci bir suçtan
veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mahkûm olmak,
; b) Cezai, inzibati kesinleşmiş bir karar neticesinde meslekî bir suçtan dolayı hâkim, memur ve
ya avukat olmak vasfıni kaybetmiş bulunmak,
c) Avukatlık, mesleki veya avukatlığın şeref, yakar ve haysiyetine uyıriıyan bir işle uğraşmak,
ç) Ma^kçm'e kararı ile mallarında tasarruf yetkisi sımrlandırilmış olmak,
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dy Kesinleşmiş bir karar gereğince iflâs etmiş bulunmak (taksiratli veya;"haleli" -iflâs etmiş
olanlar itibarları iade edilse dahi kabul olunmazlar.)
e) Hakkında âciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırtmamış bulunmak.
İstek hflkkında karar ve yemin :

_

MADDE 6..-— Avukatlığa kabul isteği hakkında adayın kayıt için başvurduğu baronun ^o^ei
tam kurulu karar verir.
— —-^ .
Mesleke kabul edilen avukata, avukatlığa başlamadan önce, baro yönetimküruİü önünde aştt'ğıdaki şekilde yemin ettirilir. (Kanuna, ahlâka meslekin vakar, hays'yet ve nizamına -uygun ha
rekette bulunacağına namusum ve vicdanım üzerine söz veririm.)
Yemin verilımcsd, yeımin mcitnini de kapsıyan 'bir totanaCda tesbif edilir.
.
* L ?..?•
Karar verme müddeti ve bekletici haller :

'

'

MADDE 7. —Baro yönetim kurulu, yazılı müracaat tarihinden itibaren (1) ay içinde, isteği
gerekçeli bir kararla reddetmediği takdirde adayın müracaatı kabul edilmiş sayılacak baro lev^
hasma kaydı yapılır.
/
r
Şu kadar ki aday hakkında cezayı gerektiren bir fiil işlendiği zannı ile hazırlık soruşturması
veya bir ceza dâvası açılmış işe, avukatlığa kabul isteği hakkında verilecek karar bunun son%
cuna kadar bekletilebilir.
- .
/
Aday hakkında kamu görevlerinden yasaklanmayı gerekli kılabilecek cezayı icabettiren bir fiil
den dolayı kamu dâvası açılmış bulunursa, avukatlığa kabul isteği hakkında karar verilmeyip dâva
nın sonucunun beklenmesi mecburidir.
Her iki halde birinci fıkradaki müddet işlemez.
Hazırlık soruşturması veya ceza dâvasının neticesinin ne olursa olsun, avukatlığa kabul iste
ğinin esasen reddi gerekiyorsa, istek hakkında karar verilmesi lâzımdır.
Kabul isteğinin reddi kararına karşı itiraz :
MADDE 8. — Baro yönetim kurulu, avukatlığa kabul isteğini reddettiği takdirde .bunun r ge
rekçesini kararında gösterir. Gerekçeli karar adaya tebliğ olunur. Aday ret kararma karşı tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itirazda bulunabilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu itira zda bulunan adayı isteği üzerine dinledikten sonra
itirazı, kabul veya reddeder. Kabul ettiği takdird o ilgili baro adayın levhaya kaydını icraya, mec
burdur.
. İtiraz reddedilirse, aday bu kararın iptali için tebliğ tarihinden itibaren 90 gün içinde Danıştaya başvurabilir.
Avukatlık ruhsatnamesi :
MADDE 9. — Adaya avukatlık meslekine kabul edildiğine dair ilgili baro yöâetim kurulu ta
rafmdan örneği Barolar Birliğince hazırlanan bir ruhsatname verilir.
Avukatlığa kabul, bu ruhsatnamenin verilmesi anından itibaren hüküm ifade eder.
Aday avukatlığa bu suretle kabul edildikten sonra (avukat) unvanını kullanmak hakkını ka
zanmış olur. Durum TürMye Barolar Birliğine bil di riliı».
:
J
Ruhsatnameler Türkiye Barolar Birliği tarafm dan tek tip olarak bastırılır.
'".'.""'"
Levhadan kaydın silinmesi :
MADDE 10. — Aşağıdaki hallerden biri varsa baro levhasındaki kaydın silinmesi mecburidir.
a) Avukatlığa kabul için aranılan şartların sonradan kaybedilmesi, :.
:7,:Y^V;.;:';..'•.'"'••<#."
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— 22b) Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun veril memesini
sonradan tesbit edilmiş bulunması,

gerektiren, sebeplerin mevcudiyetinin
.;>...

Levhadan kaydın silinmesi ve itirazı :
MADDE 11. ^—Levhadan kaydm silinmesine avukatın mensubolduğu baronun 'yönetim kurulu
karar verir.
.-;'"
Bu karardan önce avukatın yazılı cevabı istenmekle beraber kendisinin dinlenmesi veya dinlenil
mek üzere çağırılmış olması şarttır.
,
, :
Levhadan kaydın silinme kararı gerekçeli olmalıdır.
Levhadan kaydın silinmesine dair karara karşı avukat, tebliğ tarihinden itibaren 15 gür; içinde
Türkiye Barolar Birliğine itirazda bulunabilir.
Türkiye Barolar Birlimi Yönetim Kurulu itirazda bulunan avukatı, isteği varsa dinledikten son
ra itirazı kabul veya reddeder.
İtiraz kabul edilirse silme kararı hükümsüz kah.*.
İtiraz reddedilirse avukat, bu kararın iptali için kendisine tebliğ tarihindcıı itibaren 90 gün için
de Damştaya başvurulabilir.
Levhadan silme hakkındaki karar kesinleşmedikçe avukat, meslekin icrasından menölunamaz.
Şu kadar ki, Baro Disiplin Kurulu kamu yararı bakımından lüzumlu 'gördüğü takdirde Yönetim
Kurulunun levhadan kaydın silinmesi hakkındaki kararı üzerine avukatı meslekin icrasından mu
vakkaten menedilebilir.
Ret ve silme kararlarının bildirilmesi :
MADDE 12. — Avukatlık meslekine kabul edilmek için baroya müracaat eden bir adayın bu is
teği reddedildiği veya baroda kayıtlı bir avukat le ^hadan silindiği takdirde ilgili baro aday veya
avukatın adını diğer barolar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Bu halde o şahsı hiçbir baro ret
veya silme sebepleri ortadan kalkmadıkça levhasına kaydedemez.
Avukatlık

unvanını kullanma salâhiyetinin

düşmesi :

MADDE 13. — Avukatlık hakkının düşmesi ve levhadan kaydın silinmesi ile. birlikte. (.avukat)
unvanını kullanmak yetkisi düşer. Bu halde eskid en bu hakkın mevcudolduğuna işaret eden bir iba
renin eklenmesi suretiyle de olsa avukat unvanının kullanılması yasaktır.
Avukatlıkla

bağdaşamıyan işler :

MADDE 14. — Maaş, ücret veya aidat karşılı ğmda görülen hiçb:r hizmet ve vazife hususiyle si
gorta prodüktörlüğü, iş ajanlığı, ticaret, esnaflık gibi meslek ile yahut meslekin vakar, şeref, hay
siyet ve nizamı ile bağdaşması mümkün olmıyan meşgale avukatlıkla birleşemez.
Avukatlığa bağdaşabilen işler :
MADDE 15. — a) Milletvekilliği, Senato Üyeliği, il ve belediye meclisi üyeliği ve belediye baş
kanlığı,
b) Üniversite, yüksek veya orta öğretim profesör, öğretmen/doçent ve asistanlığı,
c) Resmî ve hususi müessese, teşekkül, şirket ve şahısların müşavir ve avukatlığı ile avukat ya
zıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
•,
ç Hakemlik, tasfiye memurluğu, kazai inere ilerin veya adlî bir dairenin verdiği her hangi bir
vazife veya hizmet,
d) Genel olarak idare kurulu başkan veya üyeliği denetçilik,
e) Anonim, limited veya kooperatif şirket gibi sermaye şirketlerinde ortaklık, yönetim kurulu
üyeliği,komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
..ı : / .
•
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f) Hayrî, ilmî vesosyal dernek ve kuruluşlarla siyasi partilerin her türlü, organlarında baş
kanlık, üyelik ve denetçilik,
g) Meslekî gazete, dergi sahipliği veya bunların yayın müdürlüğü,
14 ncü madde hükmünden müstesnadır.
Şu kadar ki, bunlardan milletvekilleri, Senato üyeleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve hususi
hukuk hükümlerine tabi sermayesi devlete veya diğer kamu tüzel kişiliklerine ait bulunan kurum
ların yönetim, kurulu başkan, üye ve denetçilerin in; Hazinenin, belediye ve hususi idarelerin, il ve
belediyelerin yönetim ve denetimi altında bulunan daire ve kurumların ve sermayesinin yarıdan
fazlası Devlete ait şirket ve kurumların, il ve belediye başkan ve üyelerinin de. bağlı bulundukları
tüzel kişilerin aleyhindeki dâva ve işleri kabul ve takibetmeleri yasaktır.
Bu yasak avukatların ortaklarına da şâmildir.
Hısımlık engeli :
MADDE 16. — yargıç veya savcının sebep ve nesep ©ihcitinden usul veya f urundan . ve
ya birinci ve ikinci derecede akrabasından olan avukat ve yargıç veya savcının baktığı dâvalarda
avukatlık edemez. Aralarında evlilik bağı olan avukatla yargıç veya savcı hakkında, evliliğin or
tadan kalkmasından sonra da hüküm böyledir.
Yargıç ve savcılıktan ayrılanlar :
MADDE 17. — İstifa, emeklye ayrılma veya di ğer her hangi bir sebeple görevlerinden ayrılan
yargıç veya savcı, kanunsözcüsü ve yardımcıları nın son hizmet etmiş oldukları mahkeme, merci ve
ya dairelerde ayrılma tarihinden iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır.
Bu hüküm Yargıtay, Danıştay gibi yüksek mahkeme yargıçları, savcılar kanunsezcüleri ve yar
dımcıları hakkında da uyuglamr.
Devlet, belediye, il, özel idare ve İktisadi Devlet Tevekküllerinde memur olup da sonradan baro
ya kaydı yapılmış olanlar iki sene geçmeden ayrıldıkları idareler aleyhine dâva .alamaz ve takipte
bulunamaz. Bu yasak ortaklarına da uygulanır.
Avukatların yargıç veya memur olması :
MADDE 18. — Avukatlıkta geçen sürenin 2/3 ü memuriyette geçmiş sayılır. Bir avukat yargıç
lığa veya diğer bir memuriyete atandığı takdirde, bu esasa göre kendisine aylık tahsisi yapılır.
Avukatların sair görevlere girmesi :
MADDE 19. — Bir avukat Devlet daireleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete aidolan şirketlerle âmme hiaraeti gören kuramlar ve derneklerden daimî kad
roda, mukayyet veya mukaveleli veya her hangi b:r nam ile birinden ve yalnız bir görev alabilir.
İkinci görevlerden istifade zorunluğu :
MADDE 20. — Bu daire, müessese, şirket, kurum ve derneklerden her hangi birinde, veya iki
ve daha fazla daire, müessese, şirket kurum veya dernekte halen birden fazla görev almış olan
avukat tercih hakkı kendisine aidolmak üzere, bir görevi uhdesinde muhafaza edip, diğerlerinden
on -gün içinde istifa etmeye mecburdur.
İlgili daire, müessese, şirket, kurum ve derne.lt idarecileri de on gün zarfında istifa etmiyen bu
gibi kimselerin ilişiğini kesmek zorundadır.
Baro yönetim kurulunun da denetim ve barod an ihraca kadar gidebilecek disiplin cezası verme
hakkı görevi vardır.

M. Meclisi

(S. Sayısı: 324)

ÜÇÜNCÜ KISIM
Staj

•

:

•

.,

•/••_.;

Umumi olarak :
MADDE 21. — Avukatlık stajı bu fasılda yazılı şartlar dairesinde bir yılı mahkemelerle,- altı.
ayı idari dairelerde, geri kalan altı ayı en az on yıl avukatlık yapmış bir avukat yanında yapılmak
suretiyle ikmal edilir.
Aranacak şartlar :
MADDE 22. — Bu kanunun 4 ncü maddesinin (a), (b), (d), (e) fıkralarında
haiz olanlar avukatlık edecekleri yer barosuna bû- dilekçe ile başvururlar.

yazılı

şartları

Dilekçeye iliştirilecek belgeler :
MADDE 23. — Bu dilekçeye aşağıda gösterilen belgeler eklenir.
a) Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asılları ile onanmış iki örneği,
b) Adayın 4 ncü maddenin (e) bendinde yazılı hallerin kendisinde bulunmadığına dair bir
beyanname,
c) Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakati,
ç) Adayın ahlâki gidişi hakkında o baroya kayıtlı 2 avukat tarafından düzenlenen tanıtma,
kâğıdı,
Bu belgelerin birer örneği baro başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliğine gön
derilir, diğer örnek veya asılları barodaki dosyasında saklanır. Maddede yazılı halde/adayın yanın.
da staj göreceği avukatın yazılı muvafakatine ait belge aranmaz.
Staj isteminde bulunan tarafından verilen be yannemenin hilafı ortaya çıktığı takdirde aday ve
tanıtanlar hakkında resmî mercilere yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı cezai kovuşturma
yapılır.
Baroya kayıt isteminin ilâmı :
MADDE 24. — Adayın istemi yukardaki maddede yazılı hususlarla birlikte istem tarihinden
itibaren 10 >gün içinde baronun ve adliye dairesinin münasip bir yerinde 15 gün süre ile asılarak
ilân olunur.
Her avukat veya stajiyer yahut ilgili bu süre iç indo kaydın yapılmasına itirazda bulunabilir.
Ş,U kadar ki, itirazın incelenebilmesi açık delil veya vakıaların gösterilmiş olmasına bağlıdır.
MADDE 25. — Baro başkanı, istemin ilânından önce baroya bağlı avukatlardan birini adayın
mânevi nitelikleri taşıyıp taşımadığını inceleme ve araştırma yaparak bir rapor düzenlemeye görev
lendirilir.
Kabul veya ret kararları :
MADDE 26. — Baro yönotıim kumlu itiraz süresinin bitmesinden itibaren 1 ay içinde 22 nci
maddede yazılı raporu göz önünde tutarak adayın stajiyer listesine kabul edilip edilmemesi hakkın-"
da gerekçeli bir karar verir.
Bu karara savcı, baro yönetim kurulu üyeleri veya alâkalı kararın tebliğ veya Öğrenildiği tarih
ten itibaren 1 hafta içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
»•
Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar ve rilımeımiş olması halinde de hüküm böyledir; Tür
kiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun, adayın stajyer listesine kabul edilmesiıhV-dair vereceği" •
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karar kesindir. Adayın stajyer listesine kabul edilmesi hakkındaki karara karşı aday bu kararın
kendisine tebliğinden itibaren 90 gün içinde Da hıştaya başvurmak hakkını haizdir.
Stajın başlangıcı:
MADDE 27. — Avukatlık stajı listeye kayıt
itiraz kaydın yapılmasını durdurur.

tarihinden itibaren başlar.

. .,.

:i Siajm hangi avukatın yanında yapılacağı:
MADDE 28. — Stajyer listesine kabul edilen aday evvelce isteminde gösterdiği ve yazılı (mu
vafakatini aldığı avukat yanında staja başlar. Ba ro başkanının isteği veya alâkalıların başvurması
. üzerine baro yönet'im 'kurulu stajın dilekçede gös terilen avukattan başka bir avukat yanında yapıl
masını kararlaştırabilir.
20 nci"maddenin (c) bendinde yazılı belgeyi almak imkânını bulamayan adayların hangi avukat
yânında staj göreceğini tâyin baro başkanıma aittir.
Avukat, her iki halde de stajyeri kabule meob urdur.
Staj süresi ve stajyerin ödevleri ve hakları:
MADDE 29. — Staj süresi kesintisiz olarak en az »iki yıldır. Stajyerlerin haklı sebeplere dayana
rak devaım edemediği günler engelin kal'kmasmı takibeden bir ay içinde başvurduğu takdirde
tamamlatılır. Baro başkanı haklı engeller halinde bir sene içinde bir ayı geçmemek üzere izin
verebilir.
Stajiyer, staj süresi içinde ımemur statüsüne tabidir.
bu süre zarfında maaş ödenir.

Kendilerine barom derecesi üzerinden

Staja ait raporlar:
MADDE 30. — Staj, baronun ve ilgili âmir ve memurlarla yanında çalıştığı avukatın gözetimi
altında yapılır. Stajiyer hakkında yanında staj gördüğü yargıçlar, savcılar, idare âmirleri ve
avukat tarafından staj durumu, meslekî alâka v e ahlâki meziyetleri haik'kında tetkik ettikleri dos
yaların ve verilen işlerin de belirtilmesi suretiyle birer rapor verilir. Baro levhasına kayıtta bu
raporlar esas alınır.
Staj süresinin uzatılması:
MADDE 31. — Baro yönetim kurulu staj hak kındaki son kesin reporun verilmesini mütacıkıp
staj belgesinin verilmesine veya sürenin 6 ay uzatılmasına karar verir. Yönetim kurulunun staj
süresinin uzatılmasına dair kararı kesin olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz.
Stajyerlerin görevleri ve vazife görebilecekleri yerler:
MADDE 32» — Stajyer, staj süresi içinde ma hkeme celselerine girmek, staj konferanslarına
devam etmek, baro yönetim kurulu ve yanında ç alıştığı avukat veya âımir ve memurlar tarafından
verilen işleri takip, dâva evrakını tanzim ve bu esas dairesinde gösterilecek diğer ödevleri yap
makla yükümlüdür.
Stajyer avukat yanında staja başladığı günden itibaren avukatın yazılı muvafakati ile ve gö
zetimi altında sulh mahkemelerinde, icra hâkimliklerinde görülen dâvalara girebilir ve icra işle
rini takdbedebilir.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Avukatların hak ve vazifeleri .
Meslekten doğan genel görevler:
MADDE 33. — Avukatlar adaletin dağıtımı amaciyle üzerlerine aldıkları görevleri, bu görevle
rin kutsallığına yaikışır bir şekilde ihtimam, sadakat, doğruluk, şeref ve vakar ile yerine getirmek
mecburiyetindedirler. Avukatlık unvanının telkin ettiği saygı ve güvene lâyık bir şekilde hareket
ederler.
Yalnız avukatların yapabileceği işler:
MADDE 34. — Kanun işlerinde ve hukukî meselelerde oy vermek, mahkeme, hakem, veya yar
gı yetkisini haiz 'bulunan diğer organlar katında özel ve tüzel kişilere ait halkları dâva etmek ve
savunmak, hu işlere ait bütün evrakı düzenlomek, adlî işlemleri ve resmî dairelerde çekişme'ld ve
çekişmesiz işleri kovuşturmak ve kanunla verilen diğer yetkileri kullanmak yalnız bu kanun hü•kümleri içinde barolara kayıtlı avukatlara aittir.
Usul ve furuğ ile ikinci dereceye kadar olan civar hısumları, karı ve koca, reamî dairelerdeki
işleri vekâletle kovuşturabilirler.
Asliye hukuk dâvalarının avukat eliyle yürütülmesi şarttır.
Avukatın

çekişmesiz işleri kovuşturma

yetkisi:

MADDE 35. — Avukat, müvekkillerinin hukukunu korumak bakımımdan lüzumlu gördüğü hal
lerde resmî idare ve kurumlarda çekişmeli ve çekişmesiz işleri kovuşturma, gerekli görüşmeleri yap
mak, dilekçeler tanzim ve işlemleri yerine getinm ek ve sonuçlandırmak hakkını taşır.
Hazırlık

kovuşturmasında

hazır

bulunmak:

MADDE 36. — Avukat, hazırlık kovuşturmasının her safhasında müvekkilinin kovuşturma/daski
sıfatı ne olursa olsun yanında hazır bulunmaya v e adına düzenlenen tutanakları müvekkili ile bir. likte imza etmeye yetkilidir.
Sır saklama

yükümlülüğü:

MADDE 37. — Avukatların, kendilerine verilen veya ödevleri dolayısiyle öğrenmiş oldukları
sırları her ne suret ve sebeple olursa olsun açığa vurmaları yasaktır.
Avukat, müvekkilinin rızası 'bulunsa bile kendisine tevdi edilmiş olan sırrı açığa vuramaz ve
tanıklığa zorlanamaz.
'îşin reddedildiğinin

bildirilmesi:

MADDE 38. — Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin iş
sahlıbine gecikmeden bildirilmesi lâzımdır. "
işi iki avukat tarafından reddolunan kimse kendisine bir avukat tâyinini baro başkanından
istiyebilir.
Baro başkanı tarafından tâyin olunan avukat işi ücret karşılığında kovuşturmakla sorumludur.
îşin reddi

sorunlüluğu:

MADDE 39. — Aşağıdaüdı hallerde avukat işi redde mecburdur.
a) Görtmesi istenilen iş meslekî tesanüt ve nizam icaplarına uygun değilse,
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b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafı temsil e'tmiş veya rey vermiş ise,
c) Aynı hukukî meselede yargıç, hakem, savcı veyalhut memur sıfatiyle faaliyeti söbk etmiş
. ise,,
ç) Kendisinin tanzim ettiği bir senet veya mu'kavelenin «muteber olmadığını iddia etmek du
rumu-meyJana gelmiş ise,
Bu mecburiyet avukatın ortaklarını da kapsar.
Avukatın dosya saklaması:
MADDE 40. — Avukat, ücreti veya yapmış olduğu masraflar kendisine ödeninceye kadar,
evrakı müvekkiline gerlvermiyebilir.
Avukat, dosyayı işin veya vekâletin sona errr esinden itibaren 3 yıl süre ile saklamak zorun
dadır; Şu kadar ki, avukat, evrakını geri almasını yazı ile bildirmiş olup da müvekkil tebliğden
itibaren 3 ay içinde evrakını almazsa saklamak sorumluluğu kalkar.
Tazminat taleplerinde zamanaşımı :
MADDE 41. — Müvekkil tarafından avukatına karşı yapılacak akitten doğan zarar ziyan ta
lebi bu hakkın doğduğu andan itibaren bir sene ve her halde en geç vekâletin sona ermesinden
itibaren bir yılda zamanaşımına uğrar.
Avukatın vekâletten istifası :
MADDE 42. — Belli bir işi kovuşturma veya ravunmadan isteği ile vazgeçen avukatın, duru
mu müvekkiline tebliğinden itibaren 15 gün süre ile işe ait vekâlet görevi devam eder.
Şu kadar ki <ı)dıiî müzaiharet bürosu yahut baro başkanı tarafından atanan avukat kaçınılmaz
bir sebebolmadıkça ödevi yerine getirmekten çekinmez. Kaçmıhnaz sebebin takdiri atamayı ya
pan makama ai'ttir.
Bakılmakta olan bir dâva veya devam etmekte olan bir icra kovuşturmasında istifa eclen avu
katın istifası karşı tarafa bunu bildirdiği tarihten ancak 15 gün sonra yürürlüğe girer. Vekâlet bu
müddetçe devam ediyor sayılır. Bunun aksi hiçbir surette ileri sürülemez.
Müvekkilin ölümü halinde avukat durumunu adreslerini bilebildiği kanuni veya mansup mi
rasçılara bildirmeye ve yeni alacağı bilgiye kadar mirasçıların haklarını savunmaya zorunludur.
isleri yönetecek bir avukatın atanması :
MADDE 43. — Bir avukatın ölümü veya meslekten veyahut işten menedi'lmesi veya geçici o^rak işten alıkonulması veyahut kaçınılmaz sebeplerle geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde
baro başkanı avukatın bürosuna el koyarak ilgililerin isteği üzerine veya iş sahiplerini haberdar
etmek şartiyle işleri, geçici olarak kovuşturma ve yürü'tımek için bir avukatı re'sen tâyin eder.
Yukardaki fıkrada yazılı işlere ait kanuni süreler dosyaların devir ve teslimi tarihine kadar
işlemez. Şu kadar ki bu müddet hicMr surct1e 3 ayı geçemez.
İşin avukata verilmesi baro başkanının mahkemelere yapacağı tebliğ ile tesbit olunur.
Evrakı inceleme ve örnek alma hakkı:
İIADDİÎ 44. — Kanuni engel olmadıkça avukatlar, kendilerine teklif edilen iş veya üzerleri
ne almış oldukları vekâlet görevi ile ilgili olarak bütün adlî, askerî, madî ve idari kaza mercileri
ile idari mercilerdeki ve resmî ve hususi daire ve kurumlardaki bü'bün dosya ve evrakı vekâlet
name göstererek incelemek, bunlardan vekâletname tevdi suretiyle de kendisine harçsız olarak
örnek verilmesini istemek hakkını taşırlar. Yine mahkeme ve sair mercilerde tutulmakta olan
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tutanakların ma'kina ile yazdınlması sırasında tasdiksiz ve sonradan tasdikli birşr suretin verilme»
sini iistiyelbilirler. Bu suretle hiçbir hare ye retsme taJbi tutulmadan verilir.
Avukat, dilediği takdirde masrafı tarafından verilmek üzere vekâlet vazifesi ile ilgili işe ait!
dosyada bulunan her türlü evrakın fotbkopilerini çektirebBir ve fotokopili tasdikli suret iıstiyebilir. Bunlar da hare ve resme tabi tutulmaz. 1 nci ve 2 nci fıkralardaki ilgili daire, kurum ve mües
seseler bu istekleri yerine getirmek zorundadır.
Belli işlemlerde avpkatın imzasının aranması lüzumu :
MADDE 45. — Noterlerce tanzim veya tadil veya tasdik edilecek her türlü şirket .mukavele
lerinde, gayrimenkul satış va'di, evlât edinme mukavelesi ile vasiyetname, miras ve alelıtlak şir
ketmukaveleleri ve 10 000 lira veya daha fazla miktar ve değere mütaallik diğer her türlü mu
kavele, borç senedi, taahütname gM işlemlerde bir avukatın imzası bulunmadıkça noterler bu gi
bi muamele ve senetler tanzim ve tasdik edemezleri
Avukatın imzasının bulunması mukavele, senet ve muamelelerin muteberlik şartıdır. Bu kalbîl
ibir vesikayı imzalıyan avukat, baıhsi geqen vesikaya noterden tasdikli imzasını ekler.
Avukat bürosu halinde birlikte çalışma : . . . , .
MADDE 47. — Birden fazla avukat çalışmalarını bir büroda (avukat bürosu) şeklinde birleş'tireb'ilirler. Bu haMe birlikte çalışan avukatlardan birinin veya bir kaçının öz veya soyadlannm yanında (avukat bürosu) ibaresi kullanılabilir. Bu büro tüzelkişiliği haiz olmadığı gîbi
yapılan faaliyet sadece serbest meslek çalışması olup hiçbir bakımdan ticari sayılamaz. Böylece
büro halinde birlikte çalışan avukatlar ken'di aralanndaki durumu, ücretleri
kararlaştıracak
oranlara göre paylaşmak veya .bâzılarının sadece belli ücret alması şeklinde düzenlemekte tam
serbestiye sahiptirler.
Büro edinme mecburiyeti :
MADDE 48. — Her avukat levhaya kaydı tarihinden itibaren 3 ay içinde baro bölgesi içinde
'bir büro kurma zorunluğun'dadır. Büronun niteliklerini belirtmek barolara aittir. Bir avukatın
birden fazla bürosu olamaz.
Birlikte çalışan avukatlar için ayrı büro edinmek zorunluğu yoktur.
Avukat büro veya ikametgâh adresini değiştirirse bunu bir ay içinde baroya bdldirmeik zorun
dadır.
Avukat bürosunda çalışabilecek kişiler :
MADDE 49. — Avukatlar büro işlerinde sekreter ve daktilograftan başka yalnız avukat ve bü
ro işleri için lüzumlu diğer elemanları çalıştırabilirler.
Avu»kat'lıtkan yasaklananlarla her ne suretle olursa olsun işbirliği eden veya bu giİbilere büro
sunda görev Veren avukat Disiplin Kurulunca ilk defasında işten, tekrarında meslekten çıkarma
cezası ile cezalandırılır.
Avukatlığa, yargıçlığa veya .memurluğa engel suçlardan biri ile mahkûm olanlar avukat ya
nında çalıştırılamazlar.
tşlerio. stajyer veya sekreterle kovuşturulması :
MADDE 50. — Avukat, bürosuna ait işleri sorumluluğu altında çalışan stajyer veya sekre
ter eliyle de takibettirebilir ve örnek aldırabilir. Dâva dosyalan yalnız avukat, avukat sekreterleri
veya stajyerleri yahut taraflarca incelefte'bi'Iir.
%$fe#3i; ;
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Çekişmeli hakları edinme yasağı:
MADDE 51. —Avulkat el koyduğu işlere ait çekişmeli- halkları edimmökten yasa&lıdır, bu yasaik ihtilâf halledilmekle ortadan kalikar.
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Avukat, çıkar karşılğında iş getirme :
MADDE 52. — Avulkat voya iş sahibi tarafından vaclolunan veya verilen bir ücrdt yahu/t da
her hangi bir çıkar (karşılığında avukata iş getirmeye aracılılk edenler 6 aydan bir seneye kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu hareSketi yapanlar memur iseler verilecek ceza bir yıl hapisten aşağı olamaz.
Cübbe giyme mecburiyeti :
MADDE 53. — Avukatlar, mahkemelere Barolar Birliğince belitftdlecelk resmî kılJkla
Borandadırlar.

çıikmalk

Baroya ve avukatlara ayrılacak yer :
MADDE 54. — Her adliye dairesinde baroya, her malı/keme salonumda ve icra
avulkatlara ihtiyaçlarını karşıhyacak nitelikte kir yer ayrılması mecburidir.

dairelerinde

Danışma yapılması uygun olmıyan yerler-:
MADDE 55. — AvdkaMar baroda kayııth olan bürolarından ba^lka yerlerde mahfkeme salonun
da veya adliye binasında iş sahipleri ile hulkttkî istişarede buulnmdk'tan ve iş 'kabul etoıeikten
yasaklıdırlar.
Madde hülfemü avulkatm özel olara/k davet edildiği hallerde uygulanmaz.
Ayrı dosya tutmak :
MADDE 56. — Avulkalt, üzerine aldığı her iş, dâva yahut yazılı mültalâasına müıracaaıt olunan
her husus haMkmda ayrı dosya tultmafkla yükümlüdür.
Avuıkat, kendi tarafımdan yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi bizzat imzalamaya mec*
burdur.
Görüşmelere a:t tutanak :
MADDE 57. — Avulkat, iş için yapitığı görüşmelerden liiznımlu saydıiklarmı bir tutanakla be
liktir. Tutanağın altı, görüşmede bulunanlar tarafından imzalanır.
Sicil cüzdanları :
MADDE 58. — Levhada yazılı olan her avukatın bağlı olduğu bancıda Tüıfkiye Banklar Birli
ğinden gönderilen örneğe uıygun bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdan gidti tuıtulur. Ancak sahibi
voya tevikil edeceği baçlka bir avdkr.lt tarafımdan her zaman görülabilir ve içinden not alınabilir.
Bir barodan diğer baroya geçme halinde cüzdan yeni geçilen baro bakanlığına gönderilir.
tşelde etmek gayesiyle reklâm yasağı :
MADDE 59. — Avukatların iş elde eıtmclk için her türlü harclkotite bulunmaları, gazetelere rek
lâm sayılalbilecök ilân vermeleri, mıatlbu kâğıtlarında ve tabelâsında rdklâm sayılabilecek ibarelere
yer vermeleri yaısaiktır.
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MADDE 60. — Usulüne uygum düzenlenen ve avukaıta verilmiş olan vc/kâletname dosyada'saiklanır. Avu'kat, istense dosyada sdklaınan velkâletaıamenin örneğini çıkarıp kullanabilir. Avufkait.
tarafımdan aslına uygunkığru onaylanan örnekler büitıün 'kaza mencileri, resmî daire ve kuramlar
ile özel ve tüzel kişiler önünde resmî örnek hükmündedir.
Aslı olmıyan vekâletname örneği onaylanan veya aslına aykırı örnök verem avulkat 3 yıldan 6
yıla kadar ağır hapis cezası görür.
Avukata karşı işlenen suçlar :

,v

MADDE 61. — Görev sırasında veya gördüğü görevden dolayı bir avulkata karşı işlenen suç
lar hakkında T. C. Kanununum hâkimlere karşı işlenen suçlara nnahısuıs olan hülkümler uygulanır.
Avukat hakkında kovuşturma yapılması ;
MADDE 62. — Avdkatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işlenen suçlarından do
layı yapılan şikâyet ve ihbarları ise elk/oyam savcı veya yardımcısı, şikâyetçi veya muhbirin beya
nını clkledl'kten sıonra, görücünü bildirmclk üzere avukatın bağlı olduğu Bano Başkanlığına gön
derir. Baro Disiplin Kurulu kendi usıullerince gerekli kovfulturaıayı yaparaik görüşü ile birlikte
dosyayı savcılığa geriverir. Bu suretle işlem görmüş olan dosya Adalet Balkanhğına yollanır. AvuIkat halikında kovuşturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağladır. Suçun görevden do
ğup doğmadığı veya görev sırasında işlenmiş olup olmadığının belir:tilm©sinde de birimci fıikrada
yazılı usule göre hardkett edilip Adalet Bakanlığının bu konudalki fkararına uyulur.
Avtrielt haTdkımda yapılacalk her hamgi bir so<ru$turma veya kovnıçlburona anealk avulkaıtın bağlı
olduğu baromun bölgesi dâhilinde en yüllcselk dereceli yargıç tarafımdan yapılır.
Avukatlara ait yetkilerin başkaları tarafından kullanılma yasağı :
MADDE 63. — Bu kanun hükümleri içinde avraika'tlar levhasına İkaydı yapılmamış veya geçici
ıbelge almaJk yoliyle bu haıklkı elde etmemiş olanların, levhadan (kaydı silinen veya ijten yasakla
nan avdkaıtların şahıslarına ait bukınmııyan dâva dikıkçeleri ve diğer dâva kâğ:itları ile icra kâ
ğıtları, hor türlü huufJkî yazı ve belgeleri yazmaları veya yazdırmaları dâva veya icra işlerini
(kovuşturmaları, hu'kdkî oy ve görüş bildirmeleri, her ne snırcltle olursa olsun avdkcıtlara tanın
mış diğer ye ikileri kullanmaları veyahıuıt avukat unvanını taşımaları yasaf.dtır.
Bu yasağa aykırı lıarclkot edenler 6 aydan 18 ıaya Ikadar hapis cezasına mahkûm edilirler.
Avulkaıt.l Ik yapmalk yoJIdsini taşımadıkları halde danışılklı surette alacalk devir almak ve kanun
ların tanıdığı harika halkları .kötüye kullanımalk suretiyle avulkatlara ait yetkileri kullananlar 6 ay
dan 2 seneye kadar hapis ceızası ile birlilkte 1 000 liradan 5 0O0 liraya kadar ağır paıia cezası ile
cezalandırılır.
Barolar, mahkeme ve icra daireleri bu maddenin kapsamına giren bir hali öğrenince hemen
•savcılığa bildirirler. Savcıhik bunun üzerine kovuşturmaya geçerek sonuounu ilgili baroya bildi
rir.
' .
Baro Yönetim Kuruluna karşı özel görevler :

. . . . . .

MADDE 64. — Denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avıikat Baro Yönetim Kumluna ve
ya onun görevlendirdiği üyelerden birine bilgi vermeye ve istek üzerine doıstyaları göndermeye,
dinlenmek üzere çağırıldığı hallerde Yönetim Kurulu veya üyelerinden birinin ö.ıuüne çııkmaya
medboırdur.
*
. . .
Birinci fj'krada yazılı mecburiyete uymıyan avukata Baro Başkanı 100 liradan 2 000 liraya fca-
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dar para cezası hükmedebilir. Bu ceza her davet ve isteğe uymamak halinde yeniden verilebilir.
Amcak verilen emrin yerine götirikneımesi halinde para cezası verileceğinden yazı ile bildirilmiş ol
ması şarttır.
•
«Bu par cezasına karşı tebliğden itibaren 15 gıün içimde Disiplin Kuruluna itiraz oluna/bilir.
Disiplin Kurulunun kararı kosindir.
Bu madde gereğince hükmedilen para cezalan disiplin faslındaki hükümlerine göre tahsil
edilir.
' Baro aidatının ödenmemesinde ısrar :
MADDE 6.5. — Baro yıllık aidatını makbul bir sebep olmaksızın venmemdldte
Yönetim Kurulu kararı ile işten menedilir ve keyüiyot ilgili mercilere bildirilir.

ısrar

edenler

BEŞİNCİ KISIM
Avukatlar levhası
Levhanın baroca düzenlenmesi :
MADDE 66. — Baro yönetim kurulu her adlî yılın başlangıcında bölgesi içinde bulunan bü
tün avukatların bir levhasını düzenler. Levhaya her avukatın alfabe sırasiyle, adı, soyadı, i&amelgâhı ve bürosu yazılır.
Bu levha resimli olarak bâatırılır.
Şu kadar ki, baronun her yıl yeni bir levha bastırması yerine levhayı 3 yılda bir tanzim ederek
bastırması ve yeni katılacak avukatlar için adlî yılın başlangıcında resimli bir ek düzenlenmesi
de caizidir. Bu halde levhada değişlikler de ekte gösterilir,
LeVhanm düzenlenmesinden sonra baroya kaydı yapılanlara levhanın veya eikin düzıenlenme
sine kadar geçici bir belge verilir.
Levhanın bir örneği Tahkiye Barolar Birliğine, Adalet Bakanlığına, Anayasa Mahkemesine,
Yargıtay, Danıştay ve Yengiler Temyiz Komisyonuna ve baronun bölıgesi içinde bulunan en bü
yük idare âmirine, mahkemelere, noterlere ve diğer barolarla sair yangı onganlarma gönderilir.
Levhaya kaydedilme zorunluğu :
MADDE 67. — Her avaıkaıt, bölgesi içinde, süresiz olarak avdkaltlik edeceği yerin bano levha
sına kaydedilmekle yı'JkünMjJlür.
Bir baro levhasına yazılı bulunan avukc/t sürekli olmamak şaıitiıyle Töiıkiye'nin her yerinde
meslekimi yapmıya yetkilidir.
Başka baroya nakil :
MADDE 68. — Bir barodan diğer bir baroya nakil hakkındaki iısltekler, levhasına kaydı isteni
len baro yönetim kuruluna yazı ile bildirilir.
Nakil dilekçelerime hangi belgelerin bağlanacağı ve nakilde ne gibi usullerin uygulanacağını
Türkiye Barolar Birliği bir yöneltmelide düzenler.
Nakille ilgili inceleme ve isteğin kabulü :
MAJDDE 69..— Bano Yönotim Kurulu nakil isteğinde bulunan avukatın disiplin kovnıçfcuraıası
olup olmadığını, bano aidatını ödeyip ödemediğini önceden yazılı olduğu barodan sorar ve bu hu
susta gereikli gördüğü her türlü inceleme ye işlemleri yapar ve müracaat gününden itibaren bir ay
içinde nakil hakkımda bir karar verir.
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- sa Nalkil ineğinin kabulü halimde baroca ve rileealr karar avdkatın evvelce levhasında kayıtlı ol
duğu baro ile Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. Nakil isteği avdkaıthğın kesrin şcf-rilde mâni hâl
lerin mevcudiyati teslbilt edilmeden reddedilemez.
Nakil isteğinin reddi :
MADDE 70.— Nalkil idteğinin kayırt; için kendisine başvurulan baroca reddi veya müracaat
(tarihinden itibaren 30 gön içinde nakil hc/kıkında ıbir karar verilmemiş olması halimde nakil is
teğimde bulunan avukat Tüılkiye Barolar Birliğine müracaat edöbilir. Tüılkiye Barolar Birliği
nin vereceği karar kesimdir. Aleyhine Danıştaya 'başvurulabilir. Danıştay bu işleri Öncelikle ka
rara-bağlar.
Yeniden yazılma hakkı :
MADDE 71. — Bu kanuna göre kaydın silinmesini gerdktiren hallerin ortadan kaMığını ve
ilik kayda esas olan şartların varlığını ispat eden avıtikat* levhaya yazılmak hakikini kazanır.
14 noü madde hükmü salklıdır.
Kaydın bir daha yenilenmemek üzere silinmesi:
MADDE 72. — Cezai veya disipline ilişkin bir karar sonucunda meslekten çıkarılanlarla bir
ceza mahkemesi karan ile kamu hizmetlerimle yasaklanmış olanların ruhsatnamesinin geri almma-r
sına avrjka'tın bağlı bulunduğu baro yönetim kurulunca karar verilir. Bu karar üzerine avrulkatın ruıhscıbnamesi iptal ve kaydı bir daha yenilenmemek üzere silinir ve karar TMirlkiye Barolar
Biliğine bildirilir.
Bu karara ıkarşı tebliğimden itibaren 15 giin içimde Türkiye Barolar Birliğine itiraz olunabi
lir. Türfkiye Barolar Birliğinin kararı aleyhine Danıştaya başvurulabilir.
Bu işlemlerin uygulanması için meislefaten çikarma kararı veya hükümlülüğün kesinleşmiş ol
ması şarttır.

ALTINCI KISIM
Barolar
Baro kurulması için aranacak avukat sayısı :
MADDE 73. — Bölgesi içinde en az 20 avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur.
Baro kurulamıyan yerlerin en yalkın baroya bağlanması veya bunların birleş/tirilereJk bir baro
düzenlenmesi ve merkezlerinin belirtilmesi Türkiye Barolar Birliğine aittir.
, . •"
Baronun hukukî durumu :
MADDE 74. r— Barolar kamu kurumaı niteliğimde bağımsız bir mesldk teşe/kfeülüdıür.
Anca)k barolar üzerimde denetim ve gözetim Türkiye Barolar Birliğine aitıtir.
Bu denetim ve gözetim kanun ve tüzüklerle barolara ve avukatlara verilmiş olan görevlerin ye
rine getirilmesi ve halklarının korunmasına mütaalliktir.
KanıundaJki özel hükümler salklıdır.
Baroların amacı ve merasimdeki yeri :
MADDE 75. — Barolar kuruluş amacına aykırı işlerle ve günlıük politika ile uğraşamaz
, Barolar millî, adlî ve ilmî merasime iştirak eder.
Barolar mûtadolan millî merasimde bulunur ve il savcısının yanında yer alır.
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YEDİNCİ KISIM
'Baroların organları
Baroların organları :
*
MADDE 76. — Baroların organları şunlardır :
1. Baro Genel Kurulu,
2. Baro Yönetim Kurulu,
3. Baro Başkanlığı,
" 4. 'Baro Disiplin Kurulu,
5. Baro Denetleme Kurulu,
Genel Kurulu,
MADDE 77. — Genel kurul, bir baronun en yülkselk mercii olup levhada yazılı bulunan avu
katlardan meydana gelir.
'Genel kurul, kanunun kendisine verdiği ödevleri yerine getirir. Avukatlık için genel önemi
olan meseleleri görüşür ve karara bağlar.
Genel kurulun olağan toplantısı:
MADDE 78. — Genel kural her yıl Aralık ayının ilik haftası içinde yönetim kurulu tarafından
hazırlanan bütçeyi ve gündemi göriüşnıek, baro başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üye
leri ile denetçileri seçmek, Tünkiıye Balolar Birliğinin seçim döneminin sıona ermesinden önce de
Türkiye Barolar Birliğine katılacak delegeleri seçmek için toplanır.
Toplantıya çağın ilânı :
'MADDE 79. — Genel Kurul toplantısına levhaya kaytılı her avukat yazı ile çağırılır. Çağın
mekjtubunun toplantı gününden en aız 10 gün önce taahhütlü olarak pastaya verilmiş ve imıza kar
şılığı avukata sunulmuş olması gereklidir. Çağın mektubunda toplantının yeri, günü ve saati
ile gündemi ve toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve
saati yazılır.
Olağanüstü toplantı :
'MADDE 80. — Baro Başkanı veya Yönetim Kurulu gerekli gördükleri hallerde genel kurulu
olağanüstü toplantıya çağırırlar. Baro Başkanı levhaya yazılı avukatların 5 te birinin görüşme
feonulannı belirten yazılı isteğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya zorunludur.
Bu istek üzerine en ıgeç 15 gün içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır.
Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkanlık Divanının seçilmesi :
MADDE 81. — Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilk iş olarak top
lantıya başkanlık edip yönetecek olan avukat ile iki üyeden meydana gelen bir başkanlık divanı
gizli oyla seçilir. Seçilecek adaylarda, Baro Disiplin Kurulu üyeliği için ???? nci madde gereğince
'bulunması gerekli nitelikler aranır.
ıBaro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler.
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Toplantılara Katılmak yekûnu :
MADDE 82. —• Baro levhasına kayıtlı her avukat gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Ku
rul toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Ha/klı bir engele dayanmış olmadıkça bu toplantılara
gelmiyen avukatlar hakkında baıio başkanı tarafından ihtar cezası verilebilir.
Görüşme ve karar yeter sayısı :
MADDE 83. — Levihaya yazılı avukatların yarıdan bir fazlasının katılması ile genel kurul top
lanır.
Birinci fılkraıda yazılı çıoğunluk olmadığı hallerde toplantı 15 günü geçmemek üzere başka bir
güme bırakılır. Bu toplantıda hazır bulunan avukat adedi ne olursa olsun genel kurul teşdkkül
etmiş sayılır.
Ancak, kayıtlı üye adedi 1 000 den fazla olan barolarda en az 100 er üye katılmadıkça görüş
me yapılamaz.
Yukarıdaki hükümlere göre görüşme yeter sayısı bulunmak kaydiyle (kararlar hazır olan üye
lerin yarı/dan bir fazlasının bir oyda birleşmesi ile verilir. Oyların eşidolması halinde kurul ge
nel başkanının bulunduğu taraf tercih olunur.
Seçimler hakkında da aynı çoğunluk aranır. Şu kadar ki, oylarda eşitlik halinde de ad çekme
yapılır.
Bir üye kendisini ilgilendiren özel işinde oy veremez. Seçimlerde bu esas uygulanmaz.
Genel .kurulanı kararları ve seçimlerin sonuçları bir tutanakla belirltilir. Tutanak divanı tara
fından imzalanır.
Genel kurulun ödevleri :
MADDE 84. — Genel kurulun belli başlı ödevleri şunlardır :
1. Yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile denetçileri, bario başkanını ve Türkiye Baro
lar Birliği delegelerini sıeçmdk,
2. Baroda yazılı avukatlardan alınacak giriş aidatı ile yılliik aidaltmın miktarı ve bunların
ödeneceği tarihleri belirltmelk,
3. Yöınettim kurulunun, baronum gelir ve giderleri ile mail arının ildareisi hakkında vereceği he
saplara bakıp incelemelk ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmiyeceği haiktkınida karar vermek,
4. Bütçeyi onaylamak,
5. Avukatlara ve ölüm halinde geride bıraktığı ailelerine siosyal yaridım kuralları kurmak ve
bunları geliştirmek,
6. Baro başkanının istifası halinde boın/un so hepleri üzerinde görüşme açmak,
7. Meslek işlerine ait isteklerde bulunmak,
8. Yöneltim kurulunca yapılacak çeşitli yönetmelikleri ine eriyerek onaylamak,
Gündem dı.p görüşme :
MADDE 85. — Genel kurul toplıanltıısmda görüşüleceği usulüne göre bildirilmemiş veya hazır
bulunan üyelerin 1/5 nin yazılı isltekleri sevk etmemiş olan konular hakkında karar alınamaz.
Yeni bir toplantı kararı bu hüküm dışınıddaır.
YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu :
MADDE 86. — iler baromun bir başkanı ve en az 4 üyeden kurulu bir yönotim kurulu varıdır.
Avukat sayısı 50 den 100 e kadar olan barolarda 6, 1.01 den 250 ye kadar olan barolarda
8, 251 den fazla olan barolarda 10 üye ve her baroda en çıok 5 yedek üye bulunnır.
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Baro başkanı yönetim kurulunun talbiî balkanıdır.
Seçilme yeterliği ve engelleri :
MADDE 87. — Baro balkanı ve yönetim kurulu üyeleri levhada yazılı avukatlar arasından
gizli oy ve oy çokluğu ile seçilir. Şu kadar ki, ke intisiz olarak 10 yıl ımüddetle avukatlık yap
mamış olanlar baro başkanı, 5 yıl müddetle avukatlık yapmamış bulunanlar yönetilin 'kurulu üyesi
•seçilemez. 50 den aşağı avukat bulunan barolarda seçilmek için bu şartlar aranamaz. Mahkeme ka
rarı gereğince tasarruf ehliyeti sınırlandırılmış olanlar avukatlığa engel Ibir suçtan haklarında son
kovuşturmanın açılması kararı verilmiş veya işten veya meslekten çıkarma cezalarından yahut geç
iriliş beş yıl içinde ıtevlbih cezasından her hangi birime uğramış olanlar baro başkanı ve yönetim ku
rulu üyesi seçilemezler.
Seçim genel kuruldan ad çekme ile ayrılan 5 :ıvükat tarafından yönetilir. Adaylığını koymuş
olanların seçiiım bürosuna atantmaları caiz değildir.
Seçim yeterliğini kaybeden baro başkamı ve yönetim kurulu üyelerinin ödevli
kendiliğinden
sona erer.
Seçim sonucu yönetim kurulu tarafından düzenlenecek bir tutanak ile Türkiye Barolar Birliği
ne bildirilir.
Seçim dönemi :
MADDE 88. — Baro başkanı ve yönetimi kurulu üyeleri 2 yıl için seçilirlir. Baro başkanı hariç
arka arkaya olmamak üzere tekrar seçilmek caiz lir.
Şu kadar ki, üyelerin yarısı her yıl yenilenir. İlk defa ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur.
Her hangi bir sebeple seçim dönemi bitmesin lon önce ayrılan baro başkanının yerine seçilen
geri kalan süreyi tamamlar.
Bir yönetim kurulu üyesinİ7i vaktinden önce ay ılması :
MADDE 89. —' Bir yönetim kurulu üyesi :
.
1. Baroya yazılı üye olmak sıfatiyle yahut 87 nci maddede yazılı sebeplerden dolayı seçilme
niteliğini kaybetmiş,
2. Yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa otmiş, olursa yönetim kurulu üyesi olmaktan çı
kar.
Yönetim kurulu üyelerinden biri vaktinden ev .-el hu görevden ayrılırsa kalan vazife dönemi için
gelecek genel kurul topplantusmda yeni bir üye seçilmek üzere yeri, en çok oy almış yedek üye
ile doldurulur.
Yönetim kurulu üyelerinden biri hakkında 87 nci maddeye göre seçümeye engel bir suçtan do
layı kamu dâvası açılmış veya disiplin 'kovuşturması başlanmış ise dâva veya disiplin kovuşturma
sı sonuna kadar bu üye yönetim kuruluna katıla; naz. Yeri yedek üye ile doldurulur.
Yönetim kurulu

toplantıları

MADDE 90. — Yönetim kurulu, baro başkanı tarafından doğrudan doğruya veya üyelerden
birinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine başkanlıkça toplantıya çağırılır.
Üyelerden en az yarısı toplantıya katılmışsa yönetilin, kurulu karar alabilir.
Kararlar başkanla birlikte hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının bir oyda birleşmesiyle
verilir.
Baro başkamı veya üyesi ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar.
Yönetim kurulu kararları hakkında bir tutanak tutularak başkan ve üyeler tarafından imza
lanır.
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Toplantıya çağırilmanın şekli :
MADDE 91. — Yönetim 'kurulu üyeleri çağın mektup ve listeleri ile toplantıya çağmlır.
ardıarda 3 toplantıya engelsiz olarak katılmamış dlan üye, yönetim kurulu karan ile istifa et-miş
sayılır.
Bu karara karşı tebliğ tarihlinden itibaren 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz olu
nabilir.
Görevlerin parasız görülmesi :
MADDE 92. — Baro başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve denetçilik görevleri ile baro menfa
atlerini gözetme, ıtemsil ve savunma hususunda her hangi bir avukata verilen iş ücretsiz görülür.
Masraflar ve yolculuk giderleri baro kasasından ödenir.
Yönetim kurulunun görevleri :
MADDE 93. — Yönetim kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle yü
kümlü olup baronun işlerini (kovuşturur ve menfaaltlerin'i korur.
Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır.
1. Avukatlık vakar ve haysiyetinin ve meslek nizamının muhafazası, meslekin adalet gayelerine
uygun olarak yapılmasını sağlamak,
2. Stajıiyer ve avukatlann baroya kabul ve levhaya yazılma veya nakil işleri hakkında karar
vermek,
3. Avufcaltlık levhasını düzenlemek,
4. Meslekî ödevler hususunda baro mensupla rina yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mes
lekî görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek.
5. Levhaya yazılı avukatlar arasında çıkan anlaşmazlıklarda aracılık 'etmek ve ara bulmak,
6. Baro üyeleri ile müvekkilleri arasında çıkan ihtilâflarda taraflardan birimlin 'isteği üzerine
ara bulmak ve her türlü vekâlet ücreti ihtilâflarının mecburi tahkim yolu ile hallini düzenlemek,
7. Baro mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardım şeklini tesbit etmek,
8. Baro mallarının idaresi hakkında her sene bir rapor bazırlıyarak genel kurula hesap vermek
ve senelik bütçeyi hazırlayıp genel burulun onayına sunmak,
9. Baro adına menkul ve 'gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde her
türlü aynî haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda baro başkanına yetki vermek,
10. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,
11. Yönetim 'kurulu üyeleri (tarafından verilen istifalar hakkında karar vennek,
12. Adlî yardım bürosunu kurup yönetmek,
13. Adalet Babanlığınm yahut malhkeme veya. resmî bir kurumun istediği düşünceleri vermek,
14. Oenel kurul kararlarını yerine getirmek,
15. Baronun ücretle memurlannı tâyin ve
azletmek,
16. tç yönetilme ait bütün işleri görmek,
17. Disiplin kurulu ve Türkiye Barolar Birliği toararlannı yerine getirmek,
18. Baro bölgesinde yürürlüğe girecek olan avukatlık ücret -tarifesini yapmak,
19. Kanunda yazılı diğer yetkiler1! kullanmak,
Yönetim kurulu ikinci fıkranın 4, 5 ve 6 numaralı bendlerinlde yazılı görevleri bâzı üyelerine
devredebilir.
Yönetim kurulu üyelerinin sır saklama yükümlülüğü :
MADDE 94. — Baro başkanı ve yönetim kural üyeleri kuruldan aıynldıktan sonra dahi görev
leri sırasında bu görev dolayısiyle avukaJtlar, adaylar ve diğer öğrenmiş olduklan hususlar hakkında
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'her'kese karşı sır saklamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük işbirliğine çağırılmış olan avukatlar
ile baronun memurlarını da kapsar.
Birinci fıkrada yazılı kimseler Yönıetim Kurulunda görevli bulundukları sırada bu görevleri
dolayısiyle avukatlar, adaylar ve diğer kişilere dair öğrenmiş oldukları husus ve haller hakkında
kendilerine izin verilmiş olmadıkça mafhfcemelerde 'tanıklık «demezler.
Tanıklığa izin verilip verilmiyeceğini Yönetim Kurulu vicdani kanaatline göre takdir ederek
karara bağlar. Şu kadar ki, baronun durumu ve görevleri yahut haklarında bâzı vakalar yayıl
mış bulunan kimselerin haklı (menfaatleri mutlak surette gerektirmiş olduğu hallerde bu izin ve
rilmez.
Yukardaki hükümler baro disiplin kurulu üyeleri, birlik yönetim kurulu ve yüksek disiplin
kurulu başkanı veya üyeleri ve işbirliğine çağırılmış olan avukatlar ve Türkiye Barolar Birliği
mamurları hakkında da aynen uygulanır.

BAŞKAN VE BAŞKANLIK DİVANI
Başkanlık divanın görevleri :
MADDE 95. — 250 den fazla üyesi bulunan barolarda her seçimden sonra ve ilk toplantı yö
netim kurulu kendi üyeleri arasında 'bir başkanlık divanı seçer.
Başkanlık divanı :
1. Başkan,
2. Başkan yardımcısı,
3. Genel ıSekrter,
4. Muhasip üyeden ilbaretir.
Yönetim kurulu başkanlık divanı üyelerinin sayısı yükseltilebilir. başkanlık divanı üyelerin
den biri vaktinden evvel ayrılırsa kalan görev süresi için bir ay içinde yenisi seçilir.
Başkanlık divanı görevleri :
MADDE 96. — Başkanlık divanı bu kanun veya yönetim kurulu kararı ile kendisine verilen
görevleri yerine getirir.
Başkanlık divanı baro mallarının yönetimi ıhakkında gerekli kararları alıp her üç ayda bir yö
netim kuruluna rapor verir.
Başkanın görevleri :
MADDE 97. — Baro başkanı baroyu temsil ve yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan ve
başkan yardımcısı bulunmadığı zamanlarda yönetim kuruluna en kıdemli üye başkanlık eder.
Başkan, yönetim 'kurulu, disiplin kurulu ve genel kurul kararlarını yerine getirir ve günlük
muamelâtı yürütür. 95 nci madde gereğince verilen izin ve yetki dairesinde baro adına iltizam ve
iktisapta bulunur. Taahhütlere girişir. Baroya yapılan bağışları kalbul eder ve bütçeyi uygular.
Mahkeme ve resmî dairelerde baroyu temsil ve savunacak avukat veya avukatları tâyin eder.
Avukat sicillerinin, Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen örneğine uygun olarak dü
zenlenmesi ve korunmasını sağlar.
Başkan yardımcısının

görevleri :

MADDE 98. — Başkan yardımcısı baro başkanının bulunmadığı zamanlarda ona aidolan yetki
leri kullanır görevleri yerine getirir.
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Baronun çalışmaları ve seçim sonuçları hakkında rapor :
MADDE 99. — Başkan (baronun ve yönetim kurulunun çalışmaları 'hakkında 'her yıl Tür
kiye Barolar Birliğine yazılı 'bir rapor verir.
Genel sekrterlerin görevleri : '
MADDE 100. — G<enel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, ba
ronun iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir ve baro kalemine gerekli direktifleri verir ve büro
nun çalışmasını denetler.
Muhasip üyenin görevleri :
MADDE 101. — Muhasip üye, baronun mallarını başkanlık divanı kararları gereğince idare
<edcr. Ve para almaya ve vermeye yetkilidir. Aidatın toplanmasına ve bütçenin uygulanmasına dair
her türlü 'gözetimi yapar.
Denetçiler :
MADDE 102. — Baro genel 'kurulları baronun malî işlemlerini denetlemek üzere 3 kişilik bir
denetleme kurulunu seçerler. Kurulmasına karar verebilir. Ve açık oyla seçer.
DİSİPLİN KURULU
Disiplin kurulunun

görevleri :

MADDE 103. — Her baronun en az 5 üyeden kurulu bir disiplin kurulu vardır, avukat sayı
sı 51 den 100 e kadar olan barolarda 6. 101 den 250 ye kadar olan barolarda .8, 251 den fazla olan
barolarda 10 disiplin kurulu üyesi ve en çok 5 yedek üyesi bulunur.
Baro başkanlığı yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeliği ve denetçilik bir kişide birleş'emez.
Seçilme yeterliği

ve engelleri :

MADDE 104. — Disiplin kurulu üyeleri 89 ncu maddedeki usul ve şartlara göre seçilir. Seçil
me yeterliğini kaybeden disiplin kurulu üyelerinin görevleri 'kendiliğinden sona erer. Seçim sonucu
yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir tutanakla Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
Seçim dönemi :
MADDE 105. — Disiplin kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Arka arkaya olmamak üzere yeniden
seçilmek caizdir. Şu kadar ki, üyelerin yarısı.her yıl yenilenir. İlk defa ayrılacak üyeler ad çekme
li'le belli olur.
Disiplin kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
Disiplin

kurulunun

toplama ve karar yetersayısı :

MADDE 106. — Disiplin kurulu üyelerinin en az, 3 te 2 si hazır bulunursa karar alınabilir.
Kararlar hazır bulunanlardan yarısının bir fazlasiyle meydana gelen ekseriyetle verilir. Meslekten
çıkarma ve tart cezaları kurul tamsayısının 2/3 ü ekseriyeti ile verilebilir.
Başkanın bulunmadığı zamanlarda .meslekte en kıdemli üye disiplin kuruluna başkanlık eder.
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Disiplin kurulunun

görevi :

MADDE 107. — Disiplin kurulunun görevi, ibaro yönetim kurulu ıtarafmdaın haklarında disip
lin kovuşturması açılmasına karar verilen avukatlar h a k t a d a * disiplin kovuşturması yapmak ve di
siplinle ilgili kararlar ve cezaları vermektir.

SEKİZİNCİ KISIM
Türkiye Barolar Birliği
Birinci Bölüm
Birliğin kuruluş ve nitelikleri

:

MADDE İ 08. — Mevcut ve bundan sonra kurulacak Türkiye barolarının katılmakla yükümlü ol
dukları bir Türkiye Barolar Birliği kurulmuştur.
Bu Birlik bağımsız ve tüzel kişiliği haiz olu kamu hizmeti gören kamu kurumu niteliğinde bir
meslek teşekkülüdür.
Birlik, kuruluş gayesine uygun işlerde kullanılmak üzere gayrimenkul edinebilir.
Birliğin amaç, görev ve haklan :
MADDE 109. — Türkiye Barolar Birliği kendisine kanunun verdiği görevleri yerine getirir.
Bunun dışında Birliğin bellibaşlı. amaçları şunlardır :
1. Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip ortaklaşa görüşmeler neticesin
de çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek.
2. Avukatlık meslekinin yapılması ile ilgili kanunlarda genel görüşü prensipler halinde belirt
mek.
3. Baroların faaliyetlerini ortak amaca ulaşeak halde tasarlayıp maslekin gelişmesini sağlamak.
-1. Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlâk, nizam ye geleneklerini korumak.
5. Türkiye barolarını ve mensuplarını biribirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuvvetlen
dirmek,
6. Adalet Bakanlığının, mahkemelerin ve yargı veya yasama yetkisini taşıyan merci ve yerlerin ve
baroların soracakları adlî ve meslekî konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde bildir
mek,
7. Avukatların-meslekte ilerlemeleri teşvik edecek ve sağlıyacak her türlü tedbirleri almak,
8. Stajiycrlerin nasıl yetiştirileceği hakkında prensipler koymak ve staj yönetmeliği yapmak,
9. Mahkeme ve Temyiz içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve notlu olarak yapınlanması
için Adalet Bakanlığı ile iş birliği yapmak,
10. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam bir su
rette yerine getirilmesine çalışmak, avukatların haklarına karşı meydana gelebilecek müdahaleleri ve
muhtemel saıırlandırmaları önlemek için gerekli tedbirleri almak, avukatların ve baroların tümünü il
gilendiren konularda topluca hareket etmek ve hertürlü gerekli tedbirleri almak,
11. Baro mensuplarının ilmî ve meslekî seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi çıkar
mak, konferanslar vermek ve verdirmek, telif ve çevrilme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,
12. Meslekin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişebilmesi için düşü
nülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,
13. Meslek mensuplarına yapılacak sosyal yardım için en uygun yolu aramak ve bunun için aidolduğu yerlerden isteklerde bulunmak gerekli kurumları kurmak ve işletmek. Barolar tarafından kum
laca k sosyal yardım kurumlarının ana hatlarını belirtmek,
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14. Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurum ve kurumlarla ilgilenmek ve temeslara giriş
mek,
15. Yabancı memleket, baroları avukatlar birlilkeri ve hukuk kurumları ile münasebetlere gi
rişmek, işbirliği yapmak ve bu amaçlarla toplanan uluslararası kongrelere katılmak,
16. Uyulması mecburi meslek kaidelerini tesbit ve tavsiye etmek,
17. 6207 sayılı Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek amaciyle bütün avukatları kapsıyan Türkiye çapında müstakil ve tüzel kişiliği haiz bir (Avukatlar Yardımlaşma Derneği) kurmak
ve bunun işleyiş tarzı ile baroların iştirakini bir yönetmelikle tesbit etmik,
Sandığın her türlü muameleleri bilcümle vergi, resim, hare, pul ve noter hare ve masraflarından
muaftır.
Birliğin amacı ile bağlılığı :
MADDE 111. — Birlik kuruluş amacına aykırı işlerle ve günlük politika ile uğraşamaz.
Birlik adlî ve ilmî merasime iştirak eder.
Birlik mûtadolan millî merasimde bulunur ve Yargıtay Başkanının yanında yer alır.

DOKUZUNCU (KISIM
Barolar ve barolar birliğinin ferdî olmıyan kararlarının denetimi
Adalet Bakanlığının

denetleme yetkisi :

MADDE 112. — Barolar yönetim kurullarının ferdî mahiyette olmıyan kararlarında kanun ve
tüzükler hükümlerine açık surette aykırılık bulunduğu takdirde Türkiye Barolar Birliği bu kararla
rın yeniden tetkik edilip düzeltilmesini kararı veren barodan istiyebilir. Bu takdirde kararı veren
baro Türkiye Barolar Birliğinin isteğine uymak zorundadır.
Adalet Bakanlığının

mahkemeye başvurma hakkı :

MADDE 113. — Her hangi bir baro, bu kanunun ve diğer kanunların kendisine tahmil ettiği
vecibeleri ifa etmediği takdirde, Türkiye Barolar Birliğinin mütalâasını da aldıktan sonra, Adalet
Bakanlığı bu baro kurullarının birinci defasında dikkatini çeker; tekerrüründe bu baro yönetim ku
rullarının feshi için mahkemeye müracaat edebilir.
Yetkili mahkeme o mahalleye en yakın il asliye mahkemesidir.
Mahkemenin fesih kararı kesinleştiği tarihten itibaren o baroda bir ay içinde seçim yapılmak
lâzımdır. Seçim neticesine kadar o baroya ait ivedili işler Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
nun teşkil edeceği geçici yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Adalet Bakanlığının

barolar birliğinin kararlarını denetleme yetkisi :

MADDE 114. — Türkiye Barolar Birliğinin ferdî mahiyette olmıyan kararlarında kanun ve tü
zükler hükümlerine açık surette aykırılık bulunduğu takdirde Adalet Bakanlığı bu gibi kararların
yeniden tetkikini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulundan istiyebilir.
Türkiye Barolar Birliği eski görüşünde ısrar ettiği takdirde Adalet Bakanlığı dilerse bu karara
karşı Danıştaya başvurabilir.
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İkinci Bölüm
Birliğin organları
Organlar :
MADDE 115. — Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır :
1. Birlik genel kurulu,
2. Birlik yönetim kurulu,
3. Birlik başkanlığı,
4. Birlik yüksek disiplin kurulu,
5. Birlik denetleme kurulu.
1. Birlik genel kurulu
Genel kurulun kuruluşu :
MADDE 116. — Birliğin en yüksek mercii olan genel kurul mevcut ve bundan sonra kurulacak,
baroların levhalarında yazılı avukatların sayısı 1O0 e kadar olanların (100 dâhil) 2, takibeden her
300 üye için ibirer temsilci (delege) ıgföndermek suretiyle meydana gelecek olan temsilcilerin tama
mından kurulur. Barolarca aynı miktarda yedek üye seçilir. Seçim her toplantı i'çin ayrı yapılır.
Delegeleri ve yedekleri 'her baronun genel kurulu levhasında kayıtlı avukatlar arasından en
aşağı 10 ıseneden beri kesimsiz avukatlık yapmakta 'olanlardan seçer. Her 'hangi bir disiplin cezasına
çarptırılmış olmak, delege veya yedek olmaya engeldir.
Delegelerin yol ve ikamet masraflarını her baro kendi bütçesinden öder.
Barolara birlik -genel kurul toplantısının yeri ve tarîhi ve delegelerini (göndermeleri lüzumu
yazı ile bildirilir.
Genel kurul toplantıları :
'MADDE 117. — Genel kurul yılda bir kere ve bir evvelki ıgenel kurulun tâyin edeceği zaman ve
yerde toplanır.
Yönetim kurulu lüzum görür veya en aşağı 10 baro yönetim kurulu yazı ile isterse genel kuru
lun toplantıya çağrılması zorunludur.
Adalet Bakanı, adaletin ve meslekin genel menfaatleri ve hazırlanacak adlî ve meslekî kanun ta
sarıları hakkında görüş ve düşüncelerini almak üzere genel kurulun toplantıya çağrılmasını yöne
tim kurulundan istiyebilir.
Genel kurulda görüşme ve karar yeter sayısı :
»MADDE 118. — Kanuna göre genel kurul için her baronun seçmesi gereken delegelerin tamamı
nın en &z 4 te biri toplantıya katılmış olmadıkça igörüşme yapılamaz.
»Birinci 'fıkrada yazılı çoğunluk olmadığı takdirde toplantı bir ayı geçmemek üzere başka (güne
bırakılır. Bu ikinci toplantıda yeter sayı «İde edilmezse bu sayı elde edilinceye kadar toplantı bir
ay sonraya bırakılır.
Yukardaki hükme göre görüşme yeter sayısı bulunduğunda kararlar hazır olan delegelerin ya
rıdan fazlası ile alınabilir. Oyların eşit olması ihalinde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur.
'Toplantıda gündemde bulunmıyan konular görüşülmez. Yeni bir toplantı karan bundan müstes
nadır.
Genel kurulun ödevleri:
MADDE 119. — Genel kurulun ödevleri şunlardır :
'1. Birlik yönetim kurulu, disiplin kurulu üyelerini ve denetçileri ve Birlik Başkanını seçmek,
M. Meclisi

(S, Sayısı: 324)

— 42 —
2. Kuruluş gayesi içindeki işlere dair hazırlanan raporları dinlemek ve gündemdeki maddeleri
görüşüp karara bağlamak,
3. Yönetim kuruluna talimat vermek,
4. Birliğin 'hesaplarını incelemek, bütçesini onaylamak, yönetim kurulunun geçmiş yıl çalışma
larından dolayı ibrası hakkında karar vermek,
'5. Yerli ve yabancı kongrelere (gidecek -delegeleri seçmek, (Genel kurul bu yetkisini yönetim
kuruluna verebilir.)'
'6. Gelecek genel kurul toplantı zaman ve yerini kararlaştırmak,
7. Adaleti ve mesleki ilgilendiren işler hakkında teklifte bulunmak,
8. Bu kanunda yazılı diğer «görevleri yerine getirmek,
9. Barolardan alınacak yıllık aidat miktarını tesbit etmek.
2.

Birlik yönetim kurulu

Birlik yönetim kurulunun kurulusu :
•MADDE 120. — Birlik yönetim kurulu genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 15 üyeden mey
dana gelir. Ayrıca 10 yedek üye seçilir.
Üye ve yedekler baroların levhalarında kayıtlı en aşağı (10) yıl kesimsiz olarak aivukatlik yap
makta bulunanlar arasından seçilir. Her hangi bir disiplin cezasına uğramış olanlar üye ve yedek
üye seçilemezler.
Yönetim Kurulu üyeleri arasında iş bölümü :
MADDE 12i. — Yönetim kuruluna birlik başkanı başkanlık eder.
Kurul gizli oyla içlerinden birini başkan yardımcılığına ve birini de yazı işlerine ve birlik
işlemlerini yürütmek ve başkan ve yardımcısının engeli halinde haberleşmek kâğıtlarını imzalamak
üzere genel sekreterliğe bir üye ile diğer bir üyeyi do muhasip veznedar üyeliğe seçer ve birlik
paralannm kimler tarafından yatırılıp çekilebileceğini belirtir ve gereken kurumlara bildirir.
Seçim dönemi :
MADDE 122. — Birlik başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile yedekleri iki yıl için seçilirler. Ar
ka arkaya olmamak üzere yeniden seçilmek caizdir. Şu kadar ki, üyelerin yarısı her yıl yenilenir.
İlk defa -ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur. Her hangi bir sebeple seçim döneminin bitmesin
den önce ayrılan birlik başkanı yerine seçilen, geri kalan süreyi tamamlar.
Yönetim kurulunun toplantıları :
MADDE 123. — Yönetim kurulu 30 günde bir toplanır. Her toplantı sonunda gelecek toplantı
nın günü kararlaştırılarak karara işlenir. Bulunmıyan üyelere çağrı mektubu gönderilir. Engeli olan
lar bunu en az 7 gün -önce yazı ile bildirirler. Belgeye bağlanmış yerinde bir engele dayanmaksızın
üst üste 3 toplantıya gelmiyen üye istifa etmiş sayılır. Başkan veya yönetim kuralu üyelerinden bi
rinin isteği ile yönetim kurulu acele hallerde her zaman toplantıya çağmlabilir.
Yönetim kurulunda görüşme ve karar yeter sayısı :
MADDE 124. — Yönetim kurulu toplantılarında karar alınabilmesi için en -az 8 üyenin göruşıme'de hazır bulunması ve hazır ıbuliunıaniların yarısından bir fazlasının ibir oyda b'irleşmtiş olmuası gerekir.
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Yönetim kurulunun ödevleri :
MADDE 125. —Birlik yönetim kurulunun ödevleri şunlardır :
.1. Birlik genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,
2. Birliğin mallarını yönetmek,
3. Yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,
4. Birlik genel kurulunca alman kararlan uygulamak ve yerine .getirmek,
5. Birlik adına iktisap ive iltizam hususlarında birlik başkanına yetki vermek,
•6. Birliğin ücretli memurlarını tâyin etmek ve işlerine son vermek,
7. Yönetim kurulu kararlarının özetini gösteren defterleri tutmak,
8. Birliği yönetmek,
9. Barolar birliğinin genel durumu ile geçmiş yıl işlemleri ve çalışmaları hakkında genel kuru
la rapor vermek ve geçmiş yıl çalışma ve hesaplarından dolayı ibra istemek,
10. Avukatların hak ve menfaatlerinin korunması için ilgili mercilere gerekli başvurmalarda bu
lunmak,
11. Avukatlık meslekinin gelişmesine, meslek mensuplarının haklarının korunmasına yarıyacak
etütleri yapmak, bu konudaki düşüncelerini ve hazırladığı etüt ve düşünceleri genel kurula sun
mak,
12. Avukatlık mesleki ile ilgili olarak resmî yerlerden sorulacak konuları cevaplandırmak, ge
rekli düşünce ve görüşleri bildirmek,
13. Üyelerin meslekte ilerlemesi için meslek kitaplarını içine alan kitaplıklar açmak, meslekî ya
yında bulunmak, avukatların hazırlayacağı eser ve etütlerin yayımına önder olmak,
14.

Meslekî birliğin kuruluşu ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak.

Görevin kaideten ücretsiz oluşu :
MADDE 126. — Birlik başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler bu görevi ücretsiz gö
rürler.
Şu kadark i, Ankara'dan başka illerden .seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerine yolculuk, ika
met ve zaruri masrafları verilir.
Birlik başkanının ödevleri :
MADDE 127. — Yönetim kurulu toplantılarına Daşkanlik etmek, kendisine verilecek yetkiye
göre birlik adına iktisap ve iltizamda bulunmak, taahhütlere girişmek, bütçeyi uygulamak ve bağış
ları kabul etmek, mahkemeler, kaza yetkisini taşıyan merciler ve resmî makamlar önünde birliğin
menfaatlerini koruyacak ve savunacak avukatları atamak, barolar arasında çıkabilecek her hangi
bir anlaşmazlığı halletmek, yabancı barolar ve hukuk kurumları ile olan temasları sağlamak birlik
başkanının ödevlerindendir.
3.
Yüksek disiplin kurulunun

Birlik yüksek disiplin kurulu

kuruluşu :

MADDE 128. — Birlik yüksek disiplin kurulu genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 15
üyeden meydana gelir. Ayrıca 10 yedek üye seçilir. Yüksek disiplin kurulu üyeleri kendi ara
sından bir başkan seçer.
Yüksek disiplin kurulunca üye ve yedek üye seçilmelk için aranacalk nitelikler halikımda 119 ncu
maddenin ikinci fıkrası ve seçim dönemi hakkında da 121 nci madde hükümleri uygulanır.
Yüksek disiplin kurulu üyeliği ile birlik başkan ve yönetim kurulu üyeliği bir kişide biıieşemez.
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Yüksek disiplin kurulunun

ödevleri :

MADDE 129. — Birlik yüksek disiplin

kurulu bu

kanun ile kendisine verilen ödevleri görür.

Yüksek disiplin kurulu üyeliğinin ücretsiz oluşu :
MADDE 130. — Birlik yüksek disiplin kurulunun başkan ve üyeleri bu görevi ücretsiz görür
ler. 125 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm bunlar hakkında da uygulanır.
4.

Denetçiler

Denetçilik :
MADDE 131. — Genel kurul tarafından her toplantı dönemi için 3 asıl ve 3 yedek denetçi
seçilir. Bu denetçiler geçmiş yıl hesaplarını ve işleyen yıl muhasebe işlerini kontrol eder ve de
netleme yaparak genel kurula rapor verirler. Denetçiliğe seçi'lme hakkındaki nitelikler hakkında
125 nci madde hükmü uygulanır.

ONUNCU KISIM
Disiplin işlem ve cezaları
Disiplin cezalarının uygulanacağı

haller:

MADDE 132. — Avukatlık vakar ve şerefine yahut mesle'k nizam ve ananelerine uymıyan fiil
ve hareketlerde bulunanlar meslekî faaliyette görevlerini yapmıyan veya görevinin gerektirdiği
dürüstlüğe uygun hareket e'tmiyenler hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.
Disiplin cezalarının çeşitleri :
MADDE 133. — Disiplin cezaları şunlardır :
1. İhtar,
2. TeVbih,
3. 100 liradan 1 000 liraya kadar para cezası,
4. İşten çıkarma.
5. Meslekten çıkarma.
İhtar avukatı ikaz ve vesayada bulunmaktır, Bu ceza baro başkanı tarafından yazılan bir mek
tupla Uygulanır. Sicile geçmez.
İşten çıkarma, avukatın üç aydan az, üç yıldan fazla olmamak üzere meslekini yapmaktan yasaıklanmasıdır.
Tevbih, meslekî âdaba, ananeye ve nizama uymıyan fiil ve davranışı disiplin kurulu karariyle
yapılmadır.
Meslekten çıkarma, avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak avukatın barodan
katlık unvanının kaldırılmasıdır.
Avukatların

hak ve ödevlerine uygunsuzluk

çıkarılması, avu

ve tekerrür :

MADDE 134. — Bu kanunun, avukatların hak ve görevlerine ai't 5 nci kısımda yazılı esaslara
uymıyanlar hakkında ilk defasında en az ihtar, tekrarında davranışın ağırlığına göre tevbih, pa
ra cezası veya işten çıkarma ve 5 nci maddenin (A) bendinde yazılı bir suçtan dolayı hükümlülüğü
halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır.
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Savunma hakkı:
MADDE 135. — Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda, isnadolunan hususun ilgili
ye açıkça ve yazılı olarak bildiril'mesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için belli bir
süre tanınması şarttır.
Disiplin işlem ve kararlarının disiplin kurulunca verilmesi :
MADDE 136. — Yönetim kurulunun göstereceği lüzum ve yapacağı iletme üzerine disiplin işlem
leri disiplin kurulunca yapılır ve kararlar bu kurulca verilir.
Diaiıp'lin kurulunun veridiği baranları yönetim kurulu yerime getirir.
Baroya kayıttan önceki fiil ve haller :
MADDE 137. — Baroya kaıyıt ve kabulden öncekd fiil ve haller meslekten
•geröbtinmi'ş olımaJdıikiça 'disiplin kovuşturmasına konu olamaz.

çıkarma cezasını

Kovuşturma yapılmasının hangi baroya aidolduğu :
.MADDE H38. — Disiplin kovuşıturması avukatın, ıkovuşlturmaıya baışlaldığı sırada kayı-tlı olduğu
baroya aittir.
Şu kadar !ki, bano başkanı, yönetim kurulu, disiplin 'kurulu üyeleri hafkkınjda yapılacak şikâ
yet üzerine disiplin kurulunda kovuşturma sıracında ilgili bajşikan veya üye bulunamaz.
Bu yüzlden yönetim veya disiplin kurulu yeleklerin katılmasına rağmenfcoplanatmıazsahak
kımda disiplin kovuşturmam yapılacak üyenin ye ine bu kurullara seçilmek nıilteKğini bak bano
mensupları aracından bu iş için kur'ıa ile seçile <ek yeter sayıida avufeaitla kurullar tamamlanmak
suretiyle toplanır.
Şikâyet ve ihbar konusu, korçoıışıturmaya de^er nıaihiyeıtte olmaJdığıua dair baro yönetim ku
rulları tarafından verilecek kararlar Cumhurisyet Savcısı ve şikâyetçi|ye tebliğ olunur.
Ceza kovuşturmasının

disiplin cezalarına tesiri :

MADDE 139. — Avukat hakkında başlanılmış olan ceza kovuşturması disiplin işlem ve karar
larının uygulanmasına engel teşkil etmez.
Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir fiil işlemiş olan avukat hak
kında aynı fiilden dolayı ceza mahkemesinde dâva açılmış ise avukat hakkındaki disiplin kovuş
turması ceza dâvasının sonuna kadar bekletilebilir.
Bu takdirde yönetim kurulunun isteği üzerine disiplin kurulu avukatın işten çıkarılmasına yer
olup olmadığı hakkında bir karar vermek zorundadır.
Fiilen işlenmemiş veya sanığı tarafından irtikâbedıilmemiş olması sebebiyle beraet hali müstes
na, beraetle nıetieelenmdş bir ceza dâvasının konusuna giren fiillerden dolayı disiplin kovuşturma
sı o fillerin ceza kanunları hükümlerinden ayn olaralk başlıbaşına disiplin kovuşturmasının ge
rektirir mialhiyetite olmasına bağlıdır.
Yönetim kurulunca disiplin kovuşturmasına karar verilmesi lüzumu :
MADDE 140. — Yönelim kurulu, alâkalının ihbar ve şikâyeti veya Cumlhurayet Savcısının is
teği üzerine yaihut relsıen disiplin kovuşturması açılmasına karar vermeye esas olacak araşttırmanın yapılması görevini kendi üyelerinden birine verir.
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Kovuşturmaya

memur üyenin :

MADDE 141. — Kovuş kırmaya görevlendirilen üıye, delilleri toplar, lüzum gördüğü kiımıselerin iflaldeierd.nıi yeminle de alaibilir, haklkında şiikâyet edilen avukaltı da dinledikten sonra do«syayı
bir raporla yön at im ik'iırulıuna ve f/ir.
Disiplin

kovuşturmasına

yer olmadığına dair verilen kararlara itiraz :

MADDE 142. — Disiplin kovuşıturımıası açılmasına yöıneltim kurulu tarafından karar verilir. Di
siplin ıkovuşiturimasına yer olmadığına dair yıömetirn kumulu tarafından verilen kararlar aleyhime
tebliğ tarihinden itilbanen 15 gün içimde Cumhuriyet Savcısı veya şikâyetçi tarafından
Türfkiye
Barolar Binliği Yıömetirn Kuruluna itiraz okunabilir.
Türkiye Barolar Birliği Yömetim Kurulu tarafımdan evrak üzerinde yapılaeak inceleme »omum
da şikâyet ve ihbar konusu incelemeye değer mahiyette görülürse evvelki karar kaldırılarak di
siplin kovuşturmasının açılması için evrak evvelki kararı veren baroya gönderilir. Türkiye Ba
rolar Birliği Yönetim Kurulu tarafımdan venileeck karar kesimdir.
Ha'kkında .kovuşturma yapıimasıma karar verilenler baronun yönetim kurulu veya 'disiplin ku
rulu üyesi iseler görevleri kovuşturma neticesine kadar yedek üye tarafımdan yapılır.
Yeni delillerin bulunması :
MADDE 14o. — Disiplin kovuşturması a^ılm. sına yer olmadığı hakkımdaki banarın konusuna
giren fiillerden dolayı yeniden inceleme yapılabilmesi, yemi delillerim bulunmasına ve kararın ke
sinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır.
Duruşmanın gizliliği :
MADDE 144. — Disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen hallerde yönetim kurulunun
iletmesi ürerine disiplin kurulu incelemesini duruşma yaparak yürütür. Duruşma gizli olur.
Gıyapta duruşma yapılabilmesi

:

MADDE 145. — Çağrıya uymıyan avukatım gıyabında duruşma yapılır. Şu kadar ki, duruş
maya gelmediği takdirde duruşımanın gıyabında yapılacağımın davetiyeye yazılması şarttır.
Delillerin gösterilmesi ve incelenmesi :
MADDE 146. — Disiplin kurulu delillerin ne suretle gösterileceği ve inceleneceğimi, istek ve
ya vazgeçmede yahut evvelce verilmiş kararlara bağlı olmaksızın takdir ve tâyin eder.
Tanık ve bilirkişi dinlenmesi :
MADDE 147. — Tanık ve bilirkişjindm duruşmaya çağırılması veya üyelerden bini tarafından
veya istinabe yoliyle dinlenmesi yahut yazılı ifadesinin dkunulmasiyle yetinilnıesi disiplin, kurulu
nun takdirime bağlıdır.
Ancak bir olayın delili yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret ise bu tanık her halde dinlenir.
Duruşma tutanağı :
MADDE 148. — Duruşma tutamağı başkanın görevlendireceği bir üye tarafından
ruşma dışımda dinlenenlere tutamakların duruşmada okunması zorunludur.
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İstinabe talimatının getirilmesi :
MADDE 149. — istinabe yoliyle verilen talimat baro merkezinde Disiplin kurulu veya üyesi
diğer yerlerde Sulh Hâkimi tarafından yerine getirilir.
Tanık ve bilirkişinin çağırılması :
MADDE 150. — Tanıklar ve bilirkişiler tebligat kanun hükümlerine göre çağırılır.
Usulüne göre çağırılıp da gelmıiyen veya yemin etmekten çekinen tanık veya bilirkişinin masraf
larla birlikte 20 liradan 200 liraya kadar hafif pa a oezasma çarptırılması, tanık veya büitfkişinim
ikamet ettiği yer Sulh Hâkiminden istenebilir. Aylıca tanıkların zorla getirilmesine Sulh Mahkeme
since karar verilir.
Zorla geltiriilıme'si isltenımeyiıp yeniden çağırılan tamik yine gelmıease evvelce hükmıolunan ce
fadan başka yeniden eeızalanidi'rılır.
Sulh Mahkemesi 'bu hususıta düzenlenmiş olan tultanaJk örneği üzerinde ıkarar verir.
Disiplin Kurulu

üyelerinin reddi :

MADDE 151. — Disiplin Kurulu üyeleri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebepler
le reddedilebilir. Ret istemi reddi istenen üyeden başkalarının katılmasiyle incelenir. Ret sebebiyle
kurulun toplanamaması halinde 137 nei maddeye göre işlem yapılır.
Kararların tebliği :
MADDE 152. — Disiplin Kurulu kararlarının onanmış bir örneği alâkalılardan başka Türkiye
Barolar Birliğine de tebliğ olunur.
İşten çıkarılabilme :
MADDE 153. — Hakkında meslekten çıkarına cezasını gerektirebilecek nitelikte bir işten dolayı
kovuşturma yapılmakta olan avukat, Disiplin Ku ulu karariyle işten çıkarılabilir.
Kararun verilmesinden önce alâkalının dinlen niş veya .dinlenmek üzere çağırılmış olup da belir
tilen günde gelmemiş olması şarttır.
Disiplin Kurulu, bu karara esas olacak delille in ne sınır dâhilinde gösterilip incelenebileceğini
istekle bağlı olmaksızın serbestçe talîdir eder.
Karar, hakikında kovuşturma yapılan avukata gerekçesiyle birlikte tebliğ olunur ve bu karar ve
rildiği tarihte yürürlüğe girer. Ancak bu karara -karşı Türkiye Barolar Birliğine itiraz olunabilir.
İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz.
İşten çıkarmanın esas olduğu haller :
MADDE 154. — Halklarında meslekten çıkarılma, cezası verilenler ile rüşvet, sahtecilik, hırsızlık,
dolandırıcılık, inancı kötüye kullanımak ve yalan yere tanıklık suçlarından dolayı haklarında son
kovuşturmanın açılmasına karar verilenler işten çıkarılabilir.
İşten çıkarılmanın hükümleri

:

MADDE 155. — İşten çıkarılmış olanlar bu tarihten itibaren avukatlığa ait yetkileri hiçbir
suretle kullanaımazlar. Bu hüküm avukatın karısı ile reşidolmıyan çocuklarına ait işlerde de uygu
lanır.
Birinci fıkrada yazılı yasağa ıkarşı 'haneikeıt eden avukat hakkında 3 ve 5 nci bendlerinde yazılı
cezalardan biri uygulanır.
Mahkemeler, resmî daireler işten çıkarılan avukatları kabul etmemekle görevlidirler.
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İşten çıkarma hararına itiraz :

s

MADDE 156. — İşten çıkarma kararı aleyhime dMpiBn kuruluna itiraz olunalbilir. İtiriaz icra
nın geciktirilmesine karar verilmedikçe icrayı durdurmaz. Bu husustaki itirazlar en geç bir ay için
de karara bağlanır.
İşten çıkarılan avukata ait dâvalar :
MADDE 157. — İşten çıkarılan avukata aiıt dâvalar baro başkanının tâyin edeceği avukatlar
tarafından yürütülür, 45 noi maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları hükmü bu halde de uygulanır.
Birinci fıkrada yazılı vekâlet görevi haklı sebepler ile reddölunabüir. Ret sebeplerinin kabule
değer olup olmadığının tetkiki baro yönetim kuruluna aittir.
Vekâlet görevi temsil edilen avukatın yönetimine bağlı olmaksızın bu görevi yapan avukatın so
rumluluğu altında yürür.
Yapılan işlerin ücretini kendisine vekâlet olunan avukat öder.
Anlaşmazlık halinde ücretin miktarı baro yönetim durulu tarafından belirltiılir. Batfo bu ücrettin
ödenmesinden bir kefil gibi sorumludur.
İşten çıkarma kararının kaldırılması :
MADDE 158. — İşten çıkarma karan, kovuşturmanın durdurulmuş veya avukatlığa engel olmıyan bir ceza verilmiş olması halinde kendiliğinden kalkar.
İşten çı&arma kararı bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı veya son
radan kalktığı sabit olursa disiplin kurulu tarafından kaldırılır.
Disiplin kurulu kararlarına itiraz :
MADDE 159. — Disiplin kurulu kararlarına karşı alâkalılar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
içinde Türkiye Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edebilir.
Disiplin kurulu kararının bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanı bu örneğin
varışından itibaren üç ay içinde Cumhuriyet Başsavcılığına vereceği yazılı emirle, disiplin kurulu
kararları aleyhine Türkiye Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edebilir.
Disiplin kararlarının Yüksek Disiplin Kurulunda evrak üzerinde incelenmesi :
MADDE 160. — Türkiye Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kurulu disiplin dâvalarını evrak
üzerinde inceler. Ancak işten veya meslekten çıkarma cezasına ait kararların incelenmesi sırasında
ilgili avukatın isteği üzerine veya kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.
İlgili avukat duruşmada hazır bulunabileceği gibi bir vekil de gönderebilir. 144 ve 145 nci mad
deler Birlik Yüksek Disiplin Kurulunda da uygulanır.
Duruşmada usul :
MADDE 161. — Birlik yüksek disiplin kurulunda duruşmaya raportörün işi açıklamasiyle baş
lanır. Bu üyenin duruşmadan önce raporunu imzalayıp dosyaya koymuş bulunması şarttır.
Raportör üyenin açıklamasından sonra ilgili ve avukat ile varsa vekili gerekli açıklamalarda bu
lunurlar. Bunlar arasında itirazı yapmış olan taraf dinlenir. Son söz hakkında disiplin kovuştur
ması yapılanındır.
Danıştaya başvurma :
MADDE 162. — Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kurulu itirazı yerinde görürse esas hakkında
da karar verebilir. Bra karar aleyhine 90 gün içinde Danıştaya başvurabilir.
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Delillerin serbestçe takdiri :
MADDE 163. — Disiplin kurulu veya Türkiye Barolar Biriliği Yüksek Disiplin Kurulu gös
terilen delillerii sıor'uşiturıma ve duruşmadan edineceği kanaate göre serbestçe takdir öder. Şu ka
dar ki, bu kurallar disiplin cezalarının verilmesinde avukatlık şeref ve itibarım korumak, mesle
kin aidalet gaye ve icaplarına ve meslekî nizam, ıgelemek ve âdetlerine uygun olanak yerine geti
rilmesini sağlaımak görevinıden ilhann alır.
Üç yıl kovuşturma

yapılmaması

:

MADDE 164. — Disiplin cezasını gerektirecek fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl geçmiş ise
kovuşturma yapılmaz. Ancak yönetim kurulu disiplin kovuşturması açılmasma karaı vermiş ise
bu müddet işlemez.
Ceza kesinleşmeden uygulanması

:

MADDE 16'5. — Disiplin cezaları kesinleşmedikçe uygulanmaız.
Tanık ve bilirkişi masrafı ve şikâyetçinin

vereceği avans :

MADDE 166. — Disiplin işlemleri dolayısiyle çağrılan her tanık ve bilirkişinin kaybettiği zama
na uygun bir tazminata hakkı varidır. Bunlardan çağrıya uymak için yer değiştirmeye zorunlu
olanlara yol ve ikamet masrafı da verilir1. Adına kovuşturma yapılan avukat dinlenmesini iste
diği tamik ve bilirkişi masrafını evvelden öder.
Avukata veya üçüncü bir kişiye yükletilmiy n veya borçludan alınıma imkânı kalmıyan mas
raflar 'baroya yüklenir.
Şikâyet edenden 100 liradan 250 liraya kadar bir avans alınır. Bu yatırılmadığı halde şikâyet
disiplin kurruhına gönderilmiyebitir.
Para cezası veya masrafların

alımı :

MADDE 167. — Para cezasına veya masrafların ödemmesine dair olan kararlar İcra ve İflâs
Kanununun ilâmların icrası hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Para cezaları baro
ya gelir yazılır.
Para işlerinin kovuşturulmıaısı Ibaro genel sekreterine veya yönetim kurulumdan bu işlerle gö
revlendirilecek Ibirine aittir.

ONBIRJINCI

KISIM

Avukat ücretlerJi
Ücretin serbestçe kararlaştırılması

:

MADDE 168. — Ücret, avukatla müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılır.
Şu kadar ki, tarifedeki en az ücretin altında kalan ücret karşılığında iş ve dâva kabulü yasak
olup aksine akit hükümsüzdür.
Dâva, takip ve her türlü danışıma ücretleri hakkındaki anlaşma yazılı şekilde olmadıkça hü
kümsüzdür.
İş sahibi, ve müvekkilin imzasını taşıyan bir anlaşma yoksa avukatın istiye'bileceği ücret,
baroca kabul edilecek tarifedeki miktardan az ve onun üç katından fazla olamaz.
Ücretten doğan dâvalarda yazılı sözleşme yahut mektup gibi yazılı delilden başka delil geti
rilemez ve dinlenemez. İki taraftan birime yemin teklif edilemez.
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Başarıya göre ücretin kararlaştınlabümesi

:

MADDE 169. — Ücret sözleşmesimin kaideten ibelli bir miktarı ihtiva etmesi lâzımdır.
Avukatın ücrete halk kazanması için mukavelede aksine sarahat mevcut değil ise deruhde et
tiği işi takübetmiş olması kâfidir. Neticemin kesmen veya tamamen istihsali edilmiş olması şart de
ğildir.
Şu kadarı ki, müddeaıbihin devir veya temlikini hedef tutacak tarzda dâva kornosu mal, alacak
veya hak sahibi kıymetlerden bir kıısmmm aynen, mal, alacak veya hak olarak avukata aidolacağı yolundaki avukatın doğrudan doğruya müddeaibihe taraflardan biri imiş gibi, ortaklığını tazammun etmemek kayıt ve şartiyle, dâvada gösterilecek başarıya göre değişmek üzere müdde
aıbihin değer, miktar veya hükmolunan miktarın değer veya miktarının belli bir yüzdesinin avu
katın ücreti olarak kararlaştırılması muteberdir.
Mahkemıe veya icra dairelerince hasım tarafa yükletilecek avukatlık ücretinim avukata aidolacağı hakkımdaki bir şartın kabulü caizdir.
Yazı ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça mahkeme ve diğer kazai mercille»? yalhut icra dairele
rince karşı tarafa yükletilen avukatlık ücretinin, asıl ücrete mahsubedilmeksizin avukata aidol
ması asıldır. Vekâletnamesinde açıklık olmasa bile avukat, vekâlet ücreti ve mahkeme masraf
larını almaya yetkilidir.
Ücret anlaşmazlklarında

kanuni tahkim şartı :

MADDE 170. — Ücret ısiö'/ileşmesinde vazifeli kaza merciinin, malhkemeıler olduğuna dair açık
bir hüküm bulunmadıkça tarafların hakem veya hakemleri 'baroıdan talebetmeleri gerekir. Bu
halde çekişme baro yönetim kurulunca seçilecek tek veya üç kişilik hakem kurulunca en geç üç
ay içimde halledilir. Yazılı sözleşme olması halimde de halkem şartı uygulanır.
Ücretin gününde ödenmemesi :
MADDE 171. — Kararlaştırılan peşin ücret verilmez veya ücret bölümlere ayrıldığı halde
taksitlerden biri gününde ödenmezse avukat, işi takibedip etmemek veya tamamen işten çekil
mek hakkına haiz olup müvekkil bundan önce verdiği ücreti geri alamıyacağı giibi işin taıkibcdilmemesinden doğacak heır türlü soromlukıklar da müvekkile aidolur.
İhtiyati

haciz istemek hakkı :

MADDE 172. — Müvekkilin yazılı anlaişm'a ille kararlaştırılan avukatlık ücretini ödememek
için mallarını elinden çıkartma ihtimalinin meıvcudolduğu hallerde avukatın alacağı muacceliyet
kazanmamış olisa bile mıaihkemeden ihtiyati haciz kararı verilmesini istiyelbilir. Avukat bunun
ilcim teminat göstermek zorumda değildir.
Ücret anlaşmasına .'göre günü gelmiş alacağın tamamı velya bir kilsimi için avukat teminat gös
termeye zorunlu olmaksızın her zaman ihtiyati haciz kararı verilmeımıeisini isLiyehilir.
Tarafların

müşterek

borçlu ve müteselsil kefil sayılması :

MADDE 173. — Sullh ile biten işlerde veya tarafların hakikatte anlaşmış olduklarına delâlet
eden yeter emareler varsa hasım tarafın yahut müvekkilimi dâva icra takibimden vaızıgeçmesi ya
hut dâvayı kabul halinde taraflar müvekkil ile avukat arasımda kararlaştırılan yazılı ücretin,
yazılı anlaşma olmadığı takdirde tarifede tesbit edilen em az ücretin üç misline kadar olan tu
tarın avukata öd em/meşinde müşterek .borçlu ve müteselsil kefil sayılırlar.

M. Meclisi

(S. Sayısı : 324)

— 51 —
Avukatın

hapis

hakkını haiz olması ve ücretin imtiyazlı bulunması :

MADDE 174. — Avukat, müvekkili tarafından verilen, veya onun namına aldığı malları, pa
rayı ve diğer her türlü kıymetleri ücret ve masrafın ödenmesine kadar kendi alacağı nisbetin
de 'elinde tutaıbilir.
Avukat ücretleri birinci sıra ve birinci derecede gelen imtiyazlı alacaklı mahiyetinde olup
diğer ıbütün alacaklardan evvel ödenir.
Bu hak vekâletname ve ücret mukavelesinin tarihlerinden hanıgisi eski ise o tarihte sıra alır.
Vekâletname umumi ise ücret anlaşmasının, ilgili olduğu jşe ait mahkeme veya diğer bir mercie
müvekkil namına yapılan ilk 'başvurma tarihi esastır.
^Avukatın ölümü halinde mirasçıları avukatın vekâlet ücretlerinden doğan alacaklarını takipte
ölüm tarihinden itibaren üç yıl müddetle avukat ücretleri hakkında bu kanunda gösterilen hususi
hükümlerden istifade ederler.
Ücret dâvan açılacağının daha önce baroya bildirilmesi :
MADDE 175. — Avukatlık ücretinden dolayı mukaveledeki açık yazıya göre mahkemede veya ha
kemde dâva açacak olan avukatın bu dâvadan önce bunu Baro Yönetim Kuruluna bildirmesi şart ve
kâfi olup ayrıca izin almaya mecbur değildir. Öncelden haber vermek sorumluluğu yoktur.
Barolarca hazırlanacak ücret tarifesi :
MADDE 176. — Her baronun yönetim kurulu dört yılda bir Aralık ayında bütün kaza organ
larındaki işlemlerle diğer işlemden almaç ak ücretin en az miktarını gösteren bir tarife hazırlıyarak Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Bu tarife Aralık ayını tak'ilbeden yıl m ilk günü yürürlüğe
girer. Türkiye Barolar Birliği Yönetilin Kurulu barolarca gönderilecek tarifeleri tasdik veya lü
zumlu gördüğü değişikliği yapar ve tek bir tarife kalbul etmek yetkisini taşır, veya bölge tarifeleri
yapar.
Türkiye Barolar Birliği bu hükme göre tatbik edilecek tarifeleri bastırarak mahkeme ve kaza or
ganlarına verilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderir.
Yeni bir tarifenin uygulanmaya başlamasına kadar eski tarife yürürlükte kalır.
Mahkemelerden

başka kazai mercilerde tarif ev in tatbiki :

MADDE 177. — Danıştay, Vergi itiraz ve temyiz komisyonları gibi mercilerde görülen dâva ve
işlerde de bu mercii!er tarifede yazılı avukatlık ücretlerine hükmederler.
îşi sonuna kadar takip

mecburiyeti ve başkasını tevkil :

MADDE 178 — Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümleri ve
yazılı mukavele şartlarına
göre sonuna kadar takibeder. Avukata verilen vekâletnamede başkasını tevkile yetki verilim iş ise
yazılı anlaşmada aksine açık bir hüküm olmadıkça işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir
avukata vererek takilbettirebilir. Bu takdirde avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder.
Birlikte taki'bettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdik
leri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsan, hem de diğer avukatlarla birlikte müştereken
ve müteselsil en mesuldür.
Avukat tarafından işe başka avukatlar teşrik edilmiş veya iş tamamen başka avukata bırakılmış
ise avukat bundan dolayı ayrı bir ücret istiyemiyeceği gibi bu suretle işi üzerine alan avukatlar da
müvekkilden her hanıgi bir ücret istiyemc'zler.
Müvekkilin

başka avukata vekâlet vermesi veya teşrik etmesi :

MADDE 179. — Müvekkil ancak avukatın yazılı iznini almak şartiyle başka avukatları işe teş
rik veya tevkil eddbilir. Bu takdirde müvekkilin avukatın ücretinden hiç'bir kısıntı yapmaya hakkı
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yoktur. Bu halde teşrik veya tevkil edilen avukatların kusurlarından ve yaptıkları zararlardan do
layı o hareket veya işlemlere iştiraki olmadıkça avukat sorumlu tutulamaz.
Birden fazla müvekkilin

müşterek

hasredilmesi :

MADDE 180, — Anlaşmada açık bir hüküm yoksa kararlaştırılan ücret yalnızca avukatın üze
rine almış olduğu işin karşılığı olup bu iş dışında kalacak dâva takip ve hukukî yardımlar, muka
bil dâva irtibat ve ilişik malbiyetinde olsa bile ayrı ücrete tabidir.
Ücretin

belli bir işe borçlu ve müteselsil kefil olması :

MADDE 1811. — Avukatın üzerine aldığı iş'cle müvekkil birden fazla olursa bunlardan her biri
avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda avukata karşı müşterek borçlu ve müteselsil kefildir.
Masrafların müvekkile ait olması:
MADDE 182. — İşin yapılması için lüzumlu bütün resim, hare ve masraflar müvekkile aidolup
avukatın ilk isteğinde müvekkil tarafından derha'l avukata veya merciine ödenmesi gerekir.
Bu masrafların .avukat tarafından yapılabilmesi için müvekkil bunları karşılıyacak avansı, ken
disine zamanında vermeye mecburdur, işin bitiminde avansın hesabı görülür ve artan geriverilir.
Avukata verilen iş için yapılacak yolculuk masrafları, uçak, birinci mevki vapur veya yataklı
tren tarifesine göre mü'vekkil. tarafından ayrıca ödenir. Bu masrafların karşılığında öncelden ve
vaktimde avukata verilmiş olmadıkça avukat, yolculuk etmeye mecbur değildir.
Avukat bu yolculuk sebebiyle, ayrıca ücret alabilir. Bunun miktarı taraflarca serbestçe kararlaş
tırılır. Bu ücret de peşinen ödenm'ddikçe avukat belirli yere gitmek zıorunlüluğurida değildir. Ana
yasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Vergi temyiz komisyonları gibi merciler önünde murafaa
hakkında aynı hükümler uygulanır. .
Ücretin tamamının

ödenmesini gerektiren haller :

MADDE 183. — Vekâletname tanzim edilmiş olmaisa dahi ücret anlaşmasının imzalanması
anından itibaren avukat ücretin tamamını istemek hakkını 'haizdir. Yazılı anlaşmadaki şartlar sak
lıdır.
Müvekkil işini avukata verdikten sonra dosyasını geri alır.
İşi kısmen veya tamamen kendisi yapar veya başkasına yaptırır, avukatın yazılı iznini almak
sızın başka avukatları teşvik veya tevkil eder yahut işi başka bir avukata verir, masrafların öden
mesi kendisine taalhh'ütlu mektupla bildirilmiş olmasına rağmen münasip bir müddet içinde bu
masrafları ödemez, iddia ve müdafaa için lüzumlu biilgi ve vesikaları, şa'hi't, isim ve adreslerini
bildirmez, yazılı delilleri vermez yalhut adresini değiştirdiği halde yeni aıdresini bildirmiyerek işini
takibini imkânsız hale getirir, dâvanın veya alacağın takibinden, kısmen veya tama'men vazgeçer.
hasımla her ne suretle olursa olsun sulh olur veya onu ibra eyler peşinatı veya peşinat taksitlerini
gününde ödemez, haklı sebep yok İken avukatı azlederse ücretin tamamını avukatın ilk isteği üzeri
ne derhal ödemeye mecburdur.
Avukatın

işi takipten vazgeçmesi :

MADDE 184. — Avukat, üzerine aldığı işi'haklı bir seibebol'maksızm takipten
dirde hiçbir ücret isteyemez. Peşin alldığı ücreti geri vermeye mecburdur.
Maddî vakıa ve delillerin doğruluğundan

müvekkilin

sorumluluğu

vazgeçtiği tak

:

MADDE 185. — Ücretin tamamı veya bir kısmının dâva veya. işin lehe neticelenmesi şartına
bağlı tutulduğu hallerde müvekkil avukata imzası altında belirttiği maddi vakıaların ve verdiği
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yazılı delillerin doğru ve sıhhatli olmasından avukata karşı .sorumludur. Muhakeme veya kovuştur
ma sonunda bunların akısi anlaşıldığı takdirde avukat, mukaveledeki lehe sonuç almaya şartı ye
rine gelmişcesine ücrete hak kazanır.
Müvekkilin

kanuni ikametgâhı :

MADDE 186. — Müvekkilin veıUiği vekâletname yalhut ücret mukavelesinde yazılı adres onun
kanuni ikametgâhı sayılır. Avukat tarafından bu adrese yanılacak bü'tün ihbar ve tebliğler müvek
kilin şahsına yapılmış sayıdır. Müvekkil adresini değiştirdiği takdirde yeni ikametgâhını en geç üç
gün içinde bildirmeye medburdur.
Müvekkilin yukarıdaki hükümlere göre kanuni ikametgâhına gönderilecek mektupların tebliğ
edilememesinden yahut yeni adresini bildirmemesinden yalnızca müvekkil sorumludur.

ONÜÇÜNCÜ KISIM
Adlî müzaharet
Adlî müzaharet bürosu :
MADDE 187. — Baro bulunan her yerde baro yönetim kurulu tarafından tâyin edilen bir ve
ya üç avukatın gözetimi altında bir adlî müzaharet bürosu kurulur.
Asliye mahkemesi ve en az beş avukatın bulunduğu yerlerde de müzaharet bürosu kurulabilir.
Verilen isi kabul zorumluluğu :
MADDE 188. — Adlî müzaharet bürosunda devamlı surette çalışacak stajiyer ve ücretli memur
larım tâyin ve büroda görev alacak avukatlara ait sıra defterinin düzenlenmesi baro yönetim kuru
luna aittir.
Kendisine iş verilen avukat o işin tarifede belirtilen ücretini baro kasasına yatırdığı takdirde
bu zorunluluktan kurtulur.
Büronun görevleri :
MADDE 189. —• Adlî müzaharet bürosu adlî müzahareti temin için lüzumlu olan işleri yapar.
- Müzaiharet isteğinin kabulü hailinde dâvayı takibe der ve- neticelendirir. Mahkeme ve icra işlerinin
gerektirdiği masrafları ödemekten kısmen veya tamamen âciz olanların adliye dairelerindeki işlerini
tabip görevi ile yükümlüdür.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun adlî müzaharet hakkında hükümleri saklıdır.
Adlî müzaharetten faydalanmak için aranan şartları haiz olan iş sahiplerinin danışabilecekleri
lüzumu kadar danışma büroları barölarca kurulur.
Yardım isteği için delil gösterme zorunluluğu :
MADDE 190. — Adlî müzaiharet isteminde haklı olduklarına dair delil göstermiyenlere yardım
edilmez.
Yardım isteğinin reddi halinde alâkalı yazı veya sözle baro başkanına başvurabilir. Baro başka
nının vereceği karar kesindir.
Gider ve gelir :
MADDE 191. — Adlî müzaharet bürolarının gider ve geliri baro bütçesinin ayrı bir faslında
gösterilir. Bu fasılda kalan gelir fazlasının ertesi yıla aynen devri mecburidir.
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Adlî müzaharete memur avukat, aldığı ücretin yüzde 20 sini ve baronun yardımından faydala
nan kimse avukat ücretinden başka faydalandığı kısmın yüzde onunu baroya ödemeye mecburdur
lar. Şu kadar ki, adlî müzaharete kavuşanın ödiyeceği asgari ücret tarifeden aşağı olamaz.
İl ve belediye bütçelerinden ayrılan ödeneklerden yapılacak yardımlar ile bu çalışmalar için ya
pılacak sair bağışlar bu faslın gelir kısmına ilâve edilir.
Yıllık çalışma raporu :
MADDE 192. — Adlî müzaharet bürosunu yönetime ve gözetmeye memur edilen avukat veya
avukatlar büronun senelik çalışmasını bir raporla yönetim kuruluna bildirirler.
Yönetim kurulu büroda çalışmış olanlara ikramiye -dağıtılmasına karar verebilir.
Yürürlükten

kaldırılan kanun :

MADDE 193. —• 3499 sayılı Kanun ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Kanunun

yürürlük

tarihi :

' MADDE 194. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Kanunu yürütecek

bakan :

MADDE 195. —• Bu kanunun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

GEÇİCİ KISIM
Geçici hükümler
Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunun

ilk

toplantısı:

ıGEOlCt MADDE 1. — Adalet Bakanı, bu kanunun yavmlandığı tarihten itibaren iki ay içinde
Ankara'da toplanıp Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Ku
rulu üyelerini ve yedeklerini seçecek olan ilk genel kurul için delegelerini seçip göndermelerini ve
toplantı yer, gün ve saatini gününden en az bir ay önce barolara bildirir. Belirtilen günde toplan
tıyı açarak yerini en yaşlı delegeye bırakır.
Dâvavekilleri :
GEOIGl MADDE 2. — >a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dâva vekilliği ruhsatını almış
bulunanların müktesep hakları saklıdır.
b)' Dâva vekilleri avukatlara ait hak ve görevleri o yerde bulunan en yüksek dereceli yargıcın
gözetimi altında yerine getirirler. 131 nci maddede yazılı disiplin cezaları re'sen veya o yer C. Sav
cısının isteği yahut şikâyet üzerine bu yargıç tarafından uygulanır. Bunlardan işten veya meslek
ten çıkarma cezaları ile disiplin kovuşturmasına yer dlımadığına dair verilen kararlar aleyhine teb
liğ tarihinden itibaren 15 gün içinde C. Savcısı veya alâkalı en yakın ağır ceza mahkemesine itiraz
edebilir.
İtiraz evrak üzerinde incelenerek karara bağlanır. Bu kararlar aleyhine tebliğinden itibaren
90 gün içinde ilgili C. Savcısı tarafından Şûrayı Devlet nezdinde dâva açılabilir.
İlgili dâva vekilinin yazılı savunması alınmadıkça disiplin cezası verilemez.
10 ncu kısmın bu maddeye aykırı olmıyan hükümleri dâva vekilleri ve Hukuk Muhakemeleri
Usulü Kanununun 61 nci maddesine göre vekâlet alanlar hakkında da uygulanır.
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c) Adliye encümen ve kurulları bu maddenin (a) bendine uygun ruhsatnamesi olup da o yer
lerde iş görmek istiyen dâvavekillerinin bir listesini yaparak Adalet Bakanlığına gönderirler.
Listede kaydı yapılmıyanlar keyfiyetin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Ada
let Bakanlığına başvurabilirler. Bu başvurma üzerine Adalet Bakanlığının vereceği karar kesin
dir.
Bu madde hükmü yer değiştirme veya yeniden kayıt işlemleri hakkında da uygulanır.
Avukatlara

uygulanamıyacak

sınırlandırma :

GEÇİCİ MADDE 3. — Kesimsiz olarak iki yıl avukatlık yapmamış olanların ancak sulh mahke
meleri ile icra daiire ve yargıçlarında dâva kabul ve takilbedebîlecekleri hakkındaki 36 ncı maddede
yazılı sınırlandırma bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce avukatlık ruhsatnamesi almış olanlar
hakkında uygulanamaz.
Adlî müzdharet bürosu :
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun 187 nci maddesinde yazılı adlî müzaharet bürolarının ku
rulmasına esas olan avukat sayısının belirtilmesinde o yerde bulunan dâvavekilleri de hesaba katılır.
Adlî müzalharet bürosu kıırulmıyan yerlerde 36 ncı maddemin evrak düzenlenmesine ve resmî iş
leri takibe dair olan hükümleri bu büronun kurulmasına kadar uygulanamaz.
Evvelce seçilmiş olan yönetim

kurulları

üyelerinin görevleri

:

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte barolarda başkan ve yönetim ku
rulu üyeliklerinde bulunanların bu görevleri kendi soçim devreleri sonuna kadar devam eder.

Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 21 arkadaşının Avukatlık kanunu teklifi (2/54)
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Meclis İçtüzüğünün 69 ncu maddesi gereğince birinci dönemde hükümsüz kalmış kanun teklifleri
arasında Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Muhittin Kılıç tarafından verilmiş ve hükümsüz kalan
teklifler listesinde 2/653 sıra numarasını ihtiva eden (Avukatlık kanunu) teklifini benimsediğimizi
ve içtüzüğün 69 ncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince komisyona gönderilmesini arz ve talebederiz.
4 . 11 . 1965
Konya
Fakih özfakih

Konya
Vefa Tanır

İstanbul
Orhan Erkanlı

Eskişehir
Şevket Asbuzoğlu

Kocaeli
İsmail Arar

Eraırulm
Gıyasettin Karaca

Konya
Mustafa Dikenli

Tdkalt
Fethi Alacalı

İstanbul
Orhan Birgit

İzm'iır
Mustafa Uyar

Konya
Nazif Kurucu

îrfan

Tokat
Solmazer

Giresun
Ali Cüceoğlu

Kütahya
Himmet Erdoğmuş

Koruya
Muhittin Kılıç

Sivas
Orhan Kabibay

Malatya
Mehmet Delikaya

Erzincan
Adil Sağır oğlu

Kayseri
Cengiz Nayman

Siirt
Âdil Yaşa

Adana
Bekir Tünay

Adana
Mahmut Bozdoğan

M. Meclisi

(S. Sayısı : 324)

- 56 —

,

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Tarafımızdan hazırlanan Avukatlık kanunu teklifi gerekçesiyle birlikte takdim edilmiştir.
Gereğine müsaadelerinizi saygı ile rica ederiz.
27 . il . 1964
Konya
Muhittin Kılıç

İzmir
Mustafa Uyar

İstanbul
Fethi Ba§ak

Yozgat
Sadık Artukmaç

Eskişehir
Seyfi öztürk

Afyon
Mustafa Inceoğlu

Diyarbakır
Azmi Erdoğan

Ankara
Burhan Apaydın

îzmir
Kadri Özek

Ali

Maraş
Hüdaioğlu

Kırşehir
Halil özmen

GENEL GEREKÇE
Yeni ve günün ihtiyaçlarına cevap vermek, sosyal tekâmül safhalarını göz önünde tutarak
bir
Avukatlık kanunu hazırlanması sosyal bir sorumluluk olarak ve meslekî bir ihtiyaç yö
nünden belirmiş bulunmaktadır.
Senelerden beri meslek mensuplarının, baroların, Adliye Vekâleti ve mahkemeler gibi müesselerin yeni başkan ve Avukatlık kanunu hazırlanması gerektiği yolunda fikir birliği içinde bu
lundukları da bir vakıadır.
19'60 yılı Temmuz ayında zamanın Adliye Vekili Abdullah Pulat Gözübüyük ile İstanbul
Barosu Reis ve İdare Kurulunun Ankara'da Adliye Vekâletinde yaptıkları görüşmede, Bakan
lığın yeni (bir avuikatlılk Ikanunoı hazırlamak üzere çalışmalara başlıyacağı bildirilmiş, İstan
bul Barosunun da bir tasarı hazırlıyarak Vekâlete göndermesi hususunda da bu görüşmede mu
tabakata varılmıştır.
Filhakika kısa bir zaman sonra İstanbul'da Baronun teşkil ettiği bir komisyon yeni ta
sarı üzerinde çalışmalara başlamıştır. Bu komisyonun hazırladığı tasarı, Vekâletçe teşkil olunan
Avukatlık kanunu tasarısı hazırlama komisyonu müzakeresine sunulmuştur. Bu Vekâlet komis
yonuna İstanbul, Ankara, İzmir barolarının temsilcileri işjtiraik etmıiş ve müzakerelere başlanmış
tır. 16 . 1 . 1 9 6 1 günü Velkâleitlte yeni Avukatlık kanunu tasarısı hazırlama komisyonu ilk toplantı
sını yapmıştır.
Bu komisyon toplantılarında prensip itibariyle İstanbul Barosunun hazırladığı tasarı üze
rine müzakerelere başlanmıştır. Bu arada baroların ve Barolar Birliğinin istiklâli, muhta
riyeti, idare kurulları ile disiplin kurullarının ayrılmaları, avukatlık meslekinin sahası
nın genişletilip
geliştirilmesi, stajın verimli hale getirilerek avukatlık imtihanının konul
ması gibi prensiplerde tam bir mutabakata varılmıştır.
Bu devrede Kurucu Meclis teessüs etmiş ve yeni Anayasayı hazırlamakta bulunduğu ko
misyonca nazara alınarak hazırlanan Anayasaya ve onun prensip ve espirisine, derpiş ettiği
müessese anlayışına
uygun bir Avukatlık kanunu hazırlıyabilmek için Bakanlıkta teşkil olu
nan komisyon mesaisine araverilmişltir.
1961 seçimlerinden sonra kurulan karma Hükümette Adalet Bakanlığı görevini almış bu
lunan Sahir Kurutluoğlu'nun zamanında, Bakanlık Av. Volf. Çernis'e yeni bir Avukatlık ka
nunu tasarısı hazırlaması teklif ve temennisinde bulunmuştur. Avukat Volf Çernis İstanbul
Barosu ile temas etmek suretiyle yukarıda belirttiğimiz esas ve prensipleri nazara alarak
daha ziyade Alman Avukatlık Kanunu çerçevesinde ve ondan mülhem bir tasarı hazırlıya
rak Bakanlığa sunmuştur.
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Diğer yandan istanbul Barosu bütün bu çalışmaları ve tasarıları göz önünde tutarak yeni bir
Avukatlık kanunu tasarısı meydana getirmiştir.
Bu sıralarda Zonguldak ve birçok baroların öteden beri izhar ettikleri arzu ve haklı talep
lerine uygun olarak Ankara Barosunun (20 - 21 - 22) Nisan 1963 günlerinde Ankara'da tertibettiği Barolar Birliği ihzari Toplantısı 48 baronun iştirakiyle Ankara'da yapılmıştır.
Bu toplantıda yeni hazırlanacak Avukatlık kanunu tasarısında yer alması gereken prensip,
ve müesseseler üzerinde müzakere yapılmış bunlar maddeler halinde tesbit edilerek karara
bağlanmıştır. Yine Barolar
Birliği toplantısında varılan karar gereğince (17 - 18 - 19)
Mayıs 1963 günlerinde Ankara, izmir, istanbul barolarından katılan 3 er kişilik temsilci
lerin teşkil ettiği 9 kişilik komisyon tesbit edilen prensiplerin ışığı altında bütün baroların
görüşlerini ihtiva eden işbu Avukatlık kanunu tasarısını hazırlamış bulunmaktadır.
Bu yeni avulkatlık kanunu tasarısı 1961 Anayasası, topluluğumuzun bugünkü ihtiyaçları,
geçirilen tecrübeler, ecnebi mevzuat ve Türkiye barolarının görüşlerinin bir muhassalası göz önün
de tutularak hazırlanmıştır.
Tasarı ve teklifin hazırlanmasında büyük çapta emeği geçmiş olan Ankara, İstanbul ve İzmir
barosu yönetim kurullarına şükranlarımızı arz ederiz.
Kanun 12 kısım ve bir geçici kısımdan mürekkep olup 195 madde ve 6 geçici maddeden ibarettir.
MADDE GEREKÇELERİ
Birinci kısım : 3 maddeden ibarettir.
Madde 1. — Avukatlığın bir kamu görevi olduğunu hükme bağlamıştır. Bütün mevzuatta ve es
ki kanunda avukatlığın âmme hizmeti mahiyetinde bir hizmet olduğu kabul edilmiş bulunmakla bu
hüküm tasarrya da daha sarih surette alınmıştır. Ecnebi mevzuatta da vaukatlık mesleki kamu göre
vi olarak kabul edilmiştir.
Madde 2. — Avukatlığın gayesini izah eden ve hükme bağlıyan bu madde; avukatların hukukî
bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine tahsis ederek her türlü hukukî meselelerde ihtilâfların halline
ve münasebetlerin tanzimine yardım etmek resmî ve özel kurumlar ve yargı organları önünde ka
nunların tam olarak adalet ve hakkaniyete uygun surette tatbikini sağlamak şeklinde ifad'e olunan
gayeyi hükme bağlayan madde avukatlığın bu vasıfları itibariyle de bir âmme hizmeti okluğunu ifa
etmiş bulunmaktadır.
Madde 3. — Bu maddede avukatın serbest bir meslek yaptığı adaletin dağıtımında ve gerçekleş
mesinde müstakil bir organ olduğu ifade edilerek avukatın yukarıda belirtilen hizmeti görürken ve
meslekin gayesine vâsıl olurken yalnız kanunlardan, adalet prensiplerinden, mülhem olarak ve sade
ce bunlara bağlı hareket edeceği, hiçbir makam ve yerden emir almıyacağı ve oralara tabi olmadığı
ezcümle müvekkilinden emir alarak yukarıda gösterilen prensipler dışında hareket etmiyeceği belirtil
miştir. Avukatın haksız bulunduğu bir işi ve dâvâlıyı iddia ve savunamıyacağı, savunmıyabileceği
hulâsa meslek icra ederken avukatın bağımsız ve serbest bir meslek icra ettiği ifade olunmuştur.
İkinci kısım : 14 maddeden ibarettir.
Madde 4. — Avukatlık meslekine ka'bul şartlarını tesbit eden bu madde: Âmme hizmeti olarak
kabul olunan avukatlığın sosyal hayattaki büyük önemi göz önünde tutularak, bir avukatın hem mo
ral hem de bilg ; bakımından esaslı ve sıkı bir yetişme şartına tabi olması, mesleke liyakat kesbedip
etmediğinin murakabeye bağlanması önplânda tutulmuştur.
Nihayet bir jüri huzurunda imtihan vererek bu liyakat ve ihtisasın ihraz edildiği tesbit olunarak
avukatlık meslekine girmek bir teminat teşkil edecektir. Müdafaa meslekî bir formasyon ve mümarese, tecrübe işidir. Bu hukukî bilgi ve tecrübe formasyonu, tam ve kâmil mânada hukuk fakülte
lerinde o müesseselerin uzun tecrübelerden sonra hazırlanmış programlarına göre tedrisat görmek
ile iktisat olunabilir.
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müesseselerden mezun olanların bu bilgi ve formasyonu aldıkları kabul olunamaz. Madde bu esasları
nazara alınarak yalnız hukuk fakültelerinden mezun olanlara avukatlık meslekine girme imkânını
has ve şart olarak koymuştur. Bu maddeye stajdan muafiyet için konmuş olan 10 yıllık süre yuka
rıda belirttiğimiz gibi avukat olacak kimsenin bu sıfatı almadan önce tecrübe ve mümarese devresi
olarak böyle bir uzunca müddete tabi olmasına sorumlu göstermektedir. Zira ehliyet ve liyakatin
neticesinde staj imtihanı ile tesbit olunması zarureti karşısında sayılan mesleklerde ve statülerde 10
yıldan az müddetle bulunmuş olmanın kâfi olamıyacağı tecrübelerle sabittir. Birçok memleket mev
zuatında da bu husus aynı tarzda derpiş edilmiştir. Bu hüküm aynı zamanda avukatlık meslekine sa
dece titr için girmeyi esas almamak lâzımgeldiği ve âmme intizamı bakımından avukat olacak her ki
şinin ehliyetli olduğunun staj ve imtihan süzgecinden geçtikten sonra tesbit edilmesi anaprensi'bine
uygunluğu temin etmek bakımından sevk edilmiştir.
Madde 5. — Bu maddede avukatlık /meslekine kabule engel haller derpiş olunmuştur. Burada
sevk olunan hükümler eski kanunda yer alan hükümlere uygundur'. Ancak yenilik olarak bâzı suç
lardan mahkûm olmak hallerinde bu kabîl mahkûmların affa veya ımeımnu hakların iadesine
/mazhar olmaları hallerinde dahi avukat ola/mıyacakları hükmünü gelinmiştir. Bu hükümler seçim
kanunlarında, Hâkimler Kanununda derpiş edilin iştir. Ve aynı tarzda prenlsibolaraık ımâni sebepler
olarak hükme 'bağlanmıştır. Ahlâki redaiti salbit olan ve ımânevi evsaf nâkisesiyle ımâlûl 'bulunan
kimselerin ımeslekc alınması mahzurlu görittm-ektedir. Bunların aımme hizmıeti görımek bakımım
dan ımâlûl bulundukları ımeımleketimizde de kabul olunmuştur. Bu itibarla kanunda da bu hü
kümler yer almıştır.
Madde G. — Avukatlığa istek hakkında karar ve yeımin1 bakımımdan hüküm sevk eden bu mad
dede yenilik yeımin yönündendir. Bu yeminin anane olarak tatbik edilmekte -bulunduğu vakasın
dan gayri bir ımesl'eke dâhil olan kimsenin o meslekin gaye ve esaslarına riayeti tazaımımun eden
bir sözü yeımin şeklinde ifa etmesi her yerde kabul edilmiş tabiî 'bir prensiptir. Maddemizde bu
da hükme bağlanmıştır.
Madde 7. — Karar verme müddeti ve bekletici halleri hükme bağlıyan bu '.maddede adayın
imesleko kabulü bakımımdan müracaatının sürüncemede bırakıltmarnası noktasından, bir de ımeslekc
kabul ımâni bir takibat altında bulunan kimsenin bu hallerinin tavazuhu beklenerek kabul kara fi
nin 'bekletici meseleye bağlanması umumi prensiplere uygun düştüğünden bu hallerde nazara
a lınımış tır.
Madde 8. — Kabul isteğinin reddi kararma karşı itirazı ve mıerclleri gösteren bu (maddede yine
uımuimi prensiplerden mülhem, olunarak kararların gerekli olması, yeni bir /müessese olara/k kuru
lan Barolar Birliğine itirazın mümkün olması ve nihayet Danıştay a başvuruna esasları kabul
olunmuştur.
Madde 9. — Avukatlık ruhsatnamesi eski kanunda da ımevcudolan 'bu belgelerin avukat olan
kimseye barolarca verilmesi ve bunların tek tip olarak Barolar Birliği tarafından bastırılması
hükme bağlamımıştır. Bu hükümde kanunun bünyesine ve Barolar Birliği kuruluşuna uygunluk
arz eder.
Madde 10. — Levhadan kaydın silinmesi hallerini hükme bağlıyan bu madde eski kanunda da
mevcuttur.
Madde 11. — Levhadan kaydın silinimcsi ve buna ait itirazlar hakkında hüküm sevk eden bu
/madde eski kanunda yer almıştır. Değişikli' olarak, itirazım Barolar Birliğine yapılması ve nihai
ımerci olarak da Danıştaya başvurulması esas alınmıştır. Bir de tedbir olarak yönetim kurulunun
silme kararı üzerine disiplin kurulunun tedbir olarak avukatı meslek icrasından muvakkaten ıııeııedeJbileceği de hükme (bağlanmış bulunmaktadır.
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Madde 12. — İlet ve silime kararının bildirilmesi hakkında hüküm sevk eden bu ımadde bu du
rumda olan aday veya avukatın hakkında verilen silme kararlarının barolara ve Barolar Birliğine
bildirilımesi meslekin nizamını ve koordinasyonu sağlamak için konulmuştur.
Madde 13. — Avukatlık unvanını kullanlmak salâhiyetinin düşmesi hallerini tanzim eden bu
madde istisnaen avukatlık unvanını en az 10 yıl avukatlık yapmış olan kişilere baro yönetim ku
rulu .kararı ile kullanabilmek izninin verilebileceğini ve bunun disiplin kurulu kararınca da geri
alınabileceği hükmünü koymuştur.
Madde 14. — Avukatlıkla bağdaşamıyan işle ri sayan bu maddede, bu ımesleklerin avukatlık
meslekinin şeref, vekar, haysiyet ve nizamı ile bağdaşamıyacağı ve meslekin gayesine ımuıgayir
olması sebebiyle bu büküm konmuştur.
Madde 15. — Avukatlıkla bağdaşabilen işleri tâdâdeden bu maddede gerekçenin başında tafsi
lâtı ile arz ve izah olunduğu veçhile avukatların sosyal hayatta faydalı olabilecek ımeslekin niza
mı ve gayesiyle bağdaşabilen bu kabil meşgalelerle ve işlerle uğraşmaları faydalı görülmekle aynı
zamanda ımeslekin sabasını genişletmek için sevk edilmiş bulunmaktadır.
Madde 16. — Hısımlık engeli 'bakımından se\k edilen bu madde âmme 'emniyet ve itimadı ba
kımından K-Jki kanuna giumiş bulunan bir hüküm olara1'.?: yeni tasarıda da yer almıştır.
Madde 17. — Yargıçlık veya savcılıktan ayrılanların iki yıl süre ile bulundukları son vazife
yerlerinde avukatlık yapmalarını icabettiren esbabı mucibe !eski kanunda da aynen yer almış ve
bu hüküm sevk edilmiştir. Taslarımızda aynı memnuniyetin muhafaza edilmesi 'bu esbabı muoibenin
yerinde olmasına dayanmaktadır.
Maddede gösterilen memurlar hakkında keza aynı memnuniyetin vâzıı Ibakıımmdan da esbabı
mucıilbe aynıdır.
Yargıç, savcı, veya Devlet memurunun il, bele üye, İktisadi Devlet Teşekkülü memurlarının, me
muriyet sıfat ve nüfuzlarını kullanarak kendilerine iş sahası temin etim ek ve meslekin nizam ve
gayesini ihlâl edereik âmme ve vicdanında bağımsız, serbest bir meslek olarak icra olunması şart
olan avukatlık meslekimin bu gayeden ve şartlardan mahrum olabileceği şüphesini yaratmak hü
küm bu şekilde konmuş bulunmaktadır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Staj
Madde 18. — Kanunun 3 neü kısmı stajın ne suretle yapılacağını tâyin etmektedir. Avukatlık
meslekinin avukatlığın oiddî ve vakarına uygun bir şekilde ifa edebilmek, avukatlığın bütün ince
liklerine nıufuz 'edebilmek için yalnız hukuk tahsili kâfi olmayıp adayın gerek mahkemeler gerek
se bir avukat yanında 'esaslı bir staj devresi geçirmesi zaruridir. Bu sebeple yanında staj görülecek
avukatın en az 10 yıl avukatlık yapmış olması zaruri 'görülmüştür.
Madde 19 - 20. — 19 neu madde »taja başlamak istiyenlerin başvuracakları baroyu ve 20 nei mad
de de staj istemine eklenecek belgeleri belli etmektedir. Staj İsteminde bulunan 'tarafından baro
başkanlığına verilecek beyannamenin doğru olması gerektiğinden yanlış beyanda bulunmak bir
suç niteliğinde kabulü gerekmektedir.
Madde 21. — Staja başlamak isbiyen adayın bu İsteği alâkalıların görülebilmesi için baro ve
adliye dairelerinin münasip bir yerinde ve istem tarihinden itibaren 10 gün içinde ilân edilerek
adayın avukatlığa engel bir hali olduğu halde alâkalıların isteme karşı itiraz etmelerine imkân sağ
lanması düşünülmüştür. Ancak, dayanaksız ve yerinde olmıyan itirazlarla adayın staja başlamasına
engel olmaması için itirazlarda açık delil ve vakıalar gösterilmedikçe bu itirazların tetkik ölunamıyacağı esası kabul edilmiştir.
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Madde 22. — Staja başlama 'isteminde bulunan bir adayın kanunda yazılı belgeleri 'ibraz et
mesinden başka adayın, avukatlığın gerektirdiği mânevi niteliği taşıyıp taşımadığının da araştırıl
ması gerekli olup baro başkanının görevlendirdiği ıbir avukat tarafından bu yönden bir araştırma
yapılması ve Ibir rapor yerilmesi de icabetmektedir. Aday hakkında bu yönden olumlu bir rapor
alındığı ıtalkdirde hora yönetim kurulu adayın stajyer listesine kalbulü hakkında bir karar vere
bilir.
Madde 23. — Aday hakkında, ilân süresi sonunda staja fcalbul 'edilip 'edilmemesi hakkında
22 nei maddede yazılı rapor da nazara alınmak suretiyle ve Ibir ay içinde yönetim kurulunca bir
karar verilmesi lâzımdır.
İstem üzerine yapılacak işlemlerin uzaimaması için bir ay içinde bir karar verilmeımiş olursa
adayın listeye ka'bul edilmiş sayılması gerektiği gibi listeye yazılma kararına karşı savcı, yönetim
kurulu üyesi itiraz edebileceği gilhi istemin reddine dair karara karşı da adayın Türkiye Barolar
Birliğini itiraz halkla tanınmıştır. Türkiye Barolar Birliğinin adayın staj listesine yazılması hak*
kındaki kararı kesin olup ancak ret kararlarına karşı Danıştaya başvurma hakkı tanınmıştır..
Madde 24. — Staja başlama tarihi yönetim kurulu kararı ile staj'listesine yazılma 'tarihi olarak
kabul edilmiştir. Adaylığa itiraz edilmiş ise bu itirazın reddine kadar adayın listeye yazılma işleminin
durması icabedip binnetice bir aylık sürenin de işlemesi gerekmektedir.
Madde 25. — Staja başlamadan evvel Baroya başvurma sırasında yanında staj göreceği avukatın
muvafakatine dair belge ibraz edilmiş olacağından adayın, bu muvafakati veren avukat yanında sta,j
görmesi esastır. Ancak adayın daha iyi yetişebilmesi için başka bir avukat yanında staj yapılmasına
karar verebilir. Böyle bir karar verilebilmesi için Baro Başkanının alâkalıların isteği lâzımdır.
Aday, yanında staj görmek istediği avukatın muvafakatini alamamış veya böyle bir avukat tanimamış ise bu adayın staj görebilmesi için yanında staj göreceği avukatı Baro Başkanının tâyin ettiği
avukatın stajiyeri kabul etmesi mecburiyeti yüklenmiş ve bu bir meslek görevi sayılmıştır.
Madde 26. — 3499 sayılı Avukatlık Kanununda staj müddeti evvelce 2 sene olarak kabul edilmiş
iken sonradan yapılan değişiklikle bu müddet bir seneye indirilmiş ise de tatbikatta bir senelik süre
nin yeterli olmadığı ve stajiyerlerin istenildiği surette yetiştirilemediği görüldüğünden staj süresinin
yine 2 sene ve kesintisiz olması prensibi kabul edilmiştir.
Stajın, bilhassa kesintisiz olması stajiyerin yetişmesi bakımından zaruri görülmekle beraber haldi
sebepler halinde staja ara verildiğinde engelin kalkmasından itibaren bir ay içinde adayın baroya baş
vurması halinde staja devam edebileceği istisnası kabul edilmiştir.
Yine bu maddede stajiyerin avukatlığı iyi bir şekilde öğrenebilmesi için stajiyerlere bâzı imkân
lar düşünülmüş ve stajiyerine avukatla birlikte mahkeme celselerine girmesi hakkı tanınmakla beraber
barolar tarafından yönetim kurulu tarafından verilen ödevleri yapmış işleri takibetmesi gibi ödevleri
yapmakla yükümlü tutulmuştur.
Madde 27. — Her ne kadar stajın ilk altı ayı mahkemeler nezdinde yapılacak ise de prensibolarak
bütün stajın, yanında staj göreceği avukatın gözetimi altında olması icabetmektedir. Bu suretle
staj iver mahkemelerdeki staj süresi içinde dahi avukatın gözetimi altında tutulmuş ve bu süre
içinde staj süresi içinde dahi avukatın gözetimi altında tutulmuş ve bu süre içinde yanında staj gör
düğü avukatın rapor vermesi lüzumu göz önünde tutulmuştur.
• Madde 28. — Stajiyerin mahkemelerde staj gördüğü sırada yargıçlar ve savcılar tarafından verile
cek raporlarla birlikte bu devreyi de kapsayıcı mahiyette avukatın her altı ayda bir vereceği rapor
larla staj süresinin sonunda verilecek nihai raporlar ile stajiyerin genel durumu ve avukatlık imtihanına
girebilip giremiyeceği belirtilecektir. Baro Yönetim Kurulu bütün bu raporlar karşısında stajiyere staj
belgesi verilmesine veya 6 ay süre ile uzatılmasına karar verebilir. Staj süresinin uzatılmasına dair
verilecek karara karşı stajiyere itiraz hakkı tanınmamış ve bu cihet Yönetim Kurulunun takdiri olarak
kabul edilmiştir.
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Madde 29. — Stajın ikinci yılı stajiyerin tatbikatta ve görev alarak çalışabilmesi için staja başla
dıktan bir yıl sıonra yanınlda staj görıdüğü avukattın yazılı muvafakati ve gözetimi altında stajiyerlerin
sulh mahkemeleri ile icra yargıçlıklarında dâva takibedebilmeleri icra işlerini kovuşturması kabul
edilmiş ve bu suretle bir bakımdan da stajiyerin hali durumu düşünülmüş olduğu gibi ayrıca stajiyer
lere bir yardım yapılabilmesi için Barolar Birliğine bir yetki verilmiştir. Bu husus bir yönetmelikle
tanzim edilecektir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Avukatlık imtihanı
Madde 30. — Stajını yaparak staj belgesi almış olanların Türkiye Barolar Birliğinde bir
imtihana tabi tutulması lüzumlu görülmüştür. 3499 sayılı Avukatlık Kanununda evvelce bu
imtihan mevcut iken sonradan bâzı düşüncelerle imtihan kaldırılmış ise de bunun iyi bir netice
veremediği görülmüş ve imtihansız avukatlığın meslekte gerileme meydana getirdiği görülmüş
tür. Türkiye dahilindeki bütün avulkaitlarm aynı seviyenin üstünde olabilmeleri gayesiyle imtihan
bir zaruret halini almıştır.
Madde 31. — (Baı maddede imitdhan kurulunun ne suretle meydana geleceği belirtilmiş ve imti
han kumdu üyelerinden 5 imin en az 20 sene avukatlık yapmış olan tecrübeli avuikatlar arasında
Türlkiye Barolar Birliğince seçileceği ve bir üyenin yangıltay ceza dairesi ve bir üyenin de yargıtay Hukuk Dairesi başkanları arasında Adalet Bakanlığınca seçilmesi lüzumlu görtümjüştür.
Madde 32. — Staj belgesi alıp da avukatlık imtihanımna girmeye halk 'kazanan
stajyerlerin
üç kere başarısızlığa uğramaları halinde bir daha imtihana girmelerine lüzum ve mahal kalmadı
ğından yeniden bir halk tanınmamıştır. Bu suretle her hangi bir imtihanda tesadüfen başarı gös
tererek; yeterli olmıyan kimselerin avukat olmaları da önlenmiş bulunmaktadır.
Madde 33. — İmMhanda her türlü tesadüfi neticeleri önlemek için imltihanının yazılı ve sözlü
olarak ayrı ayrı yapılması düşünülmüştür. İmtihanlar adayın pratik bilgi ve yeterliğini ölç
mek maksadiyle yapılıp her avukatın mutlak surette bilmesi icabeden anakanrmlar üzerimden ya
pılması öngöııülmüş oluıp imtihan usul ve konularının düzenlenmesi Türlkiye Barolar Birliği tara
fından yapılacak yönetmeliğe bırakılmıştır.
MaJdde 34. — Avukatlık imtihanını başarmış olduklarına dair Türlkiye Barolar
Birliğinden
bildirilen stajyerler avukatlık edecekleri yer banoisaına kaydolunmalk hakkını kazanırlar ve bu
baroya başıvurabilirler. Bu talkdirde Baro Yönetim Kurulu Kararı ile o yer baro levhasına yazı
labilirler.
BEŞİNCİ KISIM
Avukatlık hak ve vazifeleri
Madde 36. — Bu madde avukatların üzerlerine aldıkları vazifelerin ne suretle ifa edileceği tâ
yin edilmiş ve avukatların görevlerinin ifasında meslekin kutsallığına yakışır bir şekilde hareket
etmelera, avukatlık unvanının telkin ettiği saygı ve güvene lâyilk bir şelkikle hareket etmelerinin
mecburi olduğu tâyin edilmiştir.
Madde 36. — Avukatlık bir ihtisas meslekî olduğundan kanun işlerinde ve hukukî meselelerde
iş sahiplerine yol göstermek ve hukukî fikir vermekle beraber bilhassa yargı yetkisini haiz or
ganlar önünde dâva etmek ve savunmak bu işlere ait evrakı düzenlemek, adlî işlemleri takibetmek avukatlığa ait halk ve görevlerden olduğu gibi bilcümle resmî dairelerde çekişmeli ve çe
kişmesiz işleri kovuştturımak da avukatlara ait görevlerde bulunmaktadır. E E M kanunda
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lara yalniizea çelkişmeli işlerde hak tanınmış olduğu cihetle çekişmesiz işler avukatın görevi dışınIda sayılmış mıdır? Bdldüımle relsmî dairelerde iş kovuşturması bilgisi olmıyan kimseler tarafından
yapıldığından isteklere kanun ve usule uygun olmamakta ve bu yüzden birçok lüzumsuz işlem
lerle resmî daireler işgal eidilmelklte ve bu yüzden yapılması gereken işler de uzamaikta veya im
kânsızlık dolayısiyle yapılmamakta olduğundan Ibu gibi işlerin de bir avukat tarafından talkibedilmesi işlerin kanun dairesinde yapılması temin edilebileceği gibi lüzumsuz iısltem ve redlerle işlerin
uzaması da önlenmiş olacaktır. Bir çok memleketlerde resmî dairelere yapılacak
başvurmaların
bir avuikat eliyle yapılması kabul edilmiş olup bu suretle işlerin iyi bir şekilde görülmesi temin
edilmiş olduğu halde memleketimizde halikın malî durumu da nazara almanak yanlış ve usulsüz
dâvalar açılmasına ve bu suretle mahkemelerin lüzumsuz şekilde işgal edilmesiyle beraber bir
çıolk halkların da bu sebeple kaybına meydan verilmemesi için dâva dilekçelerinin bir avukatın
kontrolundan geçmesi ve avukat taraflından imzalanması esası kabul eldiknişltir. Bu kayıt her şah
sın anayasa karşısında kendi dâvalarını kendisinin takibetmesine de mâni teşkil etmemektedir.
Medenî Kanun ve hukuk malhfceımelerıi usulü kanunu hükümlerine giöre usul ve füru ile karı ko
canın ve ikinci dereceye kadar civar hısımlarının resmî dairelerde vekâletle işlerini takibedebilmeleri de esas prensibin bir istisnaisi olarak kabul edilmiştir. .
Maddenin 4 ncü fıkrasında bâzı dâvaların ehemmiyeti nazara alınarak miktar ve kıymeti 10 O00
liradan fazla olan dâvaların mahkemeler önünde takibinin bir avukat tarafından yapılması düşünül
müştür. Bu kayıt dâva sahipleri için bir teminat maniyetindedir.
Avukatlık bir bilgi ve tecrübeye ihtiyaç gösterdiğinden yine birçok yabancı memleketlerde oldu
ğu gibi avukatlar arasımda /bir derecelenıdinme düşünülmüş ve maddenin beşinci fıkrasında mesleke
yeni başlamış avukatların ancak sulh mahkemeleri ile icra yargıçlıkları ve icra dairelerinde iş takibedebilmeleri ve ancak iki senelik bir avukatlıktecrübesinden sonra asliye mabkemelerinde dâva
ve müdafaa hakları tanınmıştır. Ancak nüfusu az olan şehirlerde buna imkân bulunamıyacağı dü
şünülerek ve kayıt nüfusu 100 000 den fazla olan sebillere teşmil edilmiştir. Bu suretle mesleke ye
ni başlıyan avukatların yalnız büyük şehirlerde toplanması da önlenmiş ve memleketin her yerinde
halka yardımcı avukat bulunabilmesinin temin edileceği düşünülmüştür.
Yine aynı maksatla diğer memleketlerde olduğu gibi Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ve Danıştayda duruşmalarda hazır bulunabilmek için 10 yıl avukatlık etmiş olmak lüzumlu görülmüştür.
Madde 37. — Çekişmesiz işlerin de avukat tarafından kolvuşturulabilmesi sebebi 3)6 ncı maddede
izah edilmiştir.
Madde 38. — Ceza işleri bakkında hazırlık kovuşturmasında avukatın müvekkili yanında bulun
maması birçok yanlışlıklara ve haksızlıklara sebebiyet vermekte olduğu tatbikatta görülmüştür.
Hazırlık kovuşturmasında müvekkili yanında avukatının bulunması işlerin hüsnü suretle ifasına
yardım edeceği «gibi birçok bakların da ziyama meydan vermiyocek bu suretle savcılık ile mahkeme
lerin işleri de daha kolaylaşmış olacaktır.
Madde 39. — Avukata tanınan haklarla beraber avukatın da sorumlu olduğu işler vardır. Bun
ların başında avukatın sır saklaması gelmektedir. Haklarının savunmasını bir avukata bırakan bir
kimse birçok sırları da bildirmek durumundadır. Bunu yapabilmesi ve adaletin tam bir şekilde or
taya çıkabilmesi için sırlarını avukata bildiren kimsenin ıhiçbir huzursuzluk duymaması icabeder.
iBu suretle avukatın kendisine bildirilen veya görevi sırasında öğrendiği işlerden dolayı bunları
sabitlik suretiyle dalhi olsa açığa vurması önlenmek istenmiştir.
Madde 40. — Avukat, kendisine teklif olunan işleri kabul etmek zorunda değildir. İşi reddeder
ken de hiçbir sebep göstermeye mecbur tutulamaz. Ancak iş sahibinin haklarının kaybolmasına mey
dan verilmemesi için işi reddeden avukatın bunu iş sahibine bildirmesi icabetmektedir.
Başvurduğu iki avukat tarafından işi reddedilen bir kimse müdafaasız kalmaması için kendisine
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bir avukat tâyin edilmesini 'baro (başkanından istiyebilir. Baro başkanı tarafından bu suretle kendi
sine görev verilen bir avukat ücreti verilmesi şartiyle işi kovuşturmaya zorunlu tutulmuştur. Bu
zorumluluk bir meslek ödevi niteliğindedir.
Madde 41. — Avukat kendisine teklif olunan işleri kabul edip etmemekte serbest olmakla (bera
ber bâzı işleri de reddetmeye zorumludur. 41 nci madde avukatın reddetmesi icaibeden işleri say
maktadır. Her türlü muvazaalı işlere meydan veril memesi için bu zorumluluk avukatların ortaklarına
da teşmil edilmiştir. Ancak iş salhibi yine müdafaasız kalmayıp 40 neı madde gereğince baro başka
nından kendisine bir avukat verilmesini istiyeibilecektir.
Madde 42. — Bâzı iş sahipleri avukatın kendisine yapmış olduğu yardımın karşılığı ödemeden,
işlerine hukukî bir veçthe verildikten sonra işini geri almak ve bu suretle dalha çok az bir bedelle
işini takibettirmek bu suretle avukatı istismar etmek yolunu tercih ettiklerinden ücret ve masraf
lar ödeninceye kadar evrak ve vesikaları geri vermemek hakkını tanımak icabetmektedir.
İşlerin bitmesinden sonra da 3 sene müddetle avukatın dosyayı saklaması ve ilerde lüzum (hâsıl
olduğunda bu dosyası iş sahibine vermesi lâzımdır. Ancak, yazı ile müvekkile bildirildiği halde mü
vekkil tarafından dosya almmıyacak olursa artık avukata bu dosyayı daha fazla saklamak yükümlü
lüğüne yer ka'lmıyacaktır.
Madde 43. — Avukatın, müvekkile, izafetle yapmış olduğu işlerden dolayı bir zarar meydana ge
lir ve iş sahibi tarafından bunun avukattan tazmini istenmesi halinde bu hakkın doğduğu tarihten
itibaren bir sene zarfında talebedilebilmesi bu maddede kabul edilmiş ve bu müddet Borçlar- Kanu
nuna mütenazır olarak tâyin edilmiştir. Ancak, zararın vukuu tarihinde iş sahibi tarafından bunun
haber alınamaması düşüncesiyle müvekkilin talep hakkı işin bitmesinden itibaren bir sene daha temdidedilmiştir.
Madde 44. — Bir avukatın belli bir işi kovuşturma ve savunmadan vazgeçmesi ancak bu görevden
istifa etmesiyle kabildir. Ancak, avukatın istifası halinde bu istifanın müvekkile yazı ile bildirilme
si lâzımdır. Fakat avukatın istifa tarihinde işi bırakması tatbikatta birçok güçlükleri ve hakların
kaybolmasını meydana getirmektedir. Bu sebeple avukatın istifa tarihinden itibaren 15 gün süre
ile vekâlet görevinin devam etmesi bu maddede Akabul edilmiştir. Bu suretle istifa sebebiyle işlerin
sürüncemede kalması ve her iki tarafın da istifadan dolayı zarara uğraması önlenmiş olacaktır.
Her avukat lüzum gördüğü takdirde görevinden istifa edebilir ise de adlî müzaheret bürosu veya
kanunda yazılı hallerde baro başkanı tarafından görevlendirilen bir avukat mecburi bir sebebolmadıkça bu görevden istifa edemez, aksi takdirde kendisinin görevlendirilmesi bir sonuç meydana ge
tirmez. Bu, suretle görevlendirilmiş olan avukat bu görevini yapmaktan çekinebilmek için kaçınılmaz
bir sebep bulunması lâzım olup böyle bir halde avukat ancak bu sebebi kendisine görev veren ma
kama bildirecek ve bu sebebin işin takibine engel olup olmadığını görevi veren makam tâyin edecek
tir. •
Bir dâva veya icra takibi sırasında istifa eden avukatın bu istifasını kendi müvekkiline bildirme
si mecburi olduğu gibi 3 ncü fıkrada bu istifanın karşı tarafa da bildirilmesi lüzumu kabul edilmiş
tir. Ancak yine istifanın hükmü bunun karşı tarafa bildirildiği tarihten itibaren 15 gün devam et
mesi icabetmektedir. Bu müddet içinde yapılacak 'bilcümle tebliğler asile yapılmış sayılır. Her tür
lü suiniyet vâki hareketlere mâni olunması için bu 15 günlük sürede vazifenin devam ettiği ve aksi
iddia edilmiyeccği maddede açıkça belirtilmiştir. Yine maddenin son fıkrasında yukarıki fıkralara pa
ralel olarak müvekkilin ölümü halinde avukatın durumu müvekkil yerine kaim olacak kimselere bil
direceği ve onlardan alacağı talimata göre hareket etmesi ve terekenin haklarının ziyanına meydan
vermemesi maksadiyle avukata bir yetki tanınmıştım.
Madde 45. — Bir avukatın ölümü, işten veya meslekten menedilmesi veya her hangi bir sebeple
avukatın iş yapamaz hale gelmesi üzerine hakların ziyanına meydan verilmemesi icabeder. Bu sebep
le alâkalıların talebi veya baro başkanı re'sen işe el koyması icabeder. Bu sebepledir ki, bu gibi
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hallerde baro başkanının, avukatın bürosuna el koyarak geçici olarak işleri yürütmek üzere bir
avukatın görevlendirilmesi ve arada iş sahiplerini haberdar etmesi lüzumu kabul edilmiştir. Baro bay
kanının bu suretle yazıhaneye el koyarak bir avukata bu işleri teslim etmesi de bir zamana bağlı ol
duğundan kanuni sürelerin durması icabettiği kabul edilmekle beraber işin fazla uzamaması için de
bunun üç aylık bir müddetten fazla olmaması düşünülmüştür. Bu sürelerin durması ve işin başka
bir avukata verilmesi işinin de mahkemelere bildirilmesi zarureti düşünülmüştür.
Madde 46.—Bu maddede kanuni engel olmadıkça avukatların kendilerine teklif edilen iş veya üzer
lerine aldıkları vekâlet görevleriyle ilgili bütün adlî askerî, malî ve idari kaza mercileri ile idari
mercilerdeki ve resmî ve hususi daire, kurumlardaki bütün dosya ve evrakı vekâletname ibrazına lü
zum olmaksızın incelemek ve bunlardan vekâletname ibraz ederek suret ve örnek verilmesini istemek
bunları harçsız almak hakkını tanıyan hüküm sevk edilmiştir. Tatbikatta bir avukatın haksız bir dâ
vayı almaması ve alacağı işi rahatlıkla serbestçe tetkik edebilmesi meslekin gayesinin tahakkuku ve
serbestçe icrasının temini bakımmd'an zorunludur.
Maddede ikinci, üçüncü fıkralarda sevk edilen hükümlerde aynı maksadı temine matuftur.
Son fıkrada bu hakları suiistimal eden veya ihmal eden avukata taıtlbik edilecek hapis cezası
şeklindeki ağır müeyyide de yer almıştır. Bu suretle .avukatlığın bihakkın yapılabilmesi mesle
kin gaye ve nizamının tahakkuk ve korunması için avukata tanınan (bu yetkiler tatbikatın ver
diği ilhamlar ve uğranılan güçlüklerin neticesi bulunmaktadır. Bu salâhiyetler -medeni memleket
ler mevzuatımda da hemen hemen aynıeın yer almış /bulunmaktadır. Bu bakımdan tasarımızda yeni
bir hüküm olarak yer almış bulunmaktadır.
Madde 47. — Tasarının 47 nci maddesi, belli işlemlerden .avukatın bilgi ve imzasının aranma
sı hususunu tâyin etmektedir. Bu maddemin şevkinde her türlü şirket mukavelelerinin gayrimen
kul satış va'di anlaşmalarının ve diğer muamelelerinin sıhhatli ve muıtefber olmaları ve kanun
ların tâyin eylediği hususata uygun olarak yapılması ve bu suretle hak salhiplerinin hak ve menafiinin korunması amacı saik olmuştur. Avukatlar, çeşitli hak ve dâvaları savunan ve bu
vazifeleri sebebiyle kanunlar, tefsir kanarlarına, ilmî hukukî hayatın geçirdiği, geçirmekte oldu*ğu istihale ve değişiklilklere yakından vâkıf bulunmaktadırlar. Hukukî hayatta arzu edilen ga
ye toplumdaki münasebetlerde ihtilâfların çoğalması değil, mümkün olduğu kadar azalmasıdır.
Binaenaleyh, fentlerin aralarında yapacakları akitlerin veya bir taraflı hukukî muamelelerin
ihtilâf doğurmıyacak şekil ve mahiyette yapılmasının temininde avukatlar bu madde hükmü
ile yardımcı olacaklardır. Memleketin iktisadi imkânları ve içtimai .bünyesi nazara alınarak
mukavele borç senedi ve taahhütname gilbi hukukî işlemlerde t;nıcaik 10 000 lira veya daha fazla
miktarlar bu maddedeki mecburiyet hükmüne tabi kılınmış bu miktardan az olanların serbest
bırakılmam düşünülmüştür.
Madde 48. — Maddenin sevkindeki sebep ve saik, avukatın hakkın müdafaasını her türlü
ceza tehdit ve korkusundan masun olarak yapılabilmesidir. Müdafaa kutsî bir vazifedir. Bu
vazifenin ifası sırasında avukatın hâdiselerin sevk ve iicaısiyle heyecanlanarak bâzı münasip
olmıyan sözler sarf etmesi ve bâzı hareketlerde bulunması mümkündür. Müdafii dâvada kendi
sini değil başkalarum alâkadar eden hakların müdafaa etmekte ve haMı durumunu (belirtmesi
için gayret sari: etmektedir. Dâvada mahkemeye ışık tutan ve hakikati meydana çıkartmaya ça
lışan avukatın, Demokles'in kılıcı gibi her an tevkif veya cezanın tehdidi altında sıhhatli ve
gereği gibi bir müdafaada 'bulunması düşünülemez. Bu müeyyidelerin korku ve tehdidi altında bu
lunan avukatın mıahkeımemin kanaatini değiştirebilecek ve daha âdil bir neticeye götürebilecek
bâzı sözler ısıöyleımekten kaçınmak zorunda kalması adalet hizmeti için mahzurludur.
Madde 49. — Avukatların bir büroda birleşik halde çalışmaları, adalet hizmetinin müşterek
mesai ile daha verimli olması bakımımdan faydalı telâkki edilmektedir. Birleşik Amerika'da
(Law Eirm) hukuk firması teşkili kabul edilmiş ve avukatların firma kurarak çalışmaları tecviz
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olunmuştur.
muştur.

Tasarının hükmü ile bizde bir g.vui'zaıtlar topluluğu halimde çalışabilmeisi derpiş olun

Madde 50. — Avukatların mesaileri için bir 'büro kurma mecburiyetini vaz'eden bu maddeye
göre, mensüboldukları baronun levhasına kaydedildikleri tarihten itibaren 3 ay içinde bürolarını
kurmaları, bu âmme hizmetinin zaruri bir neticesidir. Avukatın belli bir yerde mesai sarf 'et
mesi, menısuboldukları baronun kendileri üzerindeki murakabesini kolaylaştıracağı giibi, hizme
tin mahiyeti icabı olarak ihtilaflı işlerin sahipleri için de ehemmiyet arz eder. Ancak bir arada
ve bir büroda 'çalışan avukatların ayrı ayrı büro kurma mecburiyeti bahils konusu olamaz.
Avukat, bürosunu bu âmme hizmetinin icaplarına uygun olması da ehemmiyet arz 'ettiği için,
bu büronun mit eliklerinin bürolarda tâyin edilmesi lüzumu derpiş olunmuştur.
Baroların munakabe ve iş sahiplerinin işlerinin kolaylaştırılması babımda avukatların adres
değişikliklerini menısubolduklara baroya bildirmesi lüzumu, avukatın bir ıbüro edinmesi zarureti
me muvazi olarak düşünülmüştür.
Madde 51. — Bu madde hükmü ile âmme hizmeti gören avukatın yanında çalıştırabilecek kim
selerin sıfat ve durumları tâyin edilmektedir. Başka meslek sahalarımda " çalışanların avukat
bürosunda istihdam edinilmesi düşünülmüştür. Avukatlık meslekinden çıkarılmış veya bu mesleke
kabul edilmemiş bulunan kimselerin avukatlarla ıVIbirllIiği etmeleri mıaibzurlu telâlklki olunmuş ve bu
gibi şahısların bürolarında çalıştıran veya bunlarla mesai birliği yapan avukatların ahlâkî nitelik
lerinden şüpheyi mucibol ab ileceği düşüncesiyle Disiplin Meclislerince cezai andırılmam al a n buısusu
derpiş olunmuştur. Yargıç veya memur olmaya mâni suçlardan biriyle mahkûm edilmiş olanlar avu
katlık bürosunda çalıştırılmamaları hususunu derpiş eden son fıkra hükmü, meslekin nezahat ve
kutsiyetini muhafaza ve idamesi düşüncesinin ifadesi olmuştur.
Madde 52. — Avukatların, mesailerimin mevzuunu teşkil .eden faaliyetlerle ilgili dosyalarından
icabeden ımalûımatı ve bâzı vesaik ve zabıt suretle "ini stajyer ve sekreterleri ıraarifetleriyle almaları
nı ve dosyalara bunlar ve taraflarca tetkik edilebilmesini derpiş eden bu madde hükmü, bir taraf
tan zamanı mesaisine yetmiyen avukatın dosyayı bizzat tetkik ve icaîbeden suretleri bizzat almak mec
buriyetinden vareste kılmakta ve diğer taraftan ihtilaflı mesai ile iştigali, kanunun yalnız avukatla
ra hasr ve tahsis olması itibariyle, dosyalar, avukat ve yardımcıları ve taraflarca tetkik edilebilme
sini mümkün kılmaktadır.
Madde 53. — Avukatların başkalarına ait h a k i r i müdafaa ve sıyamet dlan vazifelerinin icabı ola
nak el koydukları ihtilaflı hakları iktisabetımemelen lâzımgelir. Aksi kabul edildiği takdirde avukat,
müdafaa maksadiyle el koyduğu ihtilaflı işlerden başka yollarla vekâlet ücretinden gayrı, menfaat
elde etmek gibi bu âmme hizmetinin mahiyetine ve gösterilen itimada aykırı bir neticenin istihsali
tecviz edilmiş olur. Aradan bir sene gibi uzunca bir müddetin geçmesi, bu endişeyi bertaraf etme
ye kâfi telâkki olunmuştur.
Madde 54. — Avukatların ihtilaflı mesai ile İrejblr menfaatçi aracıya lüzum olmaksızın hak sa.-x
hipleriyle doğrudan doğruya temas suretiyle el kovmaları meslekin âmme hizmeti olmasının ve va-_
kar ve şerefinim zaruri bir neticesi sayılmak iktiza eder. Bu itibarla aracı şahısların maddi menfaat
temin maksadiyle iş sahibi ile avukat arasında taassupta bulunmaları, hizmetin mahiyetine aykırı
olup avukat için iş celbi gilbi ticari sahaya münhasır sakîm bir yol temayül olarak vaısıfİsındırıl
mak icalbeder. Bu sebeple adalet müntesipleri için tervici mümkün olmıyan bir yol olarak düşünül
müştür.
Madde 55. — Kisve, hizmetin hususiyetini beMrtımesi ve müdafiin diğer kişilerden hizmet sıra
sında ayırdedilmesini temin eden lüzumlu telâkki edilmiştir.
Madde 56. — Adliyede barolara bir yer tahsisi avukatların adliyenin eczasından bulunmalarının
zaruri bir neticesidir. Avukatların hizmetlerinin bir cüzü bulundukları adliyede, kazai merciler huM. Meclisi
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zurunda mesleklerini kolaylıkla yapabilmelerini temin maksadiyle mahkeme salonlarında ve icra dai
relerinde yer tahsisi zarureti düşünülmüştür.
Madde 57. — Avukatlık meslekinin bir âmme hizmeti olması ve vakar ve haysiyeti nazara alına
rak avukatların yalnız kendi bürolarında istişarede bulunmaları lüzumu üzerinde düşünülmüş ve
iş sahiplerinim mütekâsif olduğu adliye koridorlarında veya mahkeme salonlarında iş sahipleriyle
istişarede bulunmaları mahzurlu telâkki edilmiştir. Bu itibarla meslekin vakar ve haysiyetini zedeliyen
bu gibi laubali hallere düşmekten avukatı alıkoyan vaşağın derpişin de meslekî havsiyet endişesi hâ
kim olmuştur. Avukatın iş sahibi tarafından betahsis davet edilmesi hali, bu yasağın dışında bırakıl
mıştır.
Madde 58. — Bu madde hükmü ile avukatların deruhte ettikleri ihtilaflı işlerin bir düzen için
de cereyan etmesini ve talkibedeceği ihtilâfların durum ve neticelerinden iş sahiplerini zamanında
ve doğru olarak tenvir edebilmeleri ve işleri ciddî bir şekilde takip ve intacetmeleri imkânı derpiş
olunmuştur.
Madde 59. — îht'İIâflı mesaide avukat, müvekkillerinden alacağı malûmat üzerine melslefkinin
icaibettirdiği işlemleri yapmak ve tedbirleri almak durumunda bulunduğuna göre, bunlara mütaal'llk görüşmelerin ve mümasili müzakerelerin tutanakla tesibit ve tutanağının imzasında avukat
ve diğer alâkalılar için her hangi muhtemel bir anlaşmazlığın iptidaen önlenmesini teminen bu
maddedeki hükmün faydalı olacağı derpiş olunmuştur.
Madde 60. — Sicil cüzdanları tutulmasını mecburi kılan bu madde avukatların her âmme huku
ku müessesesinde olduğu gibi bilhassa mesleki durumlarında husule gelen değişiklikler, disiplin
ce'zaları gibi avukatın ahlâki nitelikleriyle ilgili olayların mazbut bir şekilde tesibit vo bulundu
rulmasını temin amacına müstenit bulunmuştur. Barolar üzerinde kanuna göre murakalbe salâhiye
tini haiz olan Barolar Birliği hazırlıyacağı ve bütün baroların yeknesak bir sicil cüzdanı tutma
ları derpiş olunmuştur. Bu cüzdanların mahremiyeti esas olduğundan yalnız alâkalı avukatın ve
ya onun tâyin ve tevkil, edeceği bir vekil tarafından tetkik edilmesi kaJbul olunmuştur.
Madde 61. — Adalet hizmetinde bulunan avukatların her türlü gösteriş, unvan vo bunlara mü
masil reklâm gibi şeylerden kaçınmaları bu hizmetin mahiyeti icalbıdır. Avukatların gazetelere
ilân ve reklâm vermeleri veya kart, mektup kâğıdı ve tabelâların başka unvanlarla dercetmeleri
bir nevi iş celbi müşteri çağırımı gibi tamamiyle ticari rekabet ve propaganda sahasında kullanı
lan vasıtaların bu meslekte de tervici mânasını taza'mmun edeceği düşünülmüştür.
Madde 62 — Avukatlar gördükleri hizmetlerin mahiyeti itibariyle kendilerine itim ad edilmesi
ica/bedeceğinden mûvekillerindcn aldıkları vekâletnamelerden çıkaracakları örnekleri, kendi mesu
liyetleri altında kullanabilecekleri talbiîdir. Bu örnekler onların mesuliyetleri altında a'slma uygun
luğu imzaları ile tasdik edlMikten sonra resmî örnek hükmünde sayılmaları bu âm'me hizmetinin
zaruri neticesidir.
Madde 6'3. — Görevleri ifa sırasında veya gördükleri görevden dolayı avukatlara karşı suç, iş
lenmesi' halinde Türk Ceza Kanununun hâkimlere karşı işlenen suçlara matuf hükümlerinin tas
dik olunmasının kabul edilmesi avukatların kaza organı yardıımeıısı olmalarından ileri gelmekte
dir. Müdafaa vazifesinin tam b'ir sıMıat ve selâ!metle ifası, avukatların her türlü telhdit ve korku
dan masun olrrıalariyle miimıkündıür. Avukata karşı suç işlemenin hâkime karşı suç üslenmesi
gibi telâkki ve kaJbul olunması hem kazal vazifenin hâkim ile avukat arasında bir bütün olduğunu
göstermesi ve hem de müdafaa hizmetini icra eden avukata karşı sık sık işlediği görülen suçla
rın ve fiillerin önlenmesi bakımından yerende bir tedbir olarak düşünülmüştür,
Madde 64. — Avukatların görevlerinden veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı
takibat icrasının bâzı formalitelere tabi tutulmasıç'ok defa hakları, karşı tarafm iddialarına karşı
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müdafaa durumunda bulunmaları itibariyle her türlü yersiz şikâyete muhatabolabilecekleri ve bu
se'beple gördükleri âmme hizmetinin inkıtaını mucilbolacağı düşüncesine müstenittir. Bu sebeple
şikâyetlerin evvel emirde baroların disiplin kurullarında geçmesi ve bu kurulların tahkikinden sıonra baroların kendi görüşleriyle birlikte keyfiyeti savcılığa bildirmelerinde fayda mülâhaza olun
muştur. Avukatın görevinin mahiyeti ve vasfı itibariyle soruşturma ve kovuşturmanın mensubol'duğu baronun bölgesinîdeki en yüksek dereceli hâkim tarafından yapılması ve mesleğin" ve hizme
tin lüzumlu ve zaruri teminatıdır.
Madde 65. — Bu maddede avukatlara ait vazifeleri yapmaktan yasaklanan şahısların cezaya
çarptırılmaları avukatlara tahsis edilmiş bulunan işlerle iştigal etmelerinin önlenmesinin istenmesi
bu âmme hizmetinin ifa ve icrasını ahlâk ve hukuk bilgisi yönümden muayyen bir disiplin ve
emniyet sistemine bağlanması kaygusundan ileri gelmektedir. Aynı zamanda bu hizmetin gerekli
tahsili yaptıktan sonra bir nevi ihtisas mesaisi olan stajı icra ve diğer bâzı şartları yerine getirîdikten sıonra avukatlık ruhsatnamesini almış olan ve barolara kaydedilen avukatlara tahsis edilmiş
olması hususları da göz önünde bulundurulmuştur.
Yıllarca mesai sarfı ile hukuk bilgisini elde etmiş, lüzumlu stajı ifa etmiş ve diğer şartları
haiz olduğunu ispat ederek avukatlık unvanını kazanmış olan bu meslek müntesibinin un
vanının haksız yere kullanılmasına tevessül edilmesi bir taraftan avukata tahsis edilen sa
haya haksız bir tecavüz ve müdahale sayılacağı ve diğer taraftan hak sahiplerinin haklarının
bu meslek bilgilerine mahrum olan kimselerin elinden ziyaa uğrayacağı mütalâa olunmuştur.
Aynı maddede yer alan alacakları devralan temellük edenlerin de zikredilmiş olması çok
ehemmiyetli telâkki edilen bir vakıanın vücudundan ileri gelmiştir. Bâzı kimseler avukata tah
sis olnnan görevleri icraya tevessül ettikleri takdirde cezai takibata mâruz kalabileceklerini
düşünerek bundan kurtulmak için muaza yoliyle alacakları temellük yoluna gitmekte ve
bu gibi işleri itiyat haline getirmektedirler. Cezai hükümlerin bunlar hakkında da tatbiki dü
şünülmüştür.
Madde 66. — Baro, yönetim kuruluna karşı avukatların özel görevlerini tanzim eder. Bu
maddede bu görevlere riayet olunmadığı hallerde avukatlara baro başkanı tarafından tertibedilecek para cezasının nasıl hükmolunacağı ve buna karşı itiraz mercii olarak disiplin
kurulunun göstereceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm eski kanunda da mevcuttur. Yenilik
olarak itiraz yolu sevk olunmuştur. Maksat açıktır. Kendi mensupları olarak baronun nizam
lara riayeti temin bakımından öteden beri avukatlara tatbik ettiği bir müeyyide bu mad
dede yer almıştır.
Madde 67. — Baro aidatını ödememesinde ısrar edenlere tatbik edilecek müeyyideleri göste
ren bu hüküm mer'i kanundaki 80 nci maddeye paralel bir hükümdür.
Madde 68. — Levhanın
tiyaçları nazara alınarak

barolarca düzenlenmesini hükme bağlıyan
hüküm sevk edilmiş bulunmaktadır.

Madde 69. — Levhaya
yer almış bulunmaktadır.

kaydedilme

sorumluluğunu

gösteren bu

bu

maddede günün ih

madde eski

kanunda da

Madde 70. — Avukatlığın kayıtlı okınan baro
bölgesine başka bir bölgede
sürekli olmaması gerektiği yolundan eskiden mevcudolan prensip bu maddede
miştir.

yapılmasını
tanzim edil

Madde 71. — Avukatın mensubolduğu barodan başka bir baroya nakli hususunda tatbik edi
lecek kaideleri gösteren bir yönetmeliğin Türkiye Barolar Birliğince düzenleneceğini bu madde
hükme bağlamıştır.
Madde 72. — Nakil ile ilgili inceleme ve isteğin kabulü bakımından tatbik
ler Barolar Birliğine bildirilecek hususlar bu maddede hükme bağlanmıştır.
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Madde 73. — Nakil ile istiycnin reddine nakil hakkında 30 gün içinde karar verilmemesi
hallerinde işin sürüncemede kalmaması bakımından avukatın Türkiye Barolar Birliğine baş
vurması yolu kabul olunmuştur.
Madde 74. — Yeniden kaydolunma hakkını tanzim eden
şartların varlığını ispat etmek şartı hükme bağlanmıştır.

bu maddede ilk

kayda

esas

olan

Madde 75. — Kaydın bir daha yenilenmemek üzere silinmesini tanzim eden bu madde, cezai
veya disipline ilişkin bir kararla meslekten çıkarılanlarla bir ceza mahkemesi kararı ile ka
mu hizmetlerinden yasaklamış olanların
ruhsatnamesinin geri alınmasından sonra bu karara
karşı 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz olunabileceği ve Barolar Birliği kararının
kesin olacağı hükme bağlanmış, bu suretle avukatın kaydının bir daha yenilenmemesi esası bu
madde ile vaz'olunmuştur. Bu hüküm mesleke kabul şartları için tasarının başlarında yer
alan 4 ncü maddenin esba'bı muci'besinc de istinadetmektedir.
YEDİNCİ KISIM (Barolar)
3 maddeden ibarettir.
Madde 76. — Baro kurulması için aranacak avukat sayısı bakımından ve baroların kuruluşunun
tarzı yönünden hükümler sevk edilmiştir. Bu maddede Barolar Birliği, barolar teşkili bakımından
nihai hal mevzuu olarak kabul olunmuştur.
Madde 77. — Baronun hukukî durumunu tanzim eden bu maddede meslekin vasfı ve niteliği göz
önüne alınarak barolar kamu kurumu niteliğinde bağımsız bir meslek teşekkülü olduğu hükme bağ
lanmakta ve Anayasanın müessese görüşüne, uyulmaktadır. Baroların denetim ve gözetimi do Türki
ye Barolar Birliğine verilmektedir. Bu denetim ve gözetim kapsamı da son fıkrada tâyin ve tesbit
olunmaktadır.
Madde 78. — Baroların amacı ve merasimdeki yeri bakımından hüküm sevk edilmikte ve protokol
bakımından da her türlü iltibas önlenmek için hüküm sevk edilmiş bulunmaktadır.
SEKİZİNCİ KISIM
Baroların organları
Madde 79. — Bu maddede baroların organları gösterilmiştir. Bu organlar sırasiyle genel kurul,
yönetim kurulu, baro başkanlığı, baro disiplin kurulu ve baro denetleme kuruludur. Burada
da görülüyor ki baroların yönetim kurul ile disiplin kurulu birbirinden ayrılmıştır. Yönetim kuru
lu aynı zamanda disiplin kurulu olarak çalışması birçok mahzurlar meydana getirmiş ve çalışmalar
aksamamış bulunmaktadır. Bu sebeple ayrı kurullar halinde çalışması daha faydalı görülmüştür.
Yine eski kanunda bir denetleme kurulu bulunmadığından tatbikatta genel kurulca teamül olarak
hesap müfettişleri seçilmekte ve eski seneler hesabı bu hesap müfettişleri elijde tetkik ettirilmekte idi.
Fakat aradan zaman geçmiş olması dolayısiyle yapılan bu denetlemeler bir fayda temin etmemekte idi.
Hesapların senesi içinde ve daimî bir şekilde denetlenmesi için ayrı bir denetleme kurulu seçilmesi
işlerin doğru yürmesi ve hataların zamanında düzeltilmesi imkânını temin edecektir.
Madde 80. — Genel kurul, baronun en yüksek mercii olup levhaya yazılı avukatlardan meydana
gelir. Genel kurul vazifeleri bu kanunda sayılmış olup avukatlık için genel önemi taşıyan konuları
görüşüp karara bağlamak da genel 'kurul görevleri araısına alınmıştır.
Madde 81. — Genel Kurulun yıllık olağan toplantısının sene başı gelmeden Aralık ayında yapıl
ması yeni "sene bütçesini görüşmesi ve yeni sene girdiğinde baroların çalışabilmeleri için bu müddet
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konulmuştur. Genel Kurul gündemi görüşülüp karara bağlamak, baro başkanı, yönetim kurulu
üyeleri ile disiplin kurulu üyelerini ve denetçileri ve Barolar Birliğine gönderilecek üyeleri seçmekle
görevlidir.
Madde 82. — Bu maddede do genel kurulu kimlerin ne suretle çağırılacağı gösterilmiştir.
Madde 83. — Genel Kurulun olağanüstü toplantıya baro başkanının veya yönetim kurulunun
karariyle çağırılabileceği kabul edilmiştir. Ancak levhaya kayıtlı avukatların beşte birinin görüşme
konularını belirten yazılı talebi üzerine baro başkanı tarafından Genel Kurulun toplantıya çağrılması
esası da kabul edilmiştir.
Madde 84. —• 3499 sayılı Avukalık Kanununda Genel Kurul toplantılarına baro başkanının baş
kanlık edeceği kabul edilmiş idi. Başka hiçbir kurulda olmıyan bu usulün birçok mahzurları tatbikatta
görülmüş olduğundan Genel Kurul başkanının ve ayrıca iki üyenin seçilmesi daha faydalı görülmüş
tür. Senelik çalışma raporu münakaşa mevzuu olacağından baro başkanı ile yönetim kurulu üyele
rinin Genel Kurul Başkanlık Divanına seçilmeleri de zaruri görülmüştür.
Madde 85. — Genel kurul 'toplantılarına katılmak meslekin gerektidiği önemli görevlerden biri
olduğundan hor avukatın hu .toplantıya katılması icalbotmektedir. Haklı 'bir engel olmadan toplan
tıya katılmıyan avukatın ıneslelke karşı olan görevini hatırlatmak maksadiyle baro başkanı tarafın
dan bir ihtar ile cezalandırılması yerinde görülmüştür.
Madde 86. -— Maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında diğer kanunlara uygun olarak toplantı sayısı
belirtilmiştir. Birimci .toplantıda üyelerden yarısından fazlasının katılması ile toplantı yapılacağı ka
bul edilmekle bcralber 'hu katılma olmadığı halde ikinci toplantımın katılan avukatların huzuru ile
yapılacağı belirtilmiştir. Ancak üye adetli 1 000 den fazla olan barolarda bazan ikinci toplantıya
bazan pek az üye iştirak 'etmekte ve bu pek az üyenin kararı ile birkaç mühim meseleler karara
bağlanmakta olması da mahzurlu görüldüğünden levhaya kayıtlı olan avukatların en az onda bi
rinin iştiraki olmadan toplantının yapılımıyacağı kabul edilmiştir. Kararlar toplantıda hazır bulunamların ekseriyeti ile alınabileceği giibi reylerin eşitliği halinde de genel kurul başkanının bulun
duğu taraf tercih edilecek ve fakat seçimlerde ise reylerin eşitliği halde ad çekme suretiyle seçim
sonucu belli olacaktır. Seçim gizli oyla olduğundan başkanın -bulunduğu taraf bahis konusu ola
nı ryaeaktır.
Madde 87. — Bu maddede genel kurulun başlıca ödevleri gösteıtiknektcdir. Başlıca ödevler denilmesinden de anlaşılacağı gibi bu ödevlerin tahdidi mahiyette değildir. Genel kurul gündeme alı
nan sair meslekle alâkalı hususlar hakkında da kararlar verebilir.
Madde 88. — Genel kurul toplantısında ancak gündemde olan hususlar görüşülebilir. Gündem
de olmıyan bir husus 'hakkında görüşme açılması ve karar alınması yerinde görülmemiştir. Ancak
yapılan tekliflere göre teklif edilen hususun görüşülmesi için yeni bir toplantı gününe karar veri
lebilir.
Madde 89. — Bu maddede de baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirtilmiştir.
Yönetim 'kurulu üye sayısı her baroda aynı olmayıp levhasına kayıtlı avulkat adedine göre, artan
bir sistem kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun ayrı bir başkanı olmayıp baro başkanı, yönetim
kurulunun taibiî başkanı kabul edilmiştir. Bu suretle başkanlık ile yönetim kurulunun bağlantısı
elde edilmiş ve işlerin bu şekilde daha kolay yürütüleceği düşünülmüştür.
Madde 90. — Baro başkanlığı ile yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin her türlü tesirden uzak
yapılabilmeleri için bu seçimin gizli oyla yapılması kabul edilınekle beraber seçilme için de bir kı
dem şartı kabul edilmiştir. Baro başkanı ve yönetim 'kurulu üyelerinim meslekte tecrübeli ve mes
lek geleneklerine vakıf olabilmeleri için 15 yıl avukatlık yapmış olanlarım başkanlığa ve 10 yıl avu
katlık yapmamış olanların da yönetim kurulu üyeliğine seç ilmeleri lâzımdır. Ayrıca belirli cezalara
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uğramış olanların da seçilmeleri mahzurlu görülmüştür. Bu sebeple seçildikten sonra dahi seçilme
yeterliğine kaybeden başkan veya üyenin ödevimin kendiliğinden sona ereceğinin de kalburu gerek
mektedir.
Madde 91. — Baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçildikten itibaren iki yıl görev görür
ler. İki yıl sonunda baro başkanı tekrar sevilebilir, fakat yönetim kurulu üj^eleri. tekrar seçilemez
ler. En az bir seçim devresi hariçte kaldıktan sonra yeniden seçilmeleri caizdir. Baro başkanının
arka arkaya seçilmemek presibinden istisna edilmesi baro başkanı olabilecek kimselerin nitelik
leri bakımındandır.
Yönetim kurulunda devamlılık sağlanabilmesi için her yıl üye sayısının yarısının yenilenmesi
kabul edilmiştir. Ancak yeni kurulacak barolardan birinci sone sonunda ayrılacak üyelerin ad
çekme ile belirtilmesi gerekmektedir. Diğer hallerde her seçilen üye istifa etmedikçe iki senelik müd
detini tamıamlııyacaktır. Baro başlkanının seçim denemesinden evvel ayrılması halinde yeniden seçi
lecek başkan ancak eski başkanın dönemi sonuna kadar görevini yapacaktır.
Madde 92. — Bir yönetim (kurulu
de yerine ilk genel kurul toplantısına
bu ayrılan üye yerine bir başka üye
bulunan üyenin de yerine yedek üye

üyesi her ne suretle olursa olsun görevinden ayrıldığı takdirkadar yedek üye kurula katılır. Ve genel kurul toplantısında
seçilir. Aynı suretle üyelik görevini ifa etmesine kanuni engel
katılır.

Madde 93. — Yönetim kurulunu toplantıya başkan davet eder. Üyelerden biri görüşme konu
su yazı ile bildirdiği takdirde başkan kurulu toplantıya çağırmakla görevlidir. Toplantı başkan
da dâhil olmak üzere ekseriyetle yapılır ve kararlar hazır bulunanların' ekseriyeti 'ile verilir. Kurul
kararları bir tutanakla belirtilir ve başkan ile birlikte hazır bulunan bütün üyeler tutanağı imza
öderler. *
Madde 94. -— Yönetim kurulunun yazı ile toplantıya çağırılması icalboder ve arka arkaya üç
toplantıya engelsiz katılmamış üyenin istifa etmiş sayılması kesin olmayıp kurulunun bu hususta
karar vermesine bağlıdır. Arka arkaya üç toplantıya katılmadığından istifa etmiş sayılmasına dair
yönetim kurulu tarafından bir üye hakkında verilen karar bu üyeye tebliğ edilecektir. Bu karara
karşı üyenin Türkiye Barolar Birliğine itiraz etmeye hakkı vardır.
Madde 95. — Barolar organlarının görevleri ile baro menfaatlerini gözetme temsil ve savunma
için barolarca levibasına kayıtlı avukata verilecek işler ücretsiz olarak görülür. Bu görevler bir mes
lek görevlidir. Ancak Jbu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli resmî masraflar ve yol giderleri
nin baro kasasından ödenmesi de zaruridir.
Madde 96. — Baro yönetim kurulunun görevleri bu kanunda sayılmış olmakla beraber yöne
tim kurulu baroya ait bütün işleri kovuşturmakla ve baronun menfaatlerini korumak için gerekli
her türlü işleri yapmak da yönetim kurulunun görevleri arasındadır.
Madde 97. — Baro başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile baroca işbirliğine çağırılmış olan avu
katlar. Baro memurları, disiplin kurulu üyeleri, Türkiye Barolar Birliği Başkan, Yönetim Kurulu
ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ve birlik memurları görevleri sırasında öğrenmiş oldukları sır
ları saklamaya mecburdurlar. Bunlar bağlı bulundukları yönetim kurullarınca izin verilmedikçe
"tanıklık dâhi edemezler. Aksi halde sır saklama yükünlüğünün bir faydası kalmaz.
Madde 98. — Barolarda işlerin daha süratle ve gereği gibi yürütülmesi için bir başkanlık diva
nı teşkil edilmiştir. Bu divan başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve muhasip üyeden kuru
lur. Ancak bu divan 250 den fazla üyesi olan barolarda kurulur. Başkanlık divanı her sene se
çimden sonra ilk toplantıda yönetim kurulu tarafından seçilir.
Madde 99. — Başkanlık divanı kanun veya yönetim kurulu karariyle kendisine verilen görev
leri yerine getirir, baronun mallarının yönetimi hakkında kararlar verir ve yaptığı işleri her üç
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ayda bir yönetim kuruluna raporla bildirerek yapılan işlerin yönetim (kurulu tarafından bilinmesi
ve denetlenmesini sağlar.
Madde 100. — Baroyu temsil ve yönetim kuruluna başkanlık eltmek barıo balkanına aittir. Baş
kan ve başkan yardımcısı bulunmadığı zamanlarda yönetim kuruluna en kıdemli olan üye başkan
lık eder. Maddenin diğer fıkralarında başkanın yapacağı sair işlerden düzenlenmiştir.
Madde 101. — Başkan bulunmadığı zamanlarda başkana ait bütün görevler başkan yardımcısı
tarafından yerine getirilir. Başkan yardımcısı başkana ait bütün yetkileri kullanabilir.
Madde 102. — Türkiye Barolar Birliğinin baroların çalışmaları hakkında bilgi sahlibi olması
için baro başkanları baronun ve yönetim kurulu çalışmaları hakkında her yıl Türkiye Barolar
Birliğine bir rapor verirler. Bu raporlar karşısında Türkiye Barolar Birliği kanunun kendisine ver
diği yetkilere göre gerekli işlemleri yapmak imkânını bulabilir.
Madde 103. — Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenlemek, ba
ronun iç çalışmalarını yönetmek baro kaleminin çalışmalarını teımin ve denetlemekle de görevlidir.
Madde 104. —• Muhasip üyenin görevi de başkanlık divanı kararları gereğince baronun ımallarını idare etmek, gelirlerin toplanmasına ve bütçenin uygulanmasına dair gözetimi yapmaktadır.
Madde 105. — Baro genel kurulları baronun malî işlerini denetlemek üzere üç (kişilik bir de
netleme kurulu kurulmasına karar verebilir. Denetçiler açık oyla seçilir.
Madde 10'6. — Baro disiplin kurulu yönetim kurulundan ayrılmış ve (müstakil bir kurul ol
ması kabul edilımiştir. Disiplin kurulu üye edidi 89 ncu (maddede ^belirtilen yönetim kurulu üye
adedi kadar kabul edilmiştir.
Madde 107. — Disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için yönetim kurulu üyeliği niteliğini haiz
olmak şartı kabul edilmiştir. Bu kanunun 90 ncı maddesinde yazılı olduğu gibi en az 10 yıl avu
katlık yapmış olmak ve tasarruf ehliyeti sınırlandırılmamış olmak, avukatlığa engel bir suçtan
dolayı aleyhinde kovuşturma açılmamış bulunmak ve 90 mcı ımaddede yazılı disiplin cezalarına
uğramamış bulunlmak şartı aranmaktadır. Seçimden sonra seçilme niteliğini kaybeden üyenin üye
lik sıfatı da kendiliğinden sona erer, yerine yedek üye ilk seçim devresine kadar kurula katılır.
Madde 108'. — Seçim dönemi yönetim kurulu üyeleri hakkında olduğu gibi iki yıldır. Yeni
seçilen bir üye iki yıl müddetle disiplin kurulu üyeliğini ifa eder. Ancak yönetim kurulunda
olduğu gibi disiplin kurulunda da devamlılığın sağlanabilmesi için her sene üyelerin yarısı yeni
den seçilir. Disiplin kurulu üyelerinin seçilımesini talkibeden birinci sene sonunda üye adedinin
yarısı ad çekime ile kuruldan ayrılır ve yerlerine yeni seçim yapılır.
Disiplin kurulu yönetim kurulundan ayrı olduğundan bu kurula başkanlık edecek üyenin de
yine kurul tarafından seçilmesi düşünüLnıüş ve baro başkanının bu kurula başkanlık etmesi tezi
komisyon ekseriyetince kabul edilımemiştir.
Madde 109. — Bu maddede disiplin kurulunun toplanabilmesi için nisap tâyin edilmektedir.
Eski Avukatlık Kanununda bu hususta bir hüküm olmadığından disiplin kurlunun tam üye sa
yısı ile toplanması yüksek haysiyet divanında içtihad edilmiş olduğundan noksan üye ile yapılan
işlemler iptal edilmiştir. Ancak disiplin kurulunun tam üye ile toplanması her zaman kabil olma
dığından işler sürüncemede kalmaktadır. Bu mahzurun önlenmesi için kanun (metninde toplanma
yeter sayısının tam üye sayısının üçte ikisi olarak dercine zaruret hâsıl olmuştur. Toplanma yeter
sayısı bulunduğu takdirde verilecek kararlar; toplantıya katılan üyelerin ekseriyetiyle verileceği
de ımaddede zikredilmiştir. Disiplin kurulunda ayrı bir başkan vekilliği düşünülmemiş ve başkanın
bulunmadığı toplantılara meslekte en kıdemli üyenin başkanlık etmesi daha uygun görülmüştür.
Madde 110. — Disiplin kurulunun bar işe el koyabilmesi için baro yönetimi kurulu tarafından
disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmiş olıması lâzımdır. Yönetim kurulu bir avukat hakM. Meclisi
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kında b e l i bir işlemden dolayı disiplin kovuştur/ması açılmasına karar verdiği takdirde 'bu dosya
disiplin kuruluna sevk edilecek ve disiplin kurulu da usulüne göre disiplin kovuşturmasını yapa
rak disiplinle ilgili cezaları tâyin edebileceği gibi coza verilmesine yer olmadığına da karar vere
bilecektir. Disiplin kovuşturmalarının ne suretle yapılacağı ve ne gibi cezalar verilebileceği bu
kanunun 10 ncu kısmında belirtilmiştir.

DOKUZUNCU KISIM
Türkiye Barolar Birliği
-BİRİNCİ BÖLÜM
Birliğin Kuruluş ve nitelikleri :
Maldide 111. — Avrupa devletlerinde bilhassa Alman, İtalyan ve Fnanisız Avukatlık kanunla
rında yor alan Barolar Birliğinin memleketimizde de yerleşmesi için yeni hazırlanan
Avukatlık
kanunu tasarlısında Türkiye Barolar Birliğinin kurulması zaruri görülmüştür. Bu madde Türki
ye'de kurulmuş ve kurulacak baroların Türlkliye Banolar Birliğine dâhil olması mecburiyeti ko
nulmuştur. Bundan gaye baroların Barolar Birliğine iltihak edip etmemelerinde filkir ayrılığına
uğramaması içindir. Kaldı ki, Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin hazırlamış oldukları pren
sip kararımda da Banolar Birliğinin kurulması kabul olunmıutştur.
Bu teşekkül bağınıısız ve tüzel kişiliği haiz olan bir meslek teşekkülüdür. Bu teşekkülün ba
ğımsız olmasına âzami gayret sarf edilmiştir. Eski kanunda mevcudolmıyan bir teşekküldür. Es
kiden baroların murakabesi Adalet Bakanlığına aitken simidi Banolar Birliğine aidolacak ve
Barolar Birliği hiçbir mercie talbi ol.mıyan müsfbalkil bir meslek teşekülü olacaktır.
Birliğin gayelerinden biri de Türkiye Barolar Birliği yardımlaşma Sandığını kurmaktır. Yar
dımlaşma Sandığının gelirinin artması için birlik kendisine gayrimenkul edinebilmelildir. Bu dü
şünce ile kanuna hüküm vaz'(olunmuştur. Anayasanın 122 nci maddesine tabiî tüzel kişiliği haiz
bir kamu teşekkülüdür. Kararları aleyihine Anayasa gereğince Danıştay'a müracaat yolu aç ilk tutul
muştur.
Birliğin merkezi :
M'âdde 112. — Türkiye Bariolar Birliği Ankara'nın merkezi .hükümet olması ve merkezî bir
iyende bulunması dolayısiyle işlenin süratle neticelendirilmesini temin için Türkiye Barolar Bir
liğinin Anakaramda olmıasına karar verilmiştir.
Birliğin amaç, görev ve haklan :
Madlde 113. — Birliğin belli başlı amaçları kanunda sayılmıştır. Bunda tahdidi hareket edilme
ni eisimin sebebi tatbikaitba güçlüğe uğramamak içindir.
Birliğin amacı ile bağlılığı :
Maldde 114. — Binliğin gayeleri 113 noü maddede etraflıca izah olunmuştur. Bu gayelerine
aykırı hareket etmemesi için 114 noü madde vazıolunmuışltur. 114 noü maddede birliğin siyasetle
uğraşmıyacağı hükmünü vazetmemize sebep Türkiye Banolar Birliği siyasi bir teşekkül olmayıp
meslekî bir teşdkküklür, fakat ısiyasi partilere en fazla eleman veren bir teşekkül alması dolayısiyle bunun mensuplarının siyasi görüşlerinin birliğe hâkim olmaması için diğer mesldkî teşekküllende olduğu gibi siyasetle uğraşamıyacağı hakkımda katî ve ısanih hüküm konulmuştur. Birliğin
adlî ve millî merasimlere iştirak edeceğini ve yerini maddede tâyin ötmemizin sebebi evvelce proM. Meclisi
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tıofeolida baloların ve Barolar Birliğinin yeri belli değildir. Bu balkımıdan Barolar Birliği iştirak
ettiği adlî ve millî bayramlarda Yargıtay Başkanının yanında yer alacağı sarahaten belirtilmiştir.
Bu suretle de prtolfcolkol 'karışıiklılkları önlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
{Birlilk lOıilganları
Orgmlar :
MaJdlde 115. — Bu mıaJddede de Barolar Birliğinin organları gösterilmiştir.
Bu organlar sırasiyle :
1. Birlik G-enel Kurrulaı,
2. Birlilk Yönetim Kunulu,
3. Birlilk Başfcanlığı,
4. Birlilk Yüksek Disiplin Kurulu,
4. Birlik yüksek disiplin kurulu,
5. Birlik denetleme kurulu,
Birlik yönetim kurulu ile birlik yüksek disiplin kurulu barolarmki gibi birbirinden ayrı iki
kurul olarak kurulmuştur. Her iki ilari ve kazai organın bir kurulda toplanmasının işlerin sürat
ve isabetle, intacadilememesi gibi birçak mahzurları görüldüğünden iki kurulun ayrı ayrı çalış
maları faydalı görülmüştür. Barolar birliğinde barolarda olduğu gibi yeni bir organ olarak bir de
netleme kurulu ilâve olunmuştur. Bundan gaye hesapların devamlı ve muntazam olarak kontro
lü ve işlerin muntazam yürütülmesini temindir.
1. Birlik genel kurulu :
Genel kurulun kuruluşu :
Madde 116. — Birlik genel kurulu birliğin en yüksek merciidir. Genel kurul mevcut ve bun
dan sonra kurulacak baroların levhalarında kayıtlı bulunan avukatların sayısı 100 e kadar olan
ların 2, takibeden her 300 üye için 1 er temsilci göndermek suretiyle meydana gelecek temsil
cilerin tamamından meydana gelir. Bu kurula seçilecek avukatlarda bâzı şartların aranmasına
ıselbep meslekin vakar ve haysiyetini korumak ve yükseltmek içindir. Birlik genel kurulu tem
silcisi olabilmek için asgari 15 sene avukatlık yapmış ve hiçbir disiplin cezasına çarptırılmamış
şahısların olabileceği şart koşulmuştur.
Genel kurul toplantıları :
Madde 117. •— Genel kurul toplantıları her teşekkülde olduğu gibi senede bir defa toplanması
esası kabul olunmuş bir de bâzı önemli hallerde birliğe dâhil 10 baro yönetim kurulu yazı ile bir
liğin genel kurulunun toplantıya çağırılmasmı isterse birlik, genel kurulu toplantıya çağırmakla
zorunludur. Bunun konmasının gayesi birlik yönetim kurulu bâzı baroların görüşlerine aykırı bir
tutumda bulunursa bu baroların 10 tanesi birleşerek genel kurulu toplantıya çağırabilin esini te
min içindir. Murakabenin her an yapılabilmesini de sağlıyacağmdan fayda mülâhaza olunur.
Adalet Bakanlığının ısdar edeceği kanunlarda barolar birliğinin genel kurulunun da fikrinin
alınmasını temin için bir hüküm konulmuştur. Birer tatbikat olan avukatların meydana getirdiği
birlik 'genel kurulunun görüşleri alınarak hazırlanacak adlî ve meslekî kanunların daha isabetli
olacağı düşüncesiyle Adalet Bakanlığına bu yetki tanınmıştır.
Genel kurulda görüşme ve karar yeter sayısı :
Madde 118. —• Barolar birliğinin toplantı yapabilmesi için genel kurula iştirak edecek delegele
rin tamamının en az dörtte birinin iştiraki şart koşulmuştur. Bundan gaye bütün baroların iştirakiM. Meclisi
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ni temin etmek ve baroların dertlerinin etraflıca görüşülmesini temin içindir. Toplantının yapıla
bilmesi için dörtte bir sayı sağlanamadığı takdirde toplantının bir ay sonraya taliki şartının
konması sebebi de toplantı nisabından fedakârlık yapmamak ve behcmahal hiç olmazsa dörtte bir
sayıda delege ile toplanmak içindir.
Nisap temin edilerek toplantı yapıldığında ka rarların toplantıya iştirak eden delegelerin yarı
sından bir fazlasının reyi ile kararlarının alınabileceği, reyler müsavi ise başkanın katıldığı tara
fın üstün olacağının kalbııl edilmesi kararların sü ratle alınabilmesini temin içindir.
Toplantıda gündemden başka bir şey görüşülemiyeceği esasını koymaktaki gayemiz toplantı
larda süratli ve isabetli kararlar alabilmek içindir. Gündem harici konuşmalara imkân verilse idi,
müzakereler uzar ve neticeye varılamazdı. Günremncn haricolarak yeni toplantı günü tâyin
edilmesi esasını kabulden gayemiz âcil işlerin halledilebilmesi için ikinci toplantı gününü tesbit et
mek içindir.
Genel kurulun görevleri :
Madde 119. — Birlik yönetim kurulunun görevleri kanunda sarih olarak sayılmış olmakla bera'ber genel kurulun görevleri Türkiye barolarına aidolmakla bütün işleri kovuşturmak ve barolar
birliğinin menfaatlerini korumak için her türlü işleri yapmak birlik genel kurulunun vazifeleri
arasındadır.
2.

Birlik yönetim kurulu :

Birlik yönetim kurulunun kurulum :
'Madde 120. — Birlik yönetim kuruluna 15 asli, 10 da yedek üyenin genel kuralca gizli oyla seıçilmesinin sebebi asli üyelerin ayrılması halinde yedekleri vazifeye çağırmak ve sık sık genel ku
rulu toplayıp seçim yapmamak içindir. Çünkü barolar birliğinin toplanması güç ve masraflı olma
sındandır.
Barolar birliği yönetim kuruluna seçilecek avukatların en az 15 yıl aralıksız avukatlık yapması
ve disiplin takibatına uğramamış olması şartlarının konmasına sebep meslekin güçlüklerini ve dert
lerini benimsemiş ve bu müddet içinde meslekin vekar ve haysiyetini zedeleyici bir harekette bu
lunmamış avukatlardan olmasının meslekin geleceği bakımından bir teminat olarak düşünülmüştür.
Yönetim kurulu üyeleri arasında iş bölümü :
Madde 121. —• Yönetim kuruluna birlik başkanı başkanlık eder. Birlik başkanının bulunmadığı
zamanlarda toplantıların yapılabilmesi için yönetim kurulu üyeleri arasından gizli oyla birlik baş
kan yardımcı ve -genel sekreter seçimi yapılması kabul edilmiştir. Birlik yazı işleri ve diğer işlerin
aksamaması için birlik başkanı veya yardımcısının bulunmadığı zamanlarda genel sekreter kâğıtları
imzalar. Birliğin para işlerinin tanzimi için bir de muhasip üye seçilir.
Seçim dönemi :
Madde 122. — Birlik Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile yedekleri iki yıl için seçilirler. Ar
ka arkaya olmamak üzere yeniden seçilmek caizdir. Barolarda reis istisnaen arka arkaya seçilebildiği halde barolar birliği başkanımın arka arkaya seeilmemesi esası vaz'olunmuştur. Bundan gaye
bütün baroların temsilcilerinin bu vazifeye seçilebilmesini sağlamak içindir. Bundan başka barolar
birliğinin genel kurulunun ekseriyetini, mevcudu fazla olan barolar teşkil edeceğinden devamlı se
çilmek esası kabul olunmuş olsa idi bir defa birlik başkanlığına seçilenin devamlı olarak seçilmesi
imkân dâhiline girebilirdi. Bu mahzurları önlemek için arka arkaya seçilmek menolunmuştur.
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Yönetim kurulu toplantıları :
Madde 123. — Birlik Yönetilin Kurulunun 30 günde bir toplanması esasının kabul edilmeısline
sebep memleketimizin muhtelif köşderinden seçilecek üyelerin işlerinden güçlerinden kısa süre de
olsa ayrılmaları ve muayyen yalmanlarda toplantı günlerinin tesbit ^edilmesi esası kabul olunmuştur.
Birlik işlerinin sürünoememıedıe kalmaması için birlik toplantısına üç kere engelsiz gelmiyenlerin is
tifa etmiş sayılacağı esası kabul Olunmuştur. Biriliğin müstacel işlerinin aksamaması için birlik baş
kanı veya yönetim kurulu üyelerinden bininin isteği üzerine her zaman toplantıya çağırabilmek esası
(kabul olunmuştur. BarolardaJki yeni hüküm yönetim kurulu üyelerinden birisinin talebi ile dahi
toplanılması esasıdır. Buına da sebep başkan ve yönetim kurulu kararları ile olsa idi. Bâzı sebepler
le toplantı yapılaımıyacağı eradişesindıendir.
Yönetim kurulunda

görüşme ve karar yeter* sayısı :

Madde 124. — Yönetim kurulunda isabetli kararlar alabilmek için sekiz üyenin toplantıda bulun
ması ve mevcudun yarısından bir fazlasının bir oyda birleşmiş olmaları esası vaz'ölunmuştur.
Yönetim kurulunun

ödevleri :

Madde 125. — Birlik yönetim kurulunun ödevleri kanunda 14 fıkra halinde tahdidi olarak gös
terilmektedir. Bundan gaye birliğin gaye ve vazifelerinin haricine çıkarılmamasını temin için tahdidi
olarak yönetim kurulunun ödevleri sayılmıştır.
Görevin kaideten ücretsiz oluşu :
Madde 126. — Birlik başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin görevlerini kaideten ücret
siz görürler. Ancak Ankara'dan hariç illerden seçilenlerin maddi bakımdan zarara uğramamalarını
temin için yolluk ve zaruri masraflarının ödenmesi esası kabul olunmuştur.
Birlik Başkanının ödevleri :
Madde 127. — Birlik Başkanının vazifeleri kanunda sayılmıştır. Burada bilhassa mühim olan
kaza yetkisini taşıyan merciler ve resmî makamlar önünde birliğin menfaatlerini koruyacak ve
savunacak avukatları atamak. Bu husus eski Avukatlık Kanununun 26 ncı maddesinde Baro baş
kanlarına tanınan yetkinin dar anlamda tatbikidir. Yaibancı barolar ve hukuk kurumları ile teması
sağlamak görevi de Birlik Başkanına verilmiştir.
Birlik Yüksek Disiplin Kurulu :
Yüksek Disiplin Kurulunun

kuruluşu

:

Madde 128. — Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla
seçilecek 15
üyeden meydana gelir, ayrıca 10 yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu kendi arasından başkan seçmesi
esası kabul olunmuştur. Bundan gaye Disiplin Kuruluna seçilmiş olan şahısların kendi aralarında
Disiplin Kurulu Başkanlığına lâyık şahsı seçmelerini temindir.
Yüksek Disiplin Kuruluna seçilmek nitelikleri Birlik Yönetim Kuruluna seçilme niteliklerinin
aynı olarak kabul edilmiştir. Birlik Yönetim Kurula ile Disiplin Kurulunun birbirinden müstakil
iki organ olarak çalışmasını sağlamak için birinde üye veya başkan olan şahsın diğerinde vazife alamıyacağı esası kabul olunmuştur.
Yüksek Disiplin Kurulunun

ödevleri :

Madde 129. — Yüksek Disiplin Kurulu bu kanun ile kendisine verümiş ödevleri görür.
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Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğinin ücretsiz oluşu :
Madde 130. — Birlik Yüksek Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri bu vazifelerini ücretsiz görürler.
126 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmü bunlara da uygulanması (muvafık görülmüştür. 126 ncı mad
denin gerekçesi aynen bunda da caridir.
4.

DENETÇİLER

Denetçilik :
Madde 131. — Birlik denetçilerinin de Birlik Genel Kurulu tarafından seçimi esası kabul edil
miştir. Birlik hesaplarının muntazam kontrol edilmesi için 3 asil denetçi ve 3 de yedek denetçi
seçilmesi esası kabul edilmiştir. Denetçilerin de görevleri ücretsizdir. Ancak bu kanunun 126 ncı
maddesinin 2 nci fıkrası hükmü denetçiler hakkında' da kabili tatbiktir.
ONUNCU KISIM
Disiplin İşlem Cezaları : 36 maddeden

ibarettir.

Madde 132. — Disiplin cezalarının uygulanacağı halleri bükme bağlıyan bu maddede avukat
lık vekar şerefine yaıhıılt meslek nizam ve ananelerine uyımııyan fiil ve hareketlerde bulunanlar
veya meslekî faaliyette görevlerini yapmıyan veya görevinin gerektirdiği dünüsıtılüğüe uygun ha
reket eittmiyenler hakkında ve bu hallerde disiplin cezaları uıygulanacağı ifade edilmiş
bulun
maktadır. E'sfci kanunda bu haller kısmen sayıl muş buna ilâve olarak meslek, nizam ve ananele
ri hükmü de İtlhal olunmuştur. Bu yoldan meslek disiplininin konmaması bakımından daha geniş
•bir saiha ve tatbikatta raıslanan ihlâl halleri de maddenin kapışanıma almalbilmiştir.
Maldde 133. — Disiplin cezalarının çeşitlerini ihtiva eden ve eski maddeden aynen alınmış
ıdlan bu hüküm yenilik olarak para eezallarının asgari ve âzami hadlerini günün ihtiyaçlarına
göre tanzim edilmiştir. Koza işten çıkarmanın 3 >aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak şeklinde
•yukarı haddini yükseltmiş bu suretle cezanın müessiriyeti imkânı artırılmış bulunmaktadır.
Madde 134. — Avukatların bak ve ödevlerine uygunsuzluk ve tekerrür haillerinde tatbik olu
nacak müeyyideleri gösteren bu madde kanunun umumi siteınıatiği ve eski kanunda buna paralel
(hükümler nazara alınarak sevk edilmiş bulunmaktadır. Tekerrür halinde davranışın ağırlığına gö
re cezaların şiddetiendirilımesi yolu tercih olunmuştur. Bu şekilde takdir hakkının kullanılması
daka ölçülü hale sokulaibiimlştir.
Madde 135. — Savunma hakkı bakımımdan bu maddede savunması alınacak avukata isnadın
açıkça yazılı olarak bildirilmesi yazılı savunmanın istenmesi ve savunma için de belli bir süre
nin tanıorması gibi savunma hakkına taallûk eden esaslı unsunlar hükme bağlanimıştır.
Madde 136. — Disiplin işlem ve kararlarının disiplin kurulunca verilmesi hususu bu madde
de yer almış idare kurullarının sadece infaz ile meşgul ve salahiyetli kılınması esasa bağlanmış
tır. Bu suretle disiplin karar ve muamıeleleri ile idari muameleler kesin olarak ayrılmıştır.
Madde 137. — Baroya kayıttan önceki fiil ve haller için avukata tatbik edilecek cezanın sa
dece meslekten çıkarmayı gerektirecek fiil ve hallere inhisar ettirilmesi kanunun derpiş ettiği
esas fikir ve prensiplerle uygunluk bakımından düşünülmüştür. Çünkü bir kişinin avukat olma
dan önce meslcfce kabule mâni haller dışında bâzı hususlardan dolayı takibata tabi tutulması
mevzuata ve Anayasa nizamına uygun olamaz.
Madde 138. — Hakkımda disiplin kovuşturması yapılacak avukatın bu kovuşturamasi'nın hanlgi
•baroca yapılacağını tanzim eden maddede, kovuşturmanın başlandığı sırada avukatın kayıtlı ol
duğu baroca yapılması esas prensilbolarak kaJbul olunmuştur. Eski kanunda da hüküm böyledir.
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Maddede baro başkanı, yönetim, disiplin kurulu üyeleri hakkımda yapılacak kovuşturmalarda bu
Üyelerin bulunamayacağı, veya bu yüzden kurul teşekkül edemezse kur'a yolu ile kurulun ta
mamlanacağı yolundaki hükümlerle eski kanun hükümlemnden oılup izahtan varestedir. Yönetim
kıurullarının, şiıkâye't ve ihbarın tatbike deîver mahiyette olmadığına dair kararları öumhuriiyet
Savcısına ve şikâyetçiye tebliğ olunması hükmü de itiraz ve murakabenin temini
bakımından
düşünülmüştür.
Madde 139. — Avukat hakkında başlıyan bir
bakımından ne olacağı yolunda sevk edilen bu
lerdendir. Bu maddede ceza dâvası bakımından
karılması lâzrmgıelip gelmlyeeeği hususları sarih
disiplin yönünden tecziyeyi gerektirmesi hali de
tirir bir mahiyet taşımasına bağlanmıştır.

ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına tesiri
hüküm eski kanunda da derpiş edilmiş hüküm
bekletici haller ve bu halde avukatın işten çı
ölçü ve hükümlere bağlanmıştır. Beraet halinin
fiilin başlıbaşına disiplin kovuşturmasına gerek

Madde 140. — Yönetimi kurullarınca disiplin kovuşturmasına karar verilmesi lüzumunun ve
işin tahkike değer olduğuna kaımr verilmesi hallerinin esasa bağlandığı bu maddede Cumhuriyet
Bavcısının isteği veya şikâyetçinin talebi veya re'sen tahkiki mucip görülmesi ile mümkün ola
cağı ve bu halde işin yönetim kurulu üyelerinden birinin raportörlüğüne tevdi edileceği hük
me bağlanmıştır.
Madde 141. — Kovuşturmaya memur üyenin çalışmasını tanzim eden bir maddedir. Eski ka
nunda da yer almıştır.
Madde 142. — Disiplin .kavuşturmasına yor 'olmadığına dair verilen karara itirazı tanzim eden
bu maddede Cumhuriyet Savcısı veya şikâyetçimin Türkiye Barolar Birliğine yapacağı itiraz Ba
rolar Birliğince yapılacak inceleme burada hükme bağlanmıştır.
Madde 143. — Disiplin kovuşturması açılması için fiilin vukuundan veya disiplin kavuşturmıası açılmasına mahal olmadığına dair kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmemiş ol
ması bu kanunda da eskisinde olduğu gibi muhal'aza olunmuştur.
Madde 144. — Duruşmanın
me bağlanmıştır.

gizliliğine dair olan bu maddede duruşmanın gizli olacağı hük

Madde 145. — Gıyapta duruşma yapılabilmesi hali de şikâyetli avukatın çağırılıp gelmemiş
olması ve bu çağın kâğıdında gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağının yazılı
bulunmuş olması şartı konmuştur.
Madde 146. — Delillerin gösterilim esi ve imcelenım'esl bakımından disiplin kurulunun her hâ
dise hakkında işin ne dereceye kadar tetkik edileceği evvelce verilmiş kararlara bağlı olmaksı
zın kararlaştırılacağı esası hükme bağlanmıştır.
Madde 147. — Tanık ve bilirkişi dinlenmesi halleri ve usulü kurulun takdirine bırakılmış,
ancak bir olayın delili bir tanığın şahsi bilgisinden ibarelt ise bunun dinlenmesi şart görülmüş
tür.
Madde 148. — Duruşma tutanağının başkanın görevlendireceği bir üye tarafından tutulma
sı hükmü, duruşmanın gizliliği sebebine müstenittir.
Madde 149. — İstinabe yolu ile verilen talimat baro merkebinde disiplin kurulu üyesi diğer
yerlerde de sulh hâkimi taraflından yerine getirilir.
•Madde 150. — Tanık ve bilirkişilerin çağırılması Tebligat Kanunu hükümlerine bağlanmış da
vete golmiyen veya kanuni sebep olmaksızın bilirkişilik veya şahitlikten kaçınanlar hakkında
tâyin olunacaik para cezalarının ve ihsariarın sulh hâkimlikl erince yerine getirileceği bu mad
dede teslbit olunmuştur.
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'MaJdlde 151. — Disiplin kurulu üyelerinin reddi baıkıımından Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu ile bu kanunun 138 nci maddesinin hükümlerince islam yapılacağı bu maddede tacizim, olun
muştur.
Makide 15ö. — Disiplin kurulu kanarlarıoıın lonan'miiş bir örneğinin alâkalıya ve Türkiye Ba
rolar Biirliğinie tebliğ hükme bağlanmış ve bütün hamların disiplin kararlarının Barolar Birliğin
de toplanıp gö'zıden geıçirlileibilmeısıi imkânı temin olunmuşitur.
MJaıdde 153. — İşiten çıkarılaibilımenm teidlbir olarak bir avukata taltibik edilmesi bu malddede
eslki kanuna paralel olarak hükme bağlaıumıış ve itiraz bakımımdan da kanunun sistematiğine
uyarak Türkiye Barıolar Birliğine başvurma yolu açılmış ve yemi olarak da itirazın kararın uyigsulanmaısnua mlâni olmayacağı hükme bağlanmıştır. Buna seıbeıp taıtlbilkatta ekseriya bu tedbirin
'itiraz ile teısirsıiz kılınım/ası neticesi görülmüş olmasınldanldır.
MiaJdde 154. — İşiten çıkanmanın m/ecburi olduğu haller cısıki kanundaki hükümler bakıimın(dan aynen muhalfaıza 'eıdilm'işjtir.
Madde 155. — İşten çıkarmanın neticeleri bakımından hüküm sevk edilmiştir. İşten men olunan
avukatın bu yasağa aykırı hareket etmesi halinde tatbik edilecek müeyyideler ile mahkeme ve resmî
mercilerin mükellefiyetleri hükme bağlanmıştır.
Madde 156. — İşten çıkarma kararma itiraz bu kararın icrasını geciktirilmesine karar verilmedik
çe icranın durmıyacağmı esasa bağlandığı maddedir.
Madde 157. — İşten çıkarılan avukata ait dâvaların baro başkanı taralından tâyin edilecek avukatlarca yürütüleceği ve ücretinin de işten çıkarılan avukat tarafından bu avukatlara ödettirileceği
ve baronun bu ücretin ödenmesinde kefaleti olacağı hükme bağlanmıştır.
Madde 158. — İşten çıkarma kararının kaldırılması hangi hallerde olacağı kesin hükümlere bağ
lanmıştır.
Madde 159. — Disiplin kurulu kararlarına karşı alâkalılar 30 günlük itiraz 'müddetine sahip bu
lunmakta ve Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kuruluna başvurabilecekleri hükme bağlanmış ayrıca
Adalet Bakanının Cumhuriyet Başsavcılığınca verilecek yazılı emir ile Balolar Birliği Yüksek Di
siplin Kuruluna itiraz olunabileceği yolu açık tutulmuştur.
Madde 160. — Türkiye Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun evrak üzerinde inceleme ya
pacağı ancak işten veya meslekten men cezasını müstelzim kararların istek üzerine veya re's'en duruşmalı yapılabileceği duruşma usulü bakımından 145 ve 146 ncı maddelerin uygulanacağı hükme bağ
lanmıştır.
Madde 161. — Duruşmada takibedilecek usulü tanzim etmiştir. Disiplin kovuşturmalarmdaki du
ruşma usulüne paralel hükümdür.
Madde 162. — Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kurulu kararları hakkında Danıştay'a başvurmak
için 90 günlük müddet kabul olunmuştur.
Madde 163. — Delillerin kurullarca serbestçe takdir edileceği ve ölçünün avukatlık şeref, itibarını
korumak, meslekin adalet, gaye ve icaplarına, nizam, gelenek ve âdetlerine uygun olarak yerine ge
tirilmesini sağlamak olduğu hüküm altına alınmıştır.
Madde 164. — Disiplin cezasını gerektirecek fiillerin işlenmesinden itibaren 3 yıl geçmiş ise 3
yıldan fazla zaman geçmiş olması hallerinde kovuşturma yapılamıyaçağı ancak yönetim kurulu bu
müddet içinde disiplin kovuşturması açılmasına karar vermiş ise bu müddetin işlemiyeceği esasa bağ
lanmıştır.
Madde 165. — Disiplin cezalarının kesinleşmedikçe uyuglanamıyacağmı hükme bağlanmıştır.
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Madde 166. — Tanık ve bilirkişi masrafı vcsair işler için yapılacak masraflar
den masraf avansı alınacağı esasını vazetmiştir.

için şikâyet

eden

Madde 167. — Para cezası ve masrafların ödenmesine dair olan kararların İcra ve İflâs Kanunu
nun ilâmların icrasına dair hükümlerine uyularak yerine getirileceği, para cezalarının baroya gelir
olacağı ve bu işleri kovuşturulması hususunun baro genel sekreterine veya bu işlerde görevlendirile
cek baro yönetim kurulu üyelerinden birine ait bulunduğu hükme bağlanmıştır.
ONB1RİNCİ KISIM
Avukat

ücretleri :

19 maddeden ibarettir.
Madde 168. — Ücret mukavelesinin avukatla müvekkil arasında eski kanunda olduğu gibi ser
bestçe tâyin olunacağı esası kabul edilmiştir. Ancak avukatlık ücret tarifesinden daha dûn ücretle
iş almayı yeni bir fikir olarak men etmiştir. Bundan gaye mesleğin âtisini temin etmekten ziyade
avukatlık ücretinin bir şerefiye olduğu ve maddi ölçülerle ölçülemiyecek bir değer taşımasmdandır.
Bu maddede avukatın şeref ivesi ol'an üc*etüı istifası bakımından ecnebi mevzuatta da ver alan
hükümller sevk edilmiş bulunımaktadır. Dâva takip ve her türlü danışma ücretleri hakkındaki anlaş
manın yazılı olmadığı takdirde hükümsüzdür. Esasının kabulü avukatla müvekkil arasındaki ihtilâf
ları ve ücretin kolayca istenmesini sağlamak içindir. Avukatla müvekkili arasımda ücret mukavelesi
yoksa avukatın istiyebileceği ücretin baroca kabul edilecek tarifedeki miktarından üç mislinden faz- "
la olamaz. Eskiden yalnız tarifeye göre ücret istenebilirdi. 3 misline kadar istenmesini sağlıyan hü
küm vazedilmesinden gaye avukatın mastuf mesa : sinden alabilmesini temindir. Ücret ihtilâflarında
yalnız yazılı delil esası kabul edilmiştir. Bundan gaye ihtilâfların biran evvel hallini sağlıyabilmektir.
Başarıya göre ücretin kararlaştırildbilmesi :
Z"-*"***^

Madde 169. — Ücret mukavelesinin kaydeten belli mliiktarı ihtiva etmesi esası kabul edilmiştir.
Eskiden muteber olmıyan avukatın muvafakiyet derecesine göre müddeabihim % 25 ini aşmamak
üzere nispî olarak ücret tâyini esası kabul edilmiştir. Eski görüşe göre mahkeme ve icra dairelerin
de takdir olunacak ücretin avukata mı yoksa mü ,r ekkilinemi aidolacağı hususunda ihtilâflar doğdu
ğundan maddeye icra ve mahkemelerce karşı tarafa yükletilen ücretim avukata aidolacağı esası kabul
edilmiştir. Bundan başka kazanmak şartiyle yapıl an mukaveleler eski kanunda ve tatbikatta muteber
sayılmazken yeni kanunumuzda kazanmak şartiyle yapılan mukaveleyi de muteber addettik. Mahke
me ve icra dairelerinde takdir olunan ücret ve masrafların vekâletnamelerde sarahat olmasa bile
avukat tarafından alınması esası yeni kanunumuz da kabul edilmiştir.
Ücret anlaşmazlıklarında

kanunî tahkim :

Madde 170. — Bu maddede ücret sözleşmelerin le vazifeli kaza merciinin malhkemeler olabileceği
hususu dercolunmuştur. Bundan gaye tahkim şartı konulmadığı zaman avukatın ücretini doğrudan
doğruya kaza mercilerinden almasını temindir.
Ücretin gününde ödenmemesi :
Madde 171. — Bu maddede avukatın ücretinin yarısının peşin ödenmesi ve tâyin olunan taksit
lerin zamanında ödenmemesi halinde avukatın işten çekilmek hakkı olduğu kabul edilmiştir. Bu hük
mün vaız'ından gaıyc müvelklkilin avukatın ücretlerini maınıtazam ödemesini temindir..
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İhtiyati

haciz istemek

hakkı:

Madde 172. — Müvekkilim avukatla yazılı ücret mukavelesi ile ödemeyi kabul ettiği ücreti öde- >
memek için elinden mallarını çıkarması halinde avukatın teminatsız olarak ihtiyati haciz karan ala
bilmesi hükmü yeni bir fikir olarak kanuna konmuştur. Bundan gaye tatbikatta avukatlar işlerini
initiaeettikleri halde bâzı müvekkillerinin ücret ödememek için mallarını kaçırdıkları görüldüğünden
avukatın ücröt' hakkını kolaylıkla alabilmesi için bu hüküm vaz'olunmuştur.
Gene bu maddede ücret anlaşmasına göre günü gelmiş alacağın tamamı veya bir kısmı için avu
kat teminat göstermeden her zaman ihtiyati haciz kararı alabilmesi için bu maddede hüküm teaia
edilmiştir.
Tarafların

müşterek

borçlu ve müteselsil kefil

sayılması:

Madde 173. — Sulh ile biten işlerde avukatın ücretini zayi olmaması için tarafların müteselsilen kefil sayılması esası maddede kabul edilmiştir.
Avukatın

hapis hakkını haiz olması ve ücreti imtiyazlı

bulunması:

Madde 174. — Bu maddede avukata ücreti nisbetiınde vekili namına aldığı alacaklarda hapis hak
kı tanınmış ve avukatlık ücretinin birinci derecede gelen imtiyazlı alacak mahiyetinde kabulü yeni
fikir olarak kanunlaştmlmıştır. Bunda gaye avukatın ücretini kolaylıkla ve emin olarak almasını
sağlamaktır. Aynı hak avukatın mirasçılarına da 3 sene müddetle tanınmıştır.
Ücret dâvası açılacağının daha önce baroya bildirilmesi :
Madde 175. — Avukatla müvekkil arasındaki ücret ihtilâfın eski kanunda hakem şartı mevcutsa
hakeme gitme esası konulmuştu. Halbuki yeni kanunda ücret mukavelesinde hakeme veya mahke
meye gitme salâhiyetinin tâyinini tarafların iradesine bırakmıştır. Ancak avukat hangi yolu tercih
ederse etsin durumu baroya bildirmesi mecburiyeti konulmuştur. Ayrıca izin almaya lüzum yoktur.
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemek için yönetim kuruluna haber vermek mecburiyeti yok
tur.
Barolarca hazırlanacak ücret tarifesi :
Madde 176. — Ücret tarifelerinin hazırlanması mahallin icaplarına göre Barolar Birliğince hazır
lanıp ilgili mahkeme ve kaza organlarına dağıtılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilme esası kabul
edilmiştir. Halbuki eski kanunda bu husus Bakanlığa tanınmış bir hâkti.
Mahkemelerden başka kazai mercilerde tarifenin

tatbiki :

Madde 177. — Bu maddede Danıştay vergi itiraz ve temyiz komisyonları gibi mercilerde görülen
işlerde de diğer kazai mercilerden farksız olarak Barolar Birliğince hazırlanan ücret tarifesine göre
. avukatlık ücretine hükmedeceği esası kabul edilmiştir. Bundan gaye bütün kaza organlarında ücretin
Barolar Birliğinin tâyin edeceği ücret olmasını temindir.
îsi sonuna kadar takip mecburiyeti başkasını tevkil :
Madde 178. — Avukat üzerine aldığı işi sonuna kadar büyük bir dikkat ve ihtimamla takibetmek
zorundadır. Vekâletnamedeki salâhiyetine istinaden başka bir avukatı tevkil ettiği takdirde o avu
katın yapmış olduğu kusurdan da müştereken ve müteselsilen mesuliyeti esası kabul edilmiştir. Bun
dan gaye müvekkilin hak ve hukukunu kendisi ve tevkil ettiği avukatın tam mânasiyle korunmasını
temindir.
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Avukatın başka bir avukatı tevkil etmesi halinde müvekkilden kendisi ve diğer avukatlar ücret
istiyemezler. Maddenin bu şekilde yazılmasının sebebi bir işte tevkil suretiyle müteaddit avukatlar
bulunduğu takdirde müvekkilden ayrı ayrı ücret istemelerini önlemek içindir.
Müvekkilin başka avukata vekâlet vermesi veya teşrik etmesi :
Madde 179. — Müvekkil ancak avukatın yazılı muvafakatini almak şartiyle bir veya birkaç avu
katı teşrik veya tevkil edebilir. Ancak ilk avukatın ücretinden her hangi bir kısıntı yapamaz. Müvek
kilin teşrik ve tevkil ettiği avukatların kusurlarından ilk avukat iştirak etmedikçe sorumlu olamaz.
Bu şekilde hükmün vaz'edilmesi avukatın teşrik cdemiyeceği bir avukatla bir dâvayı takibetmemesi
ve ücret mukavelesindeki haklarının zayi olmamasını temin içindir.
Ücretin belli işe hasredilmesi :

.•

Madde 180. — Maddenin gayesi alman her işin ücretinin tâyin ve tesbit olunan miktarda olacağı
ve verilen ücretin yalnız bir işe ait bulunacağının müvekkilce bilinmesi için açık olarak hüküm ko
nulmuştur. Tatbikatta bir iş verildiği zaman bununla ilgili işlerin de ekserisinin evvelki işle irtibatı
olduğundan bahisle müvekkil ayrı ücret vermek istemediğinden her türlü ihtilâfları önlemek için
maddedeki şekilde açık ve sarih hüküm konulmuştur.
Maddenin son fıkrasında müvekkilin yeni dâva ve hukukî yardımlar için avukatının rızasını
»İmadan başka vekil tâyin edebilme serbestisi tanınmıştır. Bundan gaye bir avukata verilen
bir işten sonra buruunla ilgili diğer işin aynı avukatla takibi mecburiyeti konmuş olsaydı müvek
killerin ücret bakımından fazla ücret ödemeleri imkân dâhilinde bulunacaktır. Bunu önlemek
için müvekkile serbestçe başka bir avukat tutabilmek hakkı tanınmıştır.
Birden fazla

müvekkilin

müşterek borçlu ve müteselsil kefil olması :

Madde 181. — Avukatın üzerine aldığı işte müvekkil birden fazla olursa bunların avukata
karşı ücretin ödenmesinde müteselsil kefil olmaları esası kabul edilmiştir. Bundan gaye müvekkil
adedi fazla olan işlerde ücretin ödenmesinde her bir müvekkil kendi hissesini ödiyerek diğer kı
sımları ödemediğinden avukatın hakkı zayi olmakta idi. Maddenin getirdiği yeni fikir sayesinde
avukatlar birden ziyade müvekkilli bir işi takibettiklerinde ücretlerim (müvekkillerinden her
hangi birimden tamamını tahsil edebilmek imkânına sahibolmuşlardır.
Masrafların

müvekkile

aidohnası :

Madde 182. — Maddede bilcümle masrafların müvekkile aidolacağı ve bunlar ödenmedikçe
ve avukatın yapacağı işleri yapmamasında bir sorumluluğu olmıyaeağı maddede sarih olarak
/belirtilmiştir. Avukat bulunduğu yerden başka bir yere gitmesi icaibettiği takdirde birinci mevki
vapur ve yataklı tren tarifesine göre müvekkil tarafından ödeneceği ve bu yolculuk dolayısvyle
de avukatın müvekkilinden ayrıca ücret alabileceği ve bu ücretleri ödenmedikçe avukatın-be
lirli yere gitmek mecburiyetinde olmadığı maddede açıkça belirtilmiştir.
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, vergi temyiz komisyonları gibi merciler önümde
murafaa hakkında yukardaki hüküm aynen uygulanır.
Ücretin tamamının

ödenmesini gerektiren

haller :

Madde 183. — Müvekkille avukat arasında ücretin tamamının h.amgi hallerde ödenmesi icabettiği hususu maddede açık ve sarih o1 arak tahdidi şekilde bildirilmiştir. Bu şekilde tahdidi ola:ak
bildirmede gaye müvekkille avukat arasında zuhur eden anlaşmazlıkların kanun hükmü ile ön
lenmesini temin içimdir.
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Avukatın

işi takipten vazgeçmesi :

Madde 184. — Avukatların aldığı işleri sonuna kadar büyük bir titizlikle taki'bctmeleri iğin
bu madde vaz'olunmuştur. Avukat haklı bir sebebolmadığı takdirde işi teı-k edince aldığı üc
retin tamamını iade ile mükelleftir. Bu madde müvekkillerin hukukunu siyanet için vaz'olunmuştur.
Maddi vakıa ve delillerin doğruluğundan

wüvekkilin

sorumluluğu

:

Madde 185. — Ücretin tamamının veya bir kısmının dâva veya işin lehe neticelenmesi şartına
bağlı alarak yapılan ücret mukavelelerinde müvekkilin avukata imzası altında maddi vakıaların
verdiği yazılı delillerin sıhhatli olmasından avukata karşı sorumlu olması esası kabul olunmuş
tur. Bunların hilafı sabit olduğu takdirde avukat dâva netieelenmose dahi kararlaştırılan üc
retin tamamına .hak kazanır. Maddenin bu şeklîde vaz'olunmasma sebep tatbikatta müvekkille
rin bâzılarını beyanları ve eîlerindek* hususi surette tanzim olunan vesaikin hakikata uygun
olmadıklarını bildikleri halde bunları avukata hakitkatmiş gibi göstererek kazanılması imkân
sız bir işi kazanmak şartiyle avukata vermesi neticesinde bile bile kazanılnayacak işi avukata
ücretsiz olarak gördürmesini! önlemek içindir.
Müvekkilin

kanuni ikametgâhı :

Madde 186. — Müvekkilin ikametgâhı vekâletnamede gösterdiği yerdir. Buradan ayrıldığı
takdirde 3 gün içinde avukatına yeni ikametgâhını bildirmek mecburiyetindedir. Aksi takdir
de eski ikametgâhına yapılan her türlü tebligatın mutelber olacağı ve tebliğ olunmamadan doğa
cak her türlü zarardan avukatın mesul tutulamıyacağı esası sarih olarak belirtilmiştir. Tatbi
katta birçok müvekkil avulkatına adresini bildirmeden kanuni ikametgâhından
ayrıldığından
•avukat müvcıkkilinden alacağı vesaik veya izahatı vaktinde alamamadan dolayı meslekî birtakım
güçlük ve mesuliyetlere mâruz kaldığından bunları önlemek için bu madde vaz'o'lunmuıştur,

AVUKATLIK KANUNU TEKLİFİ
BİRİNCİ KISIM
Avukatlık ve avukat
Avukatlığın

mahiyeti :

MADDE 1. — Avukatlık, bir kamu görevidir.
MADDE 2. <— Avukatlığın gayesi, avukatların hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine
tahsis her türlü hukukî meselelerde adalet ve hakkaniyete uygun olarak münasebet ve ihtilâfla
rın halline ve genellikle yargı organları ile resmî ve özel kurullar önünde kanunun tam olarak
uygulanmasına yardım etmektir.
Avukatlık

m&sleği ve avukatın adaletin dağıtımındaki durumu :

MADDE 3. — Avukat, (serbest bir meslek icra eder. Adaletin dağıtımında ve
bağımsız bir organdır.
İKİNCİ KISIM
Avukatlık mesleğine kabul
Avukatlığa

kabul .şartları :

MADDE 4. — Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için :
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
M. Meclisi

(S. Sayısı : 324)

gerçekleşmesinde

— 83 —
b) Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak, veya yabancı bir memleket hukuk fakül
tesinden mezun olup ıda Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden
imtihan vermiş olmak,
c) Avukatlık staj mı tamamlıyarak staj belgesi almış bulunmak,
ç) Avukatlık imtihanını başarmış olmak,
d) Levhasına kaydı istenilen baro bölgesinden ikametgâhı bulmak,
e) Bu kanunda belirtilen şekillerden biri ile avukatlığa engel hali olmamak,
gerekir.
En az 10 yıl adlî ve askerî yargıçlık ve savcılıkta ve Danıştay dâva daireleri başkan ve üye
likleri ile yardımcılıklarında, kanun sözcülüklerinde bulunmuş veya bir Türk fakültesinde aynı
süre ile hukukî ilimler doçent veya profesörlüğü yapmış olanlar bu" maddenin yalnız (c) ve (ç)
bendlerinde yazılı staj ve imtihandan muaftırlar,
Avukatlık mesleğine kabule engel haller :

•

MADDE ı5. — Aşağıda yazılı hallerden her hangi biri varsa, avukatlık mesleğine kabul hakkın
daki istek reddolunur :
a) Bir ceza mahkemesince verilen, kesinleşmiş bir hüküm gereğince ve haysiyet kırıcı bir suç
tan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mahkûm almak (affa veya memnu hakların iadesine
mazhar olunsa dahi kabul edilmezler,)
b) Cezai, inzibati kesinleşmiş bir karar neticesinde meslekî bir »uçtan dolayı hâkim, memur
veya avukat olmak vakfını kaybetmiş bulunmak, (affa veya memnu hakların iadesine mahzar ol
salar dahi kabul olunmazlar.)
c) Avukatlık mesleğine lâyık olmaklarına delâlet eden bir tutum ve halleri tesbit edilmek,
ç) Avukatlık mesleği veya avukathğm şeref, vakar ve haysiyetine uymıyan bir işle uğraşmak,
d) Mahkeme karan ile malla-rmda tasarruf yetkisi sınırlandırılmış olmak,
e) ^Kesinleşmiş bir karar gereğince iflâs etmiş bulunmak (taksirattı veya hileli iflâs etmiş olan
lar itibarları iade edilse dâhi kabul, olunmazlar).
f) Avukatlığı devamlı, olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malûl olmak,
g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırtmamış bulunmak;
İstek hakkında karar ve yemin :
MADDE 6. — Avukatlığa kabul isteği hakkında adayın kayıt için başvurduğu baronun yö
netim kurulu karar verir.
Mesleke kabul edilen avukata, avukatlığa başlamadan önce baro yönetim knrulu önünde aşağıda
ki şekilde yemin ettirilip (Kanuna ahlâka, meslekin vekâr, haysiyet ve nizamına uygun harekette
bulunacağıma namusum ve vicdanım üzerine söz veririm).
Yemin verilmesi, yemin metnini de kapseyan bir tutanakla tesbit edilir.
Karar verme müddeti ve bekletici haller :
MADDE 7. —• Baro yönetim km*ulu yazılı, müracaat tarihinden itibaren 2 ay içinde İ3ieği ge
rekçeli bir kararla reddetmediği takdirde adayın müracaatı kabul edilmiş sayılarak baro levhası
na kaydı yapılır. Şu kadar ki aday hakkında cezayı, gerektiren bir fiil işlediği zanna ile hazırlık
soruşturması veya bir ceza dâvası açılmış ise, avukatlığa kabul isteği hakkında verilecek karar
bunun sonucuna kadar bekletilebilir.
Aday hakkında kamu görevlerinden yasaklanmayı gerekli kılabilecek cezayı icabettiiren bir fiil
den dolayı kamu dâvası açılmış bulunursa, avukatlığa kabul isteği hakkında karar verilmeyip
dâvanın sonucunun beklenmesi mecburidir.
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Her iki halde birinci fıkradaki müddet işlemez.
Hazırlık soruşturması veya ceza dâvasının no tiocsimin ne olursa olsun, avukatlığa kabul iste
ğinin esasen reddi gerekiyorsa, istek hakkında karar verilmesi lâzımdır.
Kabul isteğinin reddi karına karşı itiraz :
MADDE 8. — Baro yönetim kurulu, avukatlığa kabul isteğini reddettiği takdirde bunun ge
rekçesini kararında gösterir. Gerekçeli karar adaya tebliğ olunur. Aday ret kararma karşı teb
liğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itirazda bulunabilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu itirasda bulunan adayı isteği üzorino dinledikten
sonra itirazı, kabul veya reddeder. Kabul ettiği takdirde ilgili baro adaym levhaya kaydım icraya
mecburdur.
itiraz reddedilirse, aday bu kararın iptali için, tebliğ tarihinden itibaren 90 gün içinde Danıştaya başvurabilir.
Avukatlık ruhsatnamesi :
MADDE 9. — Adaya avukatlık meslekine kabul edildiğine dair ilgili baro yönetim kurulu
tarafından örneği barolar birliğince hazırlanan bir ruhsatname verilir. Avukatlığa kabul,, bu ruh
satnamenin verilmesi anından itibaren hüküm ifade eder. Aday avukatlığa bu sureti3 kabıü edil
dikten sonra (avukat) unvan'uıı kullanmak hakkın?, kazanmış olur. Durum Türkiye Barolar Bir
liğine bildirililr.
Ruhsatnameler Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır.
Levhadan kaydın silinmesi :
MADDE 10. — Aşağıdaki hallerden biri varsa baro levhasındaki, kaydın silinmesi mecburidir.
a) Avukatlığa kabul ioin ararrlan r artların sonradan kaybedilmesi,
b) Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun verilmemesini gerektiren sebeplerin mevcudiyetinin
sonradan tesbit edilmiş bulunması,
c) 3 ay içinde baro bölgesinde bir büro açılmamış olması veya büronun kapatılmış veya baro
bölgesi dışına nakledilmiş bulunmaktır.
Levhadan kaydın silinmesi ve itiraz :
MADDE 11. — Levhadan kaydın silinmesine avukatın mensubolduğu baronun Yönetim Ku
rulu karar verir. Bu karardan önce avukatın yazılı cevabı istenmekle berabor kendisinin din
lenmesi veya dinlenilmek üzere çağırılmış olması şarttır. Levhadan kaydın silinme kararı gerek
çeli olmalıdır.
Levhadan kaydın silinmesine dair karara karşı avukat, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de Türkiye Barolar Birliğine itirazda bulunabilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu iti
razda bulunan avukatı, isteği varsa dinledikten sonra itirazı kabul veya reddeder.
itiraz kabul edilirse silme kararı hükümsüz kalır.
îtiraz reddedilirse avukat, bu kararın iptali için kendisine tebliğ tarihinden itibaren 90 gün
içinde Danaıştaya da başvurabilir. Levhadan silme hakkındaki karar kesinleşmedikçe avukat,
meslekini icrasından menolunamaz.
Şu kadar ki, Baro Disiplin Kurulu kamu yararı bakımından lüzumlu gördüğü
takdirde
Yönetim Kurulunun levhadan kaydın silinmesi hakkındaki kararı üzerine avukatı meslekin ic
rasından muvakkaten menedebilir.
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Ret ve silme kararlarının bildirilmesi :
MADDE 12. — Avukatlık meslekine kabul edilmek için baroya müracaat eden bir adayın
bu isteği reddedildiği veya baroda kayıtlı bir avukat levhadan silindiği takdirde ilgili baro
aday veya avukatın adını diğer barolar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Bu halde o şahsı
hiçbir baro ret veya silme sebepleri ortadan kalkmadıkça levhasına kaydedemez.
Avukatlık unvanını kullanmak salâhiyetinin düşmesi :
Madde 13. — Avukatlık hakkının düşmesi ve levhadan kaydın silinmesi ile birlikte (avukat)
unvanını kullanmak yetkisi de düşer. Bu halde eskiden bu hakkın mevcudolduğuna işaret eden
bir ibarenin eklenmesi suretiyle de olsa avukat unvanının kullanılması yasaktır.
En az 10 yıl a'vukatlık yapmış olanların isteği üzerine Baro Yönetim Kurulu karariyle avukat
unvanını kullanma izni verilebilir. Bu izin maddedeki haller mevcudolursa Yönetim Kurulunun
isteği üzerine Disiplin Kurulunca geri alınabilir. Bu karar kesindir.
Avukatlıkla bağdaşamıyan işler :
MADDE 14. — Maaş, ücret veya aidat karşılığında görülen hiçbir hizmet ve vazife husu
siyle sigorta prodüktörlüğü, iş ajanlığı, ticaret, esnaflık gibi meslekiyle yahut meslekin vakar,
şeref, haysiyet ve nizamı ile bağdaşması mümkün olmıyan meşgale avukatlıkla birleşemez.
Avukatlıkla bağdaşabilcn işler :
MADDE 15. — a)
başkanlığı,

Milletvekilliği, Senato üyeliği, il ve belediye meclisi üyeliği ve

belediye

b) Üniversite, yüksek veya orta öğretim profesör, öğretmen, doçent ve asistanlığı,
c) Resmî ve hususi müessese, teşekkül, şirket ve şahısların müşavir ve avukatlığı ile avukat
yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
ç) Hakemlik, tasfiye memurluğu, kazai mercilerin veya adlî bir dairenin verdiği her hangi bir
vazife veya hizmet,
d) Genel olarak idare kurulu başkan veya üyeliği veya denetçilik,
e) Anonim, limitet veya koopara.tif şirket gibi sermaye şirketlerinde ortcfclık, yönetim
kurulu başkan veya murahhas üyeliği, komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
f) Hayrî, ilmî ve sosyal dernek ve kuruluşlarda siyasi partilerin her türlü organlarında
başkanlık, üyelik ve denetçilik.
g) Meslekî veya hukukî gazete, dergi sahipliği veya bunların yayın müdürlüğü,
14. ncü madde hükmünden müstesnadır.
Şu kadar V:i, bunlardan milletvekilleri, Senato üyeleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri
ve hususi hukuk hükümlerine tabi sermayesi D ıvleto veya diğer kamu tüzel kişiliklerine ait bu
lunan kurumların yönetim kurulu başkan, üye ve denetçilerinin, Hazinenin, belediye ve hu
susi idarelerin, il ve belediyelerin yönetim ve denetimi altında bulunan daire ve kurumla
rın ve sormayesindıı yarıdan fazlası Devlete ait şirket ve kurumların, il ve belediye baş
kan ve ayslerinin de bağlı bulundukları tüzel kişilerin aleyhindeki dâva ve işleri kabul ve takibtmeleri yasaktır.
Bu yasak avukatların ortaklarına da şâmildir.
Hısımlık engeli :
MADDE 16. — Bir yargıç veya savcının veya nesep cihetinden usul veya füruundan veya bi
rinci ve ikinci derecede akrabasından olan avukat o yargıç veya savcının baktığı dâvalarM. Meclisi
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da avukatlık edemez. Aralarında evlilik bağı olan avukatlar yargıç veya savcı hakkında, ev
liliğin ortadan kalkmasından sonra da hüküm böyledir.
Yargıçlık veya savcılıktan ayrılanla?' :
MADDE 17. — İstifa, emekliye ayrılma veya diğer her hangi bir sebeple görevlerinden ay
rılan yargıç veya savcı, İkanun sözcüsü veya yardımcılarının son hizmet etmiş olduklan
mahkeme, merci veya dairelerde ayrılma tarihinden ild yıl sür© ile avukatlık yapmaları
yasaktır.
Bu hüküm Yargıtay, Danıştay, gibi yüksek mahkemö yargıçları savcılar, kanun sözcüleri
ve yardımcıları hakkında da uygulanır.
Devlet, belediye, il özel idare ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde memur olup da sonradan
baroya kaydı yapılmış olanlar iki sene geçmeden ayrıldıkları idareler aleyhine dâva ala
maz ve takipte bulunamaz. Bu yasak ortaklarına da uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Staj
Umumi olarak :
MADDE 18. — Avukatlık stajı bu fasılda yazılı şartlar dairesinde 6 ayı
geri kalan kısmı en az 10 yıl avukatlık yapmış bir avukat yanında yapılır.

mahkemelerde,

Aranacak şartlar :
MADDE 19. — Bu kanunun 4 ncü maddesinin (a), (b), (d), (e) fıkralarında
haiz olanlar, avukatlık edecekleri yer barosuna bir dilekçe ile başvururlar.

yamlı şartları

Dilekçeye iliştirilecek belgeler :
MADDE 20. — Bu dilekçeye aşağıda göste ilen belgeler eklenir :
a) Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asılları ila on&nmş iki örneği.
b) Adayın 4 ncü maddesinin (e) bendinde yızılı hallerin kendisinde bulunmadığına dair bir
beyanname,
c) Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakati,
ç) Adayın ahlâki gidişi hakkında o baroya kaytılı 2 avukat tarafından düzenlenen tanıt
ma kâğıda.
Bu belgelerin birer örneği baro başkanı tarafından onaylanarak Türldyo Barolar Birliğine
gönderidir, diğer örnek veya asılları barodaM, dosyasında saklanır, maddede yazılı halde
adayın yanında staj gereceği avukatın yazılı muvafakatına ait belge aranmaz.
Staj isteminde bulunan tarafından verilen beyannamenin hilafı ortaya çıktığı tsfıdirde aday hakkında resmî mercilere yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı cezai kovuş
turma yapılır.
Baroya kayıt isteminin ilâmı :
MADDE 21. — Adayın istemi yukarıdaki, maddede yazılı hususlarla birlikte istem tarihin
den itibaren 10 gün içinde baronun ve adliye dairesinin münasip bir yerinde 15 gün süre
ile asılarak ilân olunur.
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Her avukat veya stajiyer yahut ilgili bu süre içinde kaydın yapılmasına itirazda bu
lunabilir. Şu kadar ki, itirazın incelenebilmesi açık delil veya vakıaların gösterilmiş olma
sına bağlıdır.
MADDE 22. — Baro başkanı, istemin ilânından önce baroya bağlı avukatlardan birini
adayın mânevi nitelikleri taşımadığını inceleme ve arattırma yaparak bir rapor düzenlemeye
görevlendirilir.
^
Kabul veya ret kararı :
MADDE 23. — Baro yönetim kurulu itiraz süresinin bitmesinden itibaren 1 ay içinde
22 nci madde yazılı raporu göz önünde tutarak adayın stajiyer listesine kabul edilip edil
memesi haklanda gerekçeli bir karar verir.
Bu karara savcı, baro yönetim kurulu üyeleri veya alâkalı kararın tebliğ veya öğrenil
diği tarihten itibaren 1 hafta içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde do hüküm böy
ledir. Türldye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun, adayın stajiyer listesine kabul edilmememesi hakkındaki karara karşı aday bu karann kendisine tebliğinden itibaren 90 gün içinde
Danıştaya başvurmak hakkını haizdir.
Stajın başlangıcı :

MADDE 24. — Avukatlık stajı listeye kayıt tarihinden itibaren başlar.
îtiraz kaydın yapılmasını durdurur.
Stajın hangi avukatın yanında yapılacağı :
MADDE 25. — Stajiyer listesine kabul edilen aday evvelce isteminde gösterdiği ve yazılı
muvafakatini aldığı avukat yanında staja başlar. Baro başkanının isteği veya alâkalıların
başvurması üzerine baro yönetim kurulu stajın dilekçede gösterilen avukattan başka bir
avukat yanında yapılmasını kararlaştırabilir.
20 nci maddenin (c) bendinde yazılı belgeyi almak imkânını bulamıyan adayların hangi
avukat yanında staj göreceğini tâyin baro başkanına aittir. Avukat, her iki halde de stajiyeri kabule mecburdur.
Staj ve siajiycrin ödevleri:
MADDE 26. — Staj süresi kesintisiz olarak en az 2 yıldır. Stajiyerin haklı sebeplere daya
narak devam edemediği günler engelin kalkınmasını takibeden bir ay içinde başvurduğu tak
dirde tamamlattırılır. Baro başkanı haklı engeller halinde stajiyerlere 2 sone içinde 2 ayı
geçmemek üzere izin verebilir.
Stajiyer, staj süresi içinde mahkeme celselerine avukatla birlikte girmek, staj konferans
larına devam etmek, baro yönetim kurulu ve yanında çalıştığı avukat tarafından verilen
işleri takip, dâva evrakını tanzim ve bu esas dairesinde gösterilecek diğer ödevleri yapmakla
hükümlüdür.
Staja ait raporlar :
MADDE 27. — Staj baronun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi altında yapılır. Staji
yer hakkında yanında staj gördüğü yargıçlar, savcılar ve avukat tarafından staj durumu,
meslekî alâka ve ahlâki meziyetleri hakkında bir rapor verilir. Yanında staj görülen avu
kat tarafından her 6 ayda bir ve mahkemelerdeki staj durumunu da kapsıyan birer ra
por verilmesi ve staj süresinin sonunda da nihai bir rapor bulunması şarttır.
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Staj süresinin uzatılması :
MADDE 28. — Baro Yönetim Kurulu staj hakkındaki son kesin raporun verilmesini mütaakıp staj belgesinin verilmesine veya süresinin 6 ay uzatılmasına karar verir. Yönetim Kurulu
nun staj süresinin uzatılmasına dair kararı kesin olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz.
Stajiyerlerin vazife görebilecekleri yerler :
MADDE 29. — Stajiyer staja başladıktan sonra bir gün sonra avukatın yazılı muvafakati
ile ve gözetimi altında sulh mahkemelerinde, icra hâkimliklerinde görülen dâvalara girebilir ve
icra işlerini takibedebilir.
Stajiyerlere yardım yapılabilir. Yardım şekil ve şartları staj yönetmaliğinde belirtilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Avukatlık imtihanı
İmtihana kabul şartları :
MADDE 30. — Avukat olmak yeterliğini kaşanmak için avukatlık imtihanını başarmış olmak
lâzımdır. Bu imtihan Türkiye ! Barolar Birliği merkezinde yapılır. Staj belgesi almamış olanlar
bu imtihana kabul edilemezler.
İmtihan Kurulu :
MADDE 31. — İmtihan Kurulu Yargıtaydan 2 yargıç ile 5 avukattan kurulmuş 7 kişilik bir
heyetten meydana gelir. Kurula katılacak iki yargıcı, biri hukuk daireleri, diğeri ceza daireleri
balkanları arasından olmak üzere Adalet Bakanlığı seçer. 5 avukat üyeyi ise en az 20 yıl fii
len avukatlık yapmış olanlar arasından Türkiye Barolar Birliği Yonotim Kurulu seçer.
İmtihanda 3 kere basarı göst er emiy enler :
MADDE 32. — Avukatlık
kabul edilemez.

imtihanında 3 kere başarısızlığa uğrıyan aday bir daha imtihana

İmtihan konuları ve usulü :
MADDE 33. — imtihan sözlü ve yazılı olmak üzere adayın pratik bilgi ve yeterliğini ölçmek
amaciyle bilhassa Anayasa, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, Hukuk ve Ceza Ka
nunu, hukuk ve ceza muhakemeleri usulü kanunları, icra ve i O as Kanunu Türk Ticaret Kanu
nu ve Avukatlık Kanunu ve avukatlık kanunu gibi her avukatın biknssi gereken anakanunlar üze
rinde yapılır. Buna göre avukatlık imtihanının konuları ve usulü ayrı bir yönetmelik ile düzen
lenir. Bu yönetmeliği Türkiye Barolar Birliği hazırlar.
Kayıt için başvurmaları :
MADDE 34. — Avukatlık imtihanını başarmış olup 4 ncü maddede yazılı diğer şartları haiz
bulunanlar avukatlık edecekleri yer barosuna ait levhaya kaydolmak için başvurabilirler.
BEŞİNCİ KISIM
Avukatların Hak ve vazifeleri
Meslekten doğan genel görevler :
MADDE 25. — Avukatlar adaletin dağıtımı amaciyle üzerlerine aldıkları görevleri, bu
görevlerin kutsalığına yakışır bir şeîdlde ihtimam, sadakat, doğruluk, şeref ve vakar ile yerine
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de hareket ederler.
* Yalnız avukatların yapabileceği isler :
MADDE 36, — Kanun inleride ve hukukî meselelerde oy vermek, mahkeme, hakem, veya yar
gı yetkisini haiz bulunan diğer organlar katında özol ve tüzel kişilere ait hakları dâva etmek ve
savunma, bu islere ait bütün evrakı düzenlemek, adlî işlemleri ve resmî dairelerde çekişmeli ve
çekişmesiz hleri kovuşturmak ve kanunla verilen diğer yetkileri kullanma yalnız bu kanun hüküm
leri içinde Barolara kayıtlı avukatlara aittir.
Avukatın imzasını taşımıyan dâva istidaları ile dâva ikame edilemez ve takip yapılamaz.
Dâva açmağa yeterli olan her kişi dâva istidasını bir avukat tarafından imza edilmek kaydiyle kendi dâva veya işini kovuşturabilir. Usul ve furu ile ikinci dereceye kadar olan civar kısım
ları, karı, koca, resmî dairelerdeki işleri vekâletle kovuşturabilirler.
Ancak 10 000 lira ve daha fazla değeri olan dâvaların avukat eliyle yürütülmesi şarttır. Nü
fusu 100 000 den fazla olan il merkezlerinde avukatlıktaki kıdemi 2 yılı aşmamış olan avukatlar
yalnızca sulh mahkemeleri ile icra hâkimliklerinde ve icra dairelerinde iş takibedebilirler.
Avukatlıkta 10 yıl kıdemi olmıyan veya bu kadar süre ile yargıçlık, savcılık veya yargıçlık ve
savcılık sınıfından sayılan görevlerde bulunmayanlar Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay
duruşmalarında hazır bulunamazlar. Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunlarının hükümleri
saklıdır.
Avukatın çekişmesiz işleri kovuşturma yetkisi :
MADDE 37. — Avukat, müvekkillerinin hukukunu korumak bakımından lüzumlu gördüğü
hallerde resmî idare ve kurumlarda çekişmeli ve çekişmesiz işleri kovuşturma, gerekli görüşmele
ri yapmak, dilekçeler tanzim ve işlemleri yerine getirmek ve sonuçlandırmak hakkını taşır.
Hazırlık kovuşturmasında hazır bulunmak :
MADDE 38. — Avukat, hazırlık kovuşturmasının her safhasında müvekkilinin kovuşturmadaki
sıfatı ne olursa olsun yanında hazır bulunmaya ve adına düzenlenen tutanakları müvekkili ile bir
likte imza etmeye yetkilidir.
Sır saklama yükümlülüğü :
MADDE 39. — Avukatların, kendilerine verilen veya ödevleri dolayısiyle öğrenmiş oldukları
sırları her ne suret ve sebeple olursa olsun açığa vurmaları yasaktır. Avukat, müvekkillerinin rı
zası bulunsa bile kendisine tevdi edilmiş olan sırrı açığa vuramaz ve tanıklığa zorlanamaz.
İşin reddedildiğinin bildirilmesi :
MADDE 40. — Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin iş
sahibine gecikmeden bildirilmesi lâzımdır, tşi iki avukat tarafından reddolunan kimse kendisine
bir avukat tâyinini baro başkanından istiyebilir.
Baro başkanı tarafından tâyin olunan avukat işi ücret karşılığında kovuşturmakla sorumludur.
İşin reddi zorunluluğu :
MADDE 41. — Aşağıdaki hallerde avukat işi redde mecburdur :
a) Görmesi istenilen iş meslekî tesanüt ve nizam icaplarına uygun değilse,
b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafı temsil etmiş veya rey vermiş ise,
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c) Aynı hukukî meselede yargıç, hakem, savcı veyahut memur sıfatiyle faaliyeti sebk etmiş ise,
ç) Kendisinin tanzim ettiği bir senet veya mukavelenin muteber olmadığını iddia etmek duru
mu meydana gelmiş ise,
Bu mecburiyet avukatın ortaklarını da kapsar.
Avukatın dosya saklaması :
MADDE 42. — Avukat, ücreti veya yapmış olduğu masraflar kendisine ödeninceye kadar, ev
rakı müvekkiline gerivermiyebilir.
Avukat, dosyayı, işin veya vekâletin sona ermesinden itibaren 3 yıl süre ile saklamak zorun
dadır. Şu kadar ki avukat, evrakını geri almaşım yazı ile bildirmiş olup da müvekkil tebliğinden
itibaren 3 ay içinde evrakını almazsa saklamak sorumluluğu kalkar.
Tazminat taleplerinde zaman aşımı:
MADDE 43. — Müvekkil tarafından avukatına karşı yapılacak akidden doğan zarar - ziyan
talebi bu hakkın doğduğu andan itibaren bir sene ve her halde en geç vekâletin sona ermesinden
itibaren bir yılda zamanaşımına uğrar.
Avukatın vekâletten istifası:
MADDE 44. — Belli bir işi kovuşturma veya savunmadan isteği ile vazgeçen avukatın, duru
mu müvekkiline tebliğinden itibaren 15 gün süre iie işe ait vekâlet görevi devam eder. Şu kadar
ki, adlî müzaheret bürosu yahut baro başkanı tarafından atanan avukat kaçınılmaz bir sebebolmadıkça ödevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçınılmaz sebebin takdiri atamayı yapan maka
ma aittir.
Bakılmakta olan bir dâva veya devam etmekte olan bir icra kovuşturmasında istifa eden avu
katın istifası karşı tarafa bunu bildirdiği tarihten ancak 15 gün sonra yürürlüğe girer. Vekâlet
bu müddetçe devam ediyor sayılır. Bunun aksi hiçbir surette ileri sürülemez.
Müvekkilin ölümü halinde avukat durumunu mirasçılara veya onlara bildirmeye ve yeni ala
cağı bilgiye kadar mirasçıların haklarını savunmaya sorumludur.
tşleri yönetecek bir avukatın atanması :
MADDE 45. — Bir avukatın ölümü veya meslekten veyahut işten menedilmesi veya geçici
olarak işten alıkonulması veyahut kaçınılmaz s Çöplerle geçici olarak iş yapamaz duruma gelmiş
hallerinde baro başkanı avukatın bürosuna el koyarak ilgililerin isteği üzerine veya iş sahiple
rini haberdar etmek şartiyle işleri, geçici olarak kovuşturmak ve yürütmek için bir avukat re'sen
tâyin eder.
Yukardaki fıkrada yazılı islere ait kanuni süreler dosyaların devir ve teslimi tarihine kadar
işlemez. Şu kadar ki, bu müddet hiçbir suretle 3 ayı geçemez. îşin avukata verilmesi baro başka
nının mahkemelere yapacağı tebliğ ile tesbit olunur.
Evrakı inceleme ve örnek alma hakkı :
MADDE 46. — Kanunî engel olmadıkça avukatları, kendilerine teklif edilen iş veya üzerleri
ne almış oldukları vekâlet görevi ile ilgili olarak bütün adlî askerî, malî ve idari kaza mercileri
ile idari mercilerdeki ve resmî ve hususi daire ve kurumlardaki bütün dosya ve evrakı vekâlet
name göstermeye .sorumlu olmakıszm incelemek, bunlardan vekâletrame ibrazı suretiyle de ken
disine harçsız olarak örnek verilmesini istemek'ıakkını taşırlar. Yine mahkeme ve sair merci
lerde tutulmakta olan tutanakların makina ile yazdırılması sırasında tasdiksiz ve sonradan tasM. Meclisi
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rilir.
Avukat, dilediği takdirde masrafı tarafından verilmek üzere vekâlet vazifesi ile ilgili işe ait
dosyada bulunan her türlü evrakın fotokopilerini çektirebilir ve fotokopili tasdikli suret istiye- bilir. Bunlarda hare ve resme tabi tutulmaz.
Avukatlar yargı yerlerinde bulunan dâva dosyalarını imza mukabili alıp yazıhanelerinde ince
lemek yetkisine haizdirler. Avukatlar bu suretle almış oldukları dosyayı iyi saklamaya ve en geç
3 gün içinde geri vermeye mecburdurlar. Mahke neden aldığı dosyayı gününde gerivermiyen avu
kata bir daha dosya verilemiyeceği gibi aldığı dosyayı aynen iade etmiyen ve evrak ziyanına se
bebiyet veren avukat hakkında 3 seneden 6 seneye kadar ağır hapis cezası verilir.
Belli işlemlerde avukatın imzasının aranması lüzumu :
MADDE 47. — Noterlerce tanzim veya tatbik edilecek her türlü şirket mukavelelerinde, gay
rimenkul satış va'di, evlât edinme mukavelesi ile vasiyetname, miras ve alelıtlak şirket muka
veleleri ve 10 000 lira veya daha fazla miktar ve değere mütaallik diğer her türlü mukavele,
borç senedi taahhütname gibi hukukî işlemlerde bir avukatın imzası bulunmadıkça noterler bu
gibi muamele ve senetleri tanzim ve tasdik edemezler.
Avukatın imzasının bulunması mukavele, sen ot ve muamelelerin muteberlik şartıdır. Şu kadar.
ki bu hükümler ancak avukat sayısı 50 yi geçen barolann kurulmuş olduğu illerde yürür.
Avukatın duruşma sırasında tevkif edilememesi:
MADDE 48. — Bir avukat, mahkeme huzurunda münasip olmıyan sözler 3arf ettiği veya fiiller
de bulunduğu yahut mahkemenin intizamını bozduğu iddiası ile tevkif edilemiyeceği gibi hak
kında hafif hapis veya para cezalarına da hükmolunamaa.
Avukat bürosu halinde birlikte çalışma :
MADDE 40. — Birden fasla avukat çalışmalarını bir büroda (avukat bürosu) şeklinde birleş
tirebilirler. Bu halde birlikte çalışan avukatlardan birinin veya birkaçının öz ve soyadlannm
yanında (avukat bürosu) ibaresi kullanılabilir. Bu büro tüzel kişiliği haiz olmadığı gibi yapılan
faaliyet sadece serbest meslek çalışması olup hiçbir bakımdan ticari sayılamaz. Böylece büro ha
linde birlikte çalışan avukatlar kendi aralarındaki duru, ücretleri kararlaştırılacak oranlara gö
re paylaşmak veya basılarının sadece belli ücret alması şeklinde düzenlemekte tam bir serbestiye
sahiptirler :
Büro edinme mecburiyeti:
MADDE 50. — Her avukat levhaya kaydı tarihinden itibaren 3 ay içinde büro bölgesi içinde
bir büro kurma zorunluluğundadır. Büronun niteliklerini belirtmek barolara aittir. Bir avukatın
birden fazla bürosu olamaz.
Birlikte çalışan avukatlar için ayrı büro edinmek zorunluluğu yoktur. Avukat büro veya ika
metgâh adresini değiştirirse bunu bir ay içinde baroya bildirmek zorundadır.
Avukat barosunda çalışabilecek kişiler :
MADDE 51. — Avukatlar büro işlerinde sekreter ve daktilograftan başka yalnız avukat ve bü
ro iğleri için lüzumlu diğer elemanları çalıştırabilirler. Avukatlıktan yasaklananlarla her ne su
retle olursa olsun iş birliği eden veya bu gibilere bürosunda görev veren avukat disiplin kuru
lunca ilk defasında işten, tekrarında meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılır.
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Avukatlığa, yargıçlığa veya memurluğa engel suçlardan biri ile mahkûm olanlar
nında çalıştırılamazlar.

avukat ya

İşlerin stajiyer veya sekreterle kovuşturulması:
MADDE 52. — Avukat, bürosuna ait işleri sorumluluğu hakkında yanında çalışan stajiyer ve
ya sekreter eliyle do takibettirebilir ve örnek aldırabilir. Dâva dosyaları yalnız avukat, avukat
sekreterleri veya stajiyerleri yahut taraflarca incelenebilir.
Çekişmeli hakları edinme yasağı :
MADD7 53. — Avukat el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten yasaklıdır. Bu ya
sak işin bitiminden itibaren bir yıl sürer.
Avukata, çıkar karşılığında iş getirme :
MADDE 54. — Avukat veya iş sahibi tarafından va'dolunan veya verilen bir ücret yahut da
her hangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler 6 aydan bir seneye kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hareketi yapanlar memur iseler verilecek ceza bir yıl hapisten
aşağı olamas.
Cübbe giymek mecburiyeti :
MADDE 55. — Avukatlar, mahkemelere Adalet Bakanlığınca belirtilecek
mak zorundadırlar.

resmî kılıkla çık

Baroya ve avukatlara ayrılacak yer :
MADDE 56. — Her adliye dairesinde baroya, her mahkeme salonunda ve icra dairelerinde avu
katlara bir yer ayrılması mecburidir.
Danışma yapılması uygun olmıyan yerler :
MADDE 57. — Avukatlar baroda kayıtlı olan bürolarından başka yerlerde mahkeme salonun
da veya adliye binasında iş sahipleri ile hukukî istişarede bulunmaktan ve iş kabul etmekten ya
saklıdırlar. Madde hükmü avukatın özel olarak davet edildiği hallerde uygulanmaz.
Ayrı dosya tutmak :
MADDE 58. — Avukat, üzerine aldığı her iş, dâva yahut yazılı mütalâasına müracaat olunan
her husus hakkında ayrı dosya tutmakla hükümlüdür. Avukat, kendi tarafından yazılan veya
taslağı yapılan her belgeyi bizzat imzalamaya mecburdur.
Görüşmelere ait tutanak :
MADDE 59. — Avukat iş için yaptığı görüşmelerden lüzumlu saydıklarını bir tutanakla belirtir.
Tutanağın altı görüşmede bulunanlar tarafından imzalanır.
Sicil cüzdanlar :
MADDE 60. — Levhada yazılı olan her avukatın bağlı olduğu baroda Türkiye Barolar Birliğin
den gönderilen örneğe uygun bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdan gizli tutulur. Ancak sahibi
veya tevkil edeceği başka bir avukat tarafından her zaman görülebilir ve içinden not alınabilir.
Bir barodan diğer baroya geçme halinde cüzdan yeni geçilen Baro Başkanlığına gönderilir.
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îş elde etmek gayesiyle reklâm yasağı :
MADDE 61. — Avukatların iş elde etmek için her türlü harekette bulunmaları gazetelere, rek
lâm sayılabilecek ilân vermeleri, matbu kâğıtlarında ve tabelâsında avukat unvanından başka iba
relere yer vermeleri yasaktır.
Aslına uygun vekâletname örneği çıkarabilme :
MADDE 62. — Usulüne uygun düzenlenen ve avukatı verilmiş olan vekâletname dosyada sak
lanır. Avukat, isterse dosyada saklanan vekâletnamenin örneğini çıkarıp kullanabilir. Avukat
tarafından aslına uygunluğu onaylanan örnekler bütün kaza mercileri, resmî daire ve kurumlar ile
özel ve tüzel kişiler önünde resmî örnek hükmündedir. Aslı olmıyan vekâletname örneği onaylıyan
veya aslına aykırı örnek veren avukat 3 yıldan 6 yıla kadar ağır hapis cezası görür.
Avukata karşı işlenen suçlar :
MADDE 63. — Görev sırasında veya gördüğü görevden dolayı bir avukata karşı işlenen suçlar
hakkında T. C. Kanunun hâkimlere karşı işlenen suçlara mahsus olan hükümler uygulanır.
Avukat hakkında kovuşturma yapılması :
MADDE 64. — Avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işlenen suçlarından do
layı yapılan şikâyet ve ihbarları :V>e el koyan savcı veya yardımcısı, şikâyetçi veya muhbirin be
yanını ekledikten sonra görüşünü bildirmek üzere avukatın bağlı olduğu başkanlığına gönderir.
Baro dis.Volin kurulu kendi usullerince gerekli kovuşturmayı yaparak görüşü ile birlikte dos
yayı savcılığa geri verir. Bu suretle işlem görmüş olan dosya Adalet Bakanlığına yollanır. Avukat
hakkında kovuşturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. Suçun görevden doğup
doğmadığı veya görev sırasında işlenmiş olup olmadığının belirtilmesinde de birinci fıkrada yazılı
usule göre hareket edilip Adalet Bakanlığının bu konudaki kararma uyulur.
Avukat hakkında yapılacak her hangi bir soruşturma veya kovuşturma ancak avukatm bağlı
olduğu Baronun bölgesi dâhilinde en yüksek dereceli yargıç tarafından yapılır.
Avukatlara ait yetkilerin başkaları tarafından kullanılması yasağı :
MADDE 65. — Bu kanun hükümleri iç'ade avukatlar levhasına kaydı yapılmamış veya geçici
belge almak yoluyla bu hakkı elde etmemiş olanların levhadan kaydı silinen veya işten yasakla
nan avukatların şahıslarına ait bulıınmıyan dâva dilekçiler lâyihaları ve diğer dâva kâğıtları ile
icra kâğıtları, her türlü hukukî yazı ve belgeleri düzeni.em eler \ yazmaları veya yazdırmaları, dâva
veya icra işlerini kovuşturmaları hukukî oy ve görüş bildirmeleri, her ne suretle olursa olsun
avukatlara tanınmış diğer yetkileri kullanmaları veyahut avukat unvanını taşımaları yasaktır.
Bu yasağa aykırı hareket edenler 6 aydan 18 aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. Avu
katlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde danışıklı surette a"!acak devralmak ve kanunların ta
nıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar 6 aydan 2 seneye
kadar hapis cezası ile birlikte 1 000 liradan 5 000 liraya kaiar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Barolar mahkeme, ve icra daireleri bu maddenin ka,psamına giren bir hali öğrenince hemen savcı
lığa bildirirler. Savcılık bunun üzerine kovuşturmaya geçerek sonucunu ilgili baroya bildirir.
Baro Yönetim Kuruluna karşı özel görevler :
MADDE 68. — Denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukat Baro Yönetim Kuruluna veya
onun görevlendirdiği üyelerden birine bilgi vermeye ve istek üzerine dosyalan göndermeye dinM. Meclisi
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lemek üzere çağırıldığı hallerde Yönetim Kurulu veya üyelerinden birinin önüne çıkmaya mec
burdur.
Birinci fıkrada yazılı mecburiyete uyımyan avukata Baro Başkanı 100 liradan 2 000 liraya ka
dar para cezası hükmedebilir. Bu ceza her davet ve isteğe uymamak halinde yeniden verilebilir.
Ancak verilen emrin yerine getirilmemesi halinde para cezası verileceğinin yazı ile bildirilmiş ol
ması şarttır.
Bu. para cezasına karşı tebliğinden itibaren 15 gün içinde Disiplin Kuruluna itiraz olunabilir.
Disiplin Kurulunun karan kesinidir. Bu madde gereğince hükmedilen para cezaları disiplin faslındaki hükümlere göre tahsil edilir.
Baro aidatının ödenmemesinde ısrar :
MADDE 67. — Baro yıllık aidatmı makbul bir sebebolmaksızın vermemekte ısrar edenler Yö
netim Kurulu karan ile işten menediliır ve ilgili mercilere bildirilir.

ALTINCI KISIM
Avukatlar levhası
Levhanın Baroca düzenlenmesi :
MADDE 68. — Baro Yönetim Kumlu her adlî yılın başlangıcında bölgesi içinde bulunan bütün
avukatların bir levhasını düzenler levhaya her avukatın alfabe sırasiyle aldı, soyadı, ikametgâhı ve
bürosu yazılır.
Bu levha resimli olarak bastırılır.
Şu kadar ki Baronun her yıl yeni bir levha bastırması yerine levhayı her 3 yılda bir tanzim
ederek bastırması ve yeni katılacak avukatlar için her adlî yılm başlangıcında resimli bir ek dü
zenlenmesi de caiadir. Bu halde levhada değişiklikler de ekte gösterilir.
Levhanın düzenlenmesinden sonra Baroya kaydı yapılanlara yeni levhanın veya ekin düzen
lenmesine kadar geçici bir belge verilir.
Levhanın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine, Adalet Bakanlığına, Anayasa Mahkemesine, Yarğıtaya ve Damştaya ve Baronun bölgesi içinde bulunan en büyük idare âmirine, mahkemelere, no
terlere ve diğer barolarla sair yargı organlanna gönderilir.
Levhaya kaydedilme zorunluluğu :
MADDE 69. — Her avukat, bölgesi içinde, süresiz olarak avukatlık edeceği yerin baro levhası
na kaydedilmekle yükümlüdür. Bir baro levhasına yazılı bulunan avukat sürekli olmamak şartiyle Türkiye'nin her yerinde mesleğini yapmaya yetkilidir.
-*
Avukatlığın sürekli olarak başka bölgede yapılması :
MADDE 70. — Bir avukat levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak mes
leğini yapar veya disiplin cezasını gerektiren bir harekette bulunursa o yerin Yönetim Kurulu ta
rafından bu konuda düzenlenecek tutanak gereken işlem yapılmak üzere avukatın bağlı olduğu
baroya gönderilir.
Başka baroya nakil :
MADDE 71. — Bir barodan diğer baroya nakil hakkındaki istekler levhasına kaydı istenilen Ba
ro Yönetim Kuruluna yazı ite bildirilir.
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Nakil dilekçilerine hangi belgelerin bağlanacağı ve nakilde ne gibi usullerin
Türkiye Barolar Birliği bir yönetmelikle düzenler.

uygulanacağını

Nakille ilgili inceleme ve isteğin kabulü :
MADDE 72. — Baro yönetim kurulu nakil isteğinde bulunan avukatın disiplin kovuşturması al
tında olup olmadığını, baro aidatım ödeyip ödeme iiğini önceden yazılı olduğu barodan sorar ve
bu hususta gerekli gördüğü her türlü inceleme ve işlemleri yapar.
Naldl isteğinin kabulü halinde baroca verile 3ek karar avukatın evvelce levhasında kayıtlı ol
duğu baro ile Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
Nakil isteğinin reddi :
MADDE 73. — Nakil isteğinin kayıt için keniisine başvurulan baroca reddi veya belgelerin
tamamlanmasından itibaren 30 gün içinde nakil hakkında bir karar verilmemiş olması halinde
nakil isteğinde bulunan avukat Türkiye Barolar Birliğine müracaat edebilir. Türkiye Barolar Bir
liğinin vereceği karar kesindir.
Yeniden yazılma hakkı :
MADDE 74. — Bu kanuna göre kaydın silinmesini gerektiren hallerin ortadan kalktığını ve
ilk kaydı esas olan şartların varlığını ispat eden avukat levhaya yazılmak hakkını kazanır.
75 nci madde hükmü saklıdır.
Kaydın

bir daha yenilenmemek

üzere silinmesi :

MADDE 75. — Cezai veya disipline ilişkin bir karar sonucunda meslekten çıkarılanlarla
bir ceza mahkemesi kararı ile kamu hizmetlerinde yasaklanmış olanların ruhsatnamesinin geri
alınmasına avukatın bağlı bulunduğu baro yöneiim kurulunca karar verilir. Bu karar üzerine
avukatın ruhsatnamesi iptal ve kaydı bir daha yenilenmemek üzere silinir ve karar Türkiye Ba
rolar Birliğine bildirilir.
Bu karara karşı tebliğinden itibaren 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz olunabi
lir. Türkiye Barolar Birliğinin kararı kesindir. Bu işlemlerin uygulanması için meslekten çıkar
ma kararı veya hükümlülüğü kesinleşmiş olması şarttır.

YEDİNCİ KISIM
Barolar
Baro kurulması için aranacak avukat sayısı :
MADDE 76. — Bölgesi içinde en az 15 avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur.
Baro kurulamıyan yerlerin en yakın baroya bağlanması veya bunların birleştirilerek bir baro
düzenlenmesi ve merkezlerinin belirtilmesi Türkiye Barolar Birliğine aittir. Barolar kuruluşu
nu Türkiye Barolar Birliğine bildirmekle tüzel kişilik kazanır.
Baronun hukukî durumu :
MADDE 77. — Barolar kamu kurumu niteliğinde bağımsız bir meslek teşekkülüdür. Ancak
barolar üzerinde denetim ve gözetim Türkiye Barolar Birliğine aittir. Bu denetim ve gözetim ka
nun ve tüzüklere ve bilhassa barolara verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesine mütaalliktir.
Kanundaki özel hükümler saklıdır.
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Baroların amacı ve merasimdeki yeri :
MADDE 78. — Barolar kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyasetle uğraşamaz.
Barolar millî, adlî ve ilmî merasime iştirak eder. Barolar mutadolan millî merasimde bulu
nur. Ve il savcısının yanında yer alır.

SEKİZİNCİ KISIM
Baroların organları
Baroların organları :
MADDE
1. Baro
2. Baro
3. Baro
4. Baro
5. Baro
dur.

79. — Baroların organları
genel kurulu,
yönetim kurulu,
başkanlığı,
disiplin kurulu,
denetleme kurulu.

şunlardır :

Genel Kurul :
MADDE 80. — Genel kurul, bir baronun en yüksek merci olup levhada yazılı bulunan avu
katlardan meydana gelir. Genel kurul, kanunun kendisine verdiği ödevleri yerine getirir. Avu
katlık için genel önemi olan meseleleri görüşür ve karara bağlar.
Genel kurulun olağan toplantısı :
MADDE 81. — Genel kurul her yıl Aralık ayının ilk haftası içinde yönetim kurulu tarafın
dan hazırlanan bütçeyi ve gündemi görüşmek, baro başkam idare kurulu ve disiplin kurulu
üyeleri ile denetçileri seçmek, Türkiye Barolar Birliğinin seçim döneminin sona ermesinden ön
ce de Türkiye Barolar Birliğine katılacak delegeleri seçmek için toplanır.
Toplantıya çağın ve ilân :
MADDE 82. — Genel kurul toplantısına levhaya kayıtlı her avukat yazı ile çağırılır. Çağın
mektubunun toplantı gününden en az 10 gün önce postaya verilmiş veya avukata sunulmuş ol
ması gereklidir. Çağın mektubunda toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve toplantıda ye
terli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır.
Olağanüstü toplantı :
MADDE 83. -— Baro başkam veya yönetim kurulu gerekli gördükleri hallerde genel kurulu
olağanüstü toplantıya çağırırlar. Baro başkanı, levhaya yazılı avukatların 5 te birinin görüşme
konularını belirten yazılı isteğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya zorunludur.
Bu istek üzerine en geç 15 gün içinde genel kurul toplantıya çağırılır.
Genel kurul toplantısını yönetecek başkanlık divanının seçilmesi :
MADDE 84. — Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılannda ilk iş olarak bu
toplantıya başkanlık edip yönetecek olan avukat ile ild üyeden meydana gelen bir başkanlık di
vanı gizli oyla seçilir. Seçilecek adaylarda, baro disiplin kurulu üyeliği için
nci madde ge
reğince bulunması gerekli nitelikler aranır.
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Baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler.
Toplantılara katılmak yükümü :
MADDE 85. — Baro levhasına kayıtlı heravu'ıat gerek olağan, gerekse olağanüstü genel Irarul toplantılanna katılmakla yükümlüdür. Haklı bir engele dayanmış olmadıkça bu toplantılara
gelmiyen avukatlar hakkında baro başkanı tarafından ihtar cezası verilebilir.
Görüşme ve karar yeter sajtsı :
MADDE 86. — Levhaya yazılı avukatların yarıdan bir fazlasının katılması ile genel kurul
toplanır.
Birinci fıkrada yazılı çoğunluk olmadığı hallerde toplantı 15 günü geçmemek üzere ba}ka bir
göne bırakılır. Bu toplantıda hazır bulunan avukat adedi no olursa olsun genel kurul teşekkül
etmiş sayılır. Ancak kayıtlı üye adedi 1 000 den fazla olan barolarda en az 10 da bir üye katılma
dıkça görüşme yapılamaz.
Yukardaki hükümljre göre görüşme yeter sayısı bulunmak kaydiyle kararlar, hazır olan üye
lerin yandan bir fazlasının bir oyda birleşmesi ile verilir. Oyların e}it olması hainde genel ku
rul balkanının bulunduğu taraf t^jclh olunur. Seçimler hakkmda da aynı çoğunluk aranır. Şu
kadar ki, oylarda eşitlik halinde ad çekmo yapılır.
Bir üye kendisini ilgilendiren özel işinde oy veremez. Seçimlerde bu esas uygulanmaz. Genel
kurulun kararları ve seçimlerin sonuçları bir tutanakla belirtilir. Tutanak başkanlık divanı tara
fından imzalanır.
Genel kurulun ödevleri:
MADDE 87. — Cencl kurulun belliba^lı ödevleri şunlardır :
1. Yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile denetçileri baro başkanını ve Türkiye Barolar
Birliği delegelerini seçmek,
2. Baroda yazılı avukatlardan alınacak giriş aidatı üe yıllık aidatının miktarı ve bunların
ödeneceği tarihleri belirtmek,
3. Yönotim kurulunun, baronun gelir ve giderleri ile mallarının idaresi hakkında vereceği he
saplara balap incelemek ve yönetim kurulunun ibra edilip cdilmiyeceği hakkında karar vermek,
4. Bütçeyi onaylamak,
5. Avukatlara ve ölüm halinde gori bıraiktınlan ailelerine sosyal yardım kurulları kurmak ve
bunları geliştirmek,
G. Baro boskanınrn istifası halinde bunun sjbepleri üzerinde görüşme açmak,
7. Meslek işlerine ait isteklerde bulunmak,
8. Yönetim kurulunca yapılacak çeşitli yönetmelikleri inceliyerok onaylamak.
Gündem dışı görüşme:
MADDE 88. — Ger el kurul toplantısında görüşüleceği usulüne göre bildirilmemiş olan konu
lar hakkında karar alınamaz:. Yeni tir toplantı kararı bu hüküm damdadır.
YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu:
MADD3 83. — H^r baronun l:ir balkanı vo en as 4 üyeden kurulu bir yönetim kurulu
vardır. Avukat sayıcı CO den 100 e lıadar elan barolarda 6, 101 den 230 ye kadar olan barolarda 8,
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251 den fazla olan barolarda 10 üye ve her baroda en çok 5 yedek üye bulunur. Baro başkanı
yönetim kurulunun tabiî başkanıdır.
Seçilme yeterliği ve engelleri:
MADDE 90. — Baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri! levhada yazılı avukatlar arasından gizli
oy ve oy çokluğu ile seçilir. Şu kadar ki, kesintisiz olarak 15 yıl müddetle avukatlık yapmamış
olanlar baro başkanı, 10 yıl müddetle avukatlık yapmamış bulunanlar yönetim kurulu üyesi se
çilemez. 50 den aşağı avukat bulunan barolarda seçilmek için bu şartlar aranmaz. Mahkeme ka
ran gereğince tasarruf ehliyeti sınırlandırılmış olanlar avukatlığa engel bir suçtan ka'klarında son
kovuşturmanın açılması karan verilmiş veya işten veya meslekten çıkarma cezalarından yahut
geçmiş 5 yıl içinde tevbih veya disiplin kurulunca verilmiş para cezasından her hangi birine
uğramış olanlar baro başkanı ve yönetim kurulu üyesi seçilemezler.
Seçim genel kuruldan ad çekme ile ayrılan 5 avukat tarafından yönetilir. Adaylığını koymuş
olanlann seçim bürosuna atanmalan caiz değildir.
Seçim yeterliğini kaybeden baro başkanı ve yönetim, kurulu üyelerinin ödevi kendiliğinden sona
erer.
Seçim sonucu yönetim luırulu tarafından düzenlenecek bir tutanak ile Türkiye Barolar Birli
ğine bildirilir.
Seçim dönemi :
MADDE 91. — Baro başkanı ve yönetim kuru İv. üyeleri: 2 yıl için seçilirler. Baro balkanı hariç
arka arkaya olmamak üzere tekrar seçilmek caizdir.
Şu kadar ki üyelerin yari3i her yıl yenilenir. İlk defa ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur.
Her hangi bir sebeple seçim dönemi bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine seçilen geri
kalan süreyi, tamamlar,
Bir yönetim kurulu üyesinin, vaktinden önce ayrılması:
MADDE1 92. — Bir yönetim kurulu üyesi :
1. Baroya yazık üye olmak sıfatına yahut 90 ncı maddede yazılı sebeplerden dolayı, seçilme
niteliğini kaybetmiş,
2. Yönetim kurulu üyeliği görevinden Datife, etmiş, olursa yönetim kurulu üyesi olmaktan
çıkar.
Yönetim kurulu üyelerinden biri vaktinden evvel bu görevden ayrışırsa kalan vazife dönemi için
gelecek genel kurul toplantısında yeni bir üye seçilmek üzere yeri, en çok oy almış yedek üye
ilo doldurulur.
Yönetim kurulu üyelerinden biri hakkında avukatlığa, 90 ncı maddeye göre segilmeyo engel
bir suçtan dolayı kamu dâvası açılmış veya disiplin kovuşturmasına başlanmış ise dâva veya di
siplin kovuşturması sonuna kadar bu üye yönetim kuruluna katılamaz yeri yedek üye ile doldu
rulur.
Yönetim kurulu toplantıları :
MADDE 93. — Yönetim kurulu, baro bakkam tarafından doğrudan doğruya veya üyelerden
birinin görüşme konusunu taşıyan yasıls isteği üzerine başkanlıkça toplantıya çağırılır.
Üyelerden en az yansı toplantıya katılmışsa yönetim kurulu karar alabilir. Kararlar başkanla
birlikte hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının bir oyda birleşmesiyle verilir.
Baro başkanı veya üyesi ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar. Yönetim kurulu
kararları hakkında bir tutanak tutularak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
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Toplantıya çağırılmanın şekli ;
MADDE 94. — Yönetim kurulu üyeleri çağıra mektup ve listeleri ile toplantıya çağırılır. Ardarda 3 toplantıya engelsiz olarak katılmamış olan bir üye yönetim kurulu karariyle istifa etmiş
sayılır. Bu karara karsı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz
olunabilir.
Görevlerin parasız görülmesi
MADDE 95. —• Baro başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve denetçilik görevleri ile baro menfaat
lerini gözetme, temsil ve savunma hususunda her hangi bir avukata verilen iş ücretsiz görülür.
Masraflar ve yolculuk giderleri baro kasasından ödenir.
Yönetim Kurulunun görevleı*i :
MADDE 96. — Yönetim kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle yüküm
lü olup baronun idlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur. Yönetim kurulunun bellibaşlı görev
leri şunlardır:.
1. Avukatlık vakar ve haysiyetini ve meslek nizamının muhafazası meslekin adalet gayeleri.
ne uygun olarak sadakat ve şerefle yapılmasını sağlamak,
2. Stajyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yazılma veya nakil işleri hakkında karar
vermek,
3. Avukatlık levhasını düzenlemek,
4. Meslekî ödevleri hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve
meslekî, görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek,
5. Levhaya yazılı avukatlar arabanda çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek ve
ara bulmak,
6. Baro üyeleri ile mülletvekilleri arasında çıkan ihtilâflarda taraflardan birinin isteği üzerine
ara bulmak ve her türlü vekâlet ücreti ihtilâflarının mecburi tahldm yolu ile hallini düzenlemek,
7. Baro mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardım şeklini tesbit etmek,
8. Baro mallarının idaresi hakkında her sene bir rapor hazılıyarak genel kurula hesap ver.
mek ve senelik bütçeyi hazırlayıp genel kurulun onayana sunmak,
9..— Baro adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde
her türlü aynî haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda baro başkanına yetki vermek,
10. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,
11. Yönetm kurulu üyeleri tarafından verilen istifalar hakkında karar vermek,
12 Avukatlık imtihanı komisyonlarına girecek avukatları teklif etmek,
İ3. Adlî yardım bürosu kurup yönetmek,
14. Adalet Bakankğımın yahut mahkeme veya resmî bir kurumun istediği düşünceleri ver
mek,
15. Genel kurul kararlarını yerine getirmek,
16. Baronun ücretle memurlarını tâyin ve azletmek,
17. İç yönetime ait bütün isleri görmek,
18. Disiplin kurulu ve Türkiye Barolar Birliği kararlarını yerine getirmek,
19. Baro bölgesinde yürürlüğe girecek olan .avukatlık ücret tarifesini yapmak,
20. Kanunda yazık diğer yetkileri kullanmak,
Yönetim kurulu ikinci fıkranın 4, 5, ve 6 numaralı bendlerinde yazılı görevleri bâzı üyelerine
devredebilir.
Yönetim kurulu üyelerinin sır saklama yükümlülüğü :
MADDE 97. — Baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri kuruldan ayrıldıktan sonra dahi gö
revleri sırasında bu görev dolayısiyle avukatlar, alaylar ve diğer kişilere dair öğrenmiş olduklaM. Meclisi
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r. hususlar ha'rimda herkes D k a r ı sır saklama!" la yükümlüdürler. Bu yükümlülük işbirliğine ça
ğırılmış olan avukatlar ile baronun memurlarıra dr, kapsa*.
B'rind fıkraclr. ya:xh kimseler yC'nctim kuruîundr. görevli, bulundukları sırada bu görevleri
dolayniylo avukatlar adaylar vo diğer kişiler o dair cğrenmiş oldukları husus ve haller hakkın
da kendilerine isin verilmiş olmaiıkea mahkeme lerdo tanıklık edemezler.
T a n s ı ğ a izin verilip vorı'tmiyoccğim yönetim kurulu vicdani kanaatine gere takdir ederek ka
rara bağV.\ fl:ı kadar ki baronun durumu ve görevleri yahut h a k t a n d a bâzı vakalar yayılmış
bulunan kimselerin haklı menfaatleri mutlak su ;etto gerektirmiş olduğu hallerde t u izin veril
mem.
Yukarıdaki hükümler baro diriplm kurulu üy "ileri, bir'ik yönetim kurulu ve yüksek disiplin
knrulr. ba-kar\ vcy-. üyeler! ve işbirliğine çağml niş olan avukatlar ve Türkiye Barolar Birliği me
murları hakkında da aynen uygulanır.

BAŞKAN VE BAŞKANLIK DİVANI
Bakanlık divanı kurulum ve seçim :
MADDE 98. — 250 den fasla üyesi bulunan barolarda her seçimden sonra ve ilk toplantıda
yönetim kurulu kendi üyeleri arasında bir başkanlık divanı seçer.
Başkanlık divanı :
1. Başkan,
2. Başkan yardımcısı,
3. Genel sekreter,
4. Muhasip üyeden ibarettir.
Yönetim kurulu başkanlık divan üyelerinin sayısını yükseltebilir. Başkanlık divanı üyelerinden
biri vaktinden evvel ayrılırsa kalan görev süresi için bir ay içinde yenisi seçilir.
Başkanlık divanının görevleri :
MADDE 99. — Başkanlık divanı bu kanun veya yönetim kurulu karan ile kendisine verilen
görevleri yerine getirir.
Başkanlık divanı baro mallarının yönetimi hakkında gerekli kararlan alıp her üç ayda bir yö
netim kuruluna rapor verir.
Başkanın görevleri :
MADDE 109. — Baro başkan baroyu temsil vo yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan ve
başkan yardımcısı bulunmadığı zamanlarda yönetim kuruluna en kıdemli üye başkanlık eder.
Başkan, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve genel îkurul kararlarını yerine getirir ve günlük
muamelâtı yürütür.
93. Madde gereğince verilen izin ve yetki dairesinde baro adına iltizam ve iktisapta bulunur.
Taahh"itlere girişir. Baroya yapılan bağışlan kabul eder ve bütçeyi uygular.
Mahkeme ve resmî dairelerde baroyu temsil ve savunacak avukat veya avukatlan tâyin eder.
Avuka' sicillerinin, Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen örneğine uygun olarak dü
zenlenmesi ve korunmasın sağlar.
Baro üyeleri veya bir avukatla müvekkili arasında çıkan çekişmeleri dostlukla çözümlemeğe
çalışır ve bu konuda yazılı diğer hususları yapmak hak ve görevini taşır.
Başkan yardımcısının görevleri :
MADDE 101. — Başkan yardımcısı baro başkanının bulunmadığı zamanlarda ona aidolan
yetkileri kullanır görevleri yerine getirir.
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Baronun çalışmaları ve seçim sonuçları hakkında rapor :
MADDE 102. — Başkan baronun ve yönetim kurulun çalışmaları
Barolar Birliğine yazılı bir rapor verir.

hakkında har yıl Törkiyo

Genel sekreterin görevleri :
MADDE 103. — Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenbr, baro
nun iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir ve baro kalomino direktifleri verir ve büronun çalışma
sını denetler.
Muhasip üyenin görevleri :
MADDE 104. — Muhasip üye baronun mallarını başkanlık divanı kararlan gereğince idaro
eder. Ve para almaya ve vermeye yetkilidir. Aidatın toplanmasına ve bütçenin uygulanmasına da
ir her türlü gözetimi yapar.
Denetçiler :
MADDE 105. — Baro genel kurulları baronun ma^î işlemlerini denetlemek üzere 3 kişilik bir
denetleme kurulunu seçerler. Kurulmasına karar verebilir. Ve açık oyla denetçileri seçer.
DİSİPLİN KURULU
Disiplin kurulunun kuruluşu :
MADDE 106. — Her baronun en az 4 üyeden kurulu bir disiplin kurulu vardır. Avukat sayısı
51 den 100 e kadar olan barolarda 6, 101 den 250 yo kadar olan barolarda 8 ve 251 den fazla olan
barolarda 10 disiplin kurulu üyesi,
Baro başkanlığı yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeliği ve denetçilik bir krido birleme
me*.
Seçilme yeterliği ve engelleri :
MADDE 107. — Disiplin kurulu üyeleri 90 ncı maddedeki usul ve şartlara göre seçilir. Se
çilme yeterliğini kaybeden disiplin kurulu üyelo:inin görevleri kendilisinden sona örer. Seçim
sonucu yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir tutanak ile Türkiyo Barolar Birliğine bildirilir.
Seçim dönemi :
MADDE 108. — Disiplin kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Arka arkaya olmamak üzere yoniden
seçilmek caizdir. Şukadar ki üyelerin yansı her yıl yenilenir. ilk defa ayrılacak üyeler ad çek
me ile belli olur.
Disiplin kurulu kendi üyeleri arasından bir balkan seçer.
Disiplin kurulunun toplanma ve karar yeter sayısı :
MADDE 109. — Disiplin kurulu üyelerinin en aı 3 te 2 si hanr bulunursa karar alınabilir. Ka
rarlar hazır bulunanlardan yansının bir fazlan ilo meydana gelen ekseriyetle verilir. Başkanı
nın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üyo disiplin kuruluna başkanlık eder.
Disiplin kurulunun görevi :
MADDE 110. — Disiplin kurulunun görevi, ba^o yönetim kurulu tarafından haklannda disip
lin kovuşturması açılmasına karar verilen avukatlar hakkında disiplin kovuşturması yapmak ve
disiplinle ilgili kararlan ve cezalan vermektir.
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DOKUZUNCU KISIM
Türkiye Barolar Birliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Birliğin kuruluşu ve nitelikleri :
MADDE 111. — Mevcut ve
oldukları bir Türkiye Barolar
Bu birlik bağımsız ve tüzel
bir meslek teşekkülüdür. Birlik
edinebilir.

bundan sonra kurulacak Türkiye barolarının katılmakla yükümlü
Birliği kurulmuştur.
kişiliği haiz olup kamu hizmeti gören, kamu kurumu niteliğinde
kuruluş gayesine uygun işlerde kullanılmak üzere gayrimenkul

Birliğin merkezi :
MADDE 112. — Birliğin merkezi Ankara'dır./
Birliğin amaç, görev ve haklan :
MADDE 113. — Türkiye Barolar Birliği kendisine kanunun verdiği görevleri yerine getirir.
Bunun dışında birliğin belli başlı amaçları şunlardır :
1. Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip ortaklama görüşmeler ne
ticesinde çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek.
2. Avukatlık meslekinin yapılması ile ilgili kanunlarda genel görüşü prensipler halinde be
lirtmek.
3. Baroların faaliyetlerini ortak amaç halde tasarlayıp meslekin gelişmesini sağlamak.
4. Baro mensuplannm genel menfaatlerini ve meslekin ahlâk, nizam ve geleneklerini koru
mak,
5. Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuv
vetlendirmek,
6. Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda, kendilerine ait dâvaları avukatlar
eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,
7. Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dilek
lerde, yayınlarda bulunmak, icabında tasanlar hazırlaymp aidolduğu yerlere vermek,
8. Baroları ilgilendiren konularda Türkiye Barolar Birliğinin görüşünü yetkili mahkeme ve mer
cilere duyurmak,
0. Adalet Bakanlığının, mahkemelerin ve yargı veya yasama yetkisini taşıyan merci ve yerlerin
ve Barolann soracaklan adlî ve mesleld konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde
bildirmek,
10. Avukatlann meslekte ilerlemelerini teşvik edecek ve sağlıyacak her türlü tedbirleri almak,
11. Stajiyerlerin nasıl yetiştirileceği hakkında prensipler koymak ve staj yönetmeliği yapmak,
12. Mahkeme ve temyiz içtihatlannın sistemli bir surette toplanması ve notlu olarak yayınlan
ması için Adalet Bakanlığı ile işbirlv>i yapmak,
13. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve
şerefli bir surette yerine getirilmesine kavuşmak, avukatların haklanna karşı meydana gelebilecek
müdahaleleri ve muhtemel sınırlandırılmalan önlemek için gerekli tedbirleri almak, avukatların
ve baroların tümünü ilgilendiren konularda topluca hareket etmek ve her türlü gerekli tedbirleri
almak,
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14. Baro mensuplarının ilmî ve meslekî seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi çıkar
nıak, konferanslar vermek ve verdirmek, telif ve çevrilme eserler meydana getirilmesine teşvik
etmek,
15. Meslekin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişebilmesi için
düşülünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,
16. Meslek mensuplarına yapılacak sosyal yardım için en uygun yolu aramak ve bunun iç'a
aidolduğu yerden isteklerde bulunmak gerekli kurumları kurmak ve işletmek, barolar tarafından
kurulacak sosyal yardım kurumlarının anahatlannı belirtmek,
17. Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurum ve kurumlarla ilgilenmek ve temaslara
girişmek,
18. Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumları ile münasebetlere
girişmek, işbirliği yapmak ve bu amaçlarla toplanan uluslararası kongrelere katılmak,
19. Uyulması mecburi meslek kaidelerini tesbit ve tavsiye etmek,
20. 6207 sayılı Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek amaciyle bütün avukatları kapsıyan Türkiye çapında müstakil ve tüzel k'riliği haiz bir (Avukatlar Yardımlaşma Sandığı) kurmak
ve bunun Meyiş tarzı ile baroların iştirakini bir yönetmelikle tesbit etmek,
Bandığın her türlü muameleleri bilcümle vergi, resim, hare, pul ve noter hare ve masraflarından
muaftır.
Birliğin amacı ile bağlılığı :
MADDE 114. — Birlik kuruluş amacına ayları işlerle ve siyasetle uğraşmaz.
Birlik adlî ve ilmî merasime iştirak eder. Birlik mûtadolan millî merasimde bulunur ve yargıtay başkanının yanında yer alır.

İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin organları
Organlar ;

-

MADDE 115. — Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır :
1. Birlik Genel Kurulu,
2. Birlik Yönetim Kurulu,
3. BirlVı Başkanlığı,
4. Birlik Yüksek Disiplin Kurulu,
5. Birlik Denetleme Kurulu.
1. Birlik Genel Kurulu :
Genel Kurulun kuruluşu :
MADDE 116. — Birliğin en yüksek mercii olan Genel Kurul mevcut ve bundan sonra kurulacak
baroların levhalannda yazılı avukatların sayısı 100 e kadar olanların (100 dâhil) 2, takibeden
her 300 üye için birer temsilci (delege) göndermek suretiyle meydana gelecek olan temsilcilerin
tamamından kurulur. Barolarca aynı miktarda yedek üye seçilir. Seçim her toplantı için ayn
yapılır.
Delegeleri ve yedekleri her baronun genel kurul levhasında kayıtlı avukatlar arasından en aşa
ğı 15 seneden beri kesmişiz avukatlık yapmakta olanlardan seçer. Her hangi bir disiplin cezasına
çarptmlmış olmak, delege veya yedek olmaya engeldir. Delegelerin yol ve ikâmet masraflarını
her baro kendi bütçesinden öder.
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Barolara Bir! i": Genel Kurul toplantısının yeri vo tarihi ve delegelerini göndermeleri lüzumu
yazı ile bildirlir.
Genel Kurul toplantıları :
MADDE 117. — Genel Kurul yılda bir kere ve bir evvelki Genel Kurulun tâyin edeceği zaman
ve yerde toplanır.
Yönetim Kurulu lâzım görür veya en aşağı 10 baro yönetim kurulu yazı ile İ3terse Genel
Kurulun toplantıya çağırılması zorunludur. Adalet Bakanı, adaletin ve meslekin genel menfaatleri
ve hazırlanacak adlî ve meslekî kanun tasarıları hakionda görüş ve düşüncelerini almak üzere
Genel Kurulun toplantıya çağırılmasını yönetim kurulundan istiyebilir.
Genel Kurulda görüşme ve karar yeter sayısı :
MADDE 118. — Kanuna göre Genel Kurul için hor baronun seçmesi gereken delegelerin tama
mının en az 4 te biri toplantıya katılmış olmadıkça görüşme yapılamaz.
Birinci fıkrada yapılı çoğunluk olmadbğı takdirde toplantı bir ayı geçmemek üzere başka bir
güne bırakılır. Bu ikinci toplantıda da yeter sayı elde edilmezce bu sayı elde edilinceye kadar top
lantı bir ay sonraya bırakılır.
Yukarıdaki hükme göre görüşme yeter sayısı bulunduğunda kararlar hazır olan delegelerin ya
ndan li* fazlasiyle alınabilir. Oyların eşidolman halinde balkanın katıldığı taraf üstün tutulur.
Toplantıda gündemde bulunmıyan konular görüşülmez. Yeni bir toplantı karan bundan müs
tesnadır.
Genel Kurulun ödevleri :
MADDE 119. — Genel Kurulun ödevleri §un!ardır :
1. Birlik Yönetim Kurulu, D i iplin Kurulu üyelerini ve denetçileri vo birlik başkanını seç
mek,
2. Kuruluş gayesi içindeki işlere da i: hazırlanan raporları dinlemek ve gündemdeki maddeleri
görüşüp karara bağlamak,
3. Yönetim Kuruluna talimat vermek,
*
4. Birliğin hesaplannı incelemek, bütçe:Vıi onaylama!:, Yönetim Kurulunun geçmiş yıl çalış
malarından dolayı ibrası hakkında ka~ar vermek,
5. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, (Genel Kurul bu yetkisini Yönetim
Kuruluna verebvir.)
6. Gelecek Genel Kurul toplantı zaman ve yerini kararlaştırmak,
7. Adaleti ve meslekî ilgilendiren Her hakknıda teklifte bulunmak,
8. Bu kanunda yazılı diğer görevleri yerine getirmek,
0. Barolardan alınacak yıllık aidat miktarını tesbit etmek.
2. Birlik Yönetim Kurulu :
Birlik Yönetim Kurulunun kurulum :
MADDE 120. — Birlik Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından gizli cyîa seçilen 15 üyeden
meydana gelir. Ayrıca 10 yedek üye seçilir. Üye vo yadekler baroların levhalarında kryıtlı en
aşağı 15 yıl kesimsiz olarak avukatlık yapmakta bulunanlar arasından seçilir. Her hangi bir di
siplin cezasına uğramış olanlar üye ve yedek üye seçilemezler.
Yönetim Kurulu üyeleri arasında iş bölümü :
MADDE 121. — Yönetim

Kuruluna
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Kurul gizli oyla içlerinden birini balkan yardımcılığına vo birini de yazı hlerino ve birlik işlomlerini yürütmek ve balkan ve yardımcısının engeli halinde haberleşme kâğıtlarım imzalamak
üzero genel sekreteri^ bir üyo ile diğer bir üyeyi de muharip veznedar üyeliğe seçer ve birlik
paralarının kimler tarafından yatırılıp çekilebileceğini belirtir ve gereken kurumlara bildirir.
Seçim dönemi :
MADDE 122. — Birlik başkanı ve Yönetim Kıırulu üyeleri ile yedekleri iki y i için sekilirler.
Arka arlıaya olmamak üzere yeniden seçilmek caizdi.'. Şu kadar ki üyelerin yansı her y i yenilenir.
tik defa ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur. Her hangi bir sebeple seçim dönominin bitmesin
den önce aynlan birlik başlcanı yerine seçilen geri kalan süreyi tamamlar.
Yönetim Kurulunun toplantıları :
MADDE 123. — Yönetim Kurulu 30 günde bir toplanır. Her toplantı sonv.nda golecek toplantı
nın g'dnü kararlaştınlarak karar işlenir. ' Bulun myan üyolere çağın mektubu gönderilir. Engeli
olanlar bunu en az 7 gön önce yazı ile bildirirle?. Belgeye bağlanmış yerince bir engele dayanmaksız:n üst üste 3 toplant-ya gelmiycn üye istifa etmiş say.lır. Balkan veya Yönetim Kurulu
üyelerinden birinin isteği ile Yönetim Kurulu acolo hallerde her zaman toplantıya çağırılabilir.
Yönetim Kurulunda görüşme ve karar yeter cayısı :
MADDE 124. — Yönetim Kurulu toplantıların la karar alınabilmesi için en az 8 üyenin görül
mede hazır bulunması ve hazır bulunanların yakısından bir fazlasının tir oyda birleşmiş olması
gerekir.
Yönetim Kurulunun ödevleri :
MADDE 125. — Birlik Yönetim Kurulunun ödevleri şunlardır :
1. Birlik Genel Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,
2. Birliğin nalannı yönetmek,
3. Yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,
4. Birlik Genol Kurulunca alınan kararlan uygulamak vo yerine getirmek,
5. Birlik adına iktisap ve iltizam hususlar? nda birlik balkanına yetki vermek,
6. Birliğin ücretli memurlarını t3yin etmek ve Herine son vermek,
7. Yönetim Kurulu kararlarının özetini gösteren defterleri tutmak,
8. Birliği yönetmek,
9. Barolar Birliğinin genel durumu ile geçmiş yıl işlemleri ve çalınmaları hakkında Genel
Kurula rapor vermek ve geçmiş yıl çalışma ve heçaplamdan clolryı ibra istemek,
10. Avukatlann hak ve menfaatlerinin koranmaaı için ilgili mercilere gerekli başvurmalarda
bulunmak,
11. Avukatlık meslekinin gelişmesine, meslek mensuplarının haklarının korunmasına yanyacak etütleri yapmak, bu konudaki düşüncelerini vo hazırladığı etüt ve düşünceleri genel kuru
la sunmak.
12. Avukatlık mesleki ile ilgili olarak resmî yerlerden sorulacak konuları cevaplandırmak,
gerekli düşünce ve görüşleri bildirmek.
13. Üyelerin meslekte ilerlemesi için meslek kitaplarını içine alan kitaplıklar açmak, mes
lekî yayında bulunmak, avukatların hazırlıyacajı eser ve etütlerin yayımına önder olmak.
14. Meslekî birliğin kuruluşu ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak.
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Görevin kaîdeten ücretsiz oluşu :
MADDE 126. — Birlik başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler bu görevi ücretsiz
görürler. Şu kadar ki, Ankara'dan başka illerden seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerine
yolculuk, ikamet ve zaruri masrafları verilir.
Birlik başkanının ödevleri :
MADDE 127. — Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, kendisine verilecek yetkiye
göre birlik adına iktisap ve iltizamda bulunmak, taahhütlere girişmek, bütçeyi uygulamak ve ba
ğışları kabul etmek, mahkemeler, kaza yetkisini taşıyan merciler ve resmî makamlar önünde
birliğin menfaatlerini koruyacak ve savunacak avukatları atamak, barolar arasında çıkabilecek
her hangi bir anlaşmazlığı halletmek, yabancı barolar ve hukuk kurumları ile olan temasları
sağlamak birlik başkanının ödevlerindendir.
3. Birlik yüksek disiplin kurulu :
Yüksek disiplin kurulunun kuruluşu :
MADDE 128. — Birlik yüksek disiplin kurulu genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 15
üyeden meydana gelir. Ayrıca 10 yedek üye seçilir. Yüksek disiplin kurulu üyeleri kendi arala
rından bir başkan seçer .
Yüksek disiplin kurulunca üye ve yedek üye seçilmek için aranacak nitelikler hakkında
120 nci maddenin ikinci fıkrası ve seçim dönemi hakkında da 122 nci madde hükümleri uygula
nır. Yüksek disiplin kurulu üyeliği ile birlik başkan ve yönetim kurulu üyeliği bir kişide birleşemez.
Yüksek disiplin kurulunun ödevleri :
MADDE 129. — Birlik yüksek disiplin kurulu bu kanun ile kendisine verilen ödevleri görür.
Yüksek disiplin kurulu

üyeliğinin ücretsiz oluşu :

MADDE 130. — Birlik yüksek disiplin kurulunun başkan ve üyeleri bu görevi ücretsiz görür
ler. 126 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm bunlar hakkında da uygulanır.
4. DENETÇİLER
Denetaçiler :
MADDE 131. — Genel kurul tarafından her toplantı dönemi için 3 asıl ve 3 yedek denetçi
seçilir. Bu denetçiler geçmiş yıl hesaplarını ve işliyen yıl muhasebe işlerini kontrol eder ve de
netleme yaparak genel kurula rapor verirler. Denetçiliğe seçilme hakkındaki nitelikler hak
kında 126 nci madde hükmü uygulanır.

ONUNCU KISIM
Disiplin işlem ve cezaları
Disiplin cezalarının uygulanacağı haller :
MADDE 132. — Avukatlık vekar ve şerefine yahut meslek nizam ve ananelerine uymıyan fiil
ve hareketlerde bulunanlarla meslekî faaliyette görevlerini yapmıyan veya görevinin gerektirdi
ği dürüstlüğe uygun hareket etmiyenler hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.
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Disiplin cezalarının çeşitleri :
MADDE 133. — Disiplin cezaları şunlardır :
1. ihtar,
2. Tevbih,
3. 100 liradan 1 000 liraya kadar para cezası,
4. işten çıkarma,
5. Meslekten çıkarma.
ihtar, avukatı ikaz ve vesayada bulunmaktır. Bu ceza baro başkanı tarafından yazılan bir mek
tupla uygulanır. Sicile geçmez.
Tevbih, meslekî adaba, ananeye ve nizama uymıyaıı fiil ve davranışı disiplin kurulu karariyie
ayıplamadır.
işten çıkarma, avukatın üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere meslekini yapmaktan
yasaklanmasıdır. Meslekten çıkarma, avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak avukatın barodan
çıkarılması, avukatlık unvanının kaldırılmasıdır.
Avukatların kak ve ödevlerine uygunsuzluk ve tekerrür :
MADDE 134. — Eu kanunun, avukatların hak ve görevlerine ait 5 nci kısımda yazılı esaslara
uymıyanlar hakkında ilk defasında en az ihtar, tekrarında davranışın ağırlığına göre tevbih, para
cezası veya işten çıkarma ve 5 nci maddenin (A) bendinde yazık bir suçtan dolayı hükümlülüğü
halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır.
Savunma hakkı :
MADDE 135. — Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda, isnadolunan hususun ilgiliye
açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için belli bir sü
re tanınması şarttır.
Disiplin idem ve kararlarının disiplin kurulunca verilmesi :
MADDE 136. — Yönetim kurulunun göstereceği lüzum ve yapacağı iletme üzerine disiplin işlem
leri disiplin kurulunca yapılır ve kararlar bu kurulca verilir.
Disiplin kurulunun verdiği kararları yönetim İmrulu yerine getirir.
Baroya kayıttan önceki fiil ve haller :
MADDE 137. — Baroya kayıt ve kabulden önceki fiil ve haller meslekten çıkarma cezasını ge
rektirmiş olmadıkça disiplin kovuşturmasına konu olamaz.
Kovuşturma yapılmasının hangi baroya ait olduğu :
MADDE 138. — Disiplin kovuşturması avukatın, kovuşturmaya başlandığı sırada kayıtlı olduğu
baroya aittir. Şu kadar İri, baro başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu üyeleri hakkında ya
pılacak şikâyet üzerine disiplin kurulunda kovuşturma sırasında ilgili başkan veya üye bulunamaz.
Bu yüzden yönetim veya disiplin kurulu yedeklerin katılmasına rağmen toplanamazsa hak
kında disiplin kovuşturması yapılacak üyenin yorine bu kurullara seçilmek niteliğini haiz baro
mensupları arasından bu iş için kur'a ile seçilecek yeter sayıda avukatla kurullar tamamlanmak
suretiyle toplanır.
Şikâyet ve ihbar konusu, kovuşturmaya değer mahiyette olmadığına dair baro yönetim ku
rulları tarafından verilecek kararlar O. Savcısı ve şikâyetçiye tebliğ olunur.
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Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına tesiri:
MADDE 133. — Avukat haklrnda ba:lan-lı:ıış olan ceza kovuşturması disiplin işlem ve kararlarm-n uygulanmasına engel teşkil etmez. Çu kala.* ki, disiplin i«lem ve kararma konu teşkil ede
ce!: bir fiil i§lcmh olan avukat hakkında aynı fiilden dolay1, ceza mahkemesinde dâva açılmış ise
avukat hakkındaki disipl'n kovuşturması ceza dâvasının sonuna kadar bekletilebilir.
B;\ takdirde y'Jnetim kurulunun isteğj. üzerine disiplin kurulu avukatın işten çıkarılmasına yer
olup olîiıa'ljğı. haklrnda bir kara-* vorr^e1' zT'T-ıda:1! *.
Fiilin işlenmemiş veya sanığı tarafından irti ^bDdilmemr. olma3i sebebiyle beraat hali müstes
na, beraatle neticelenmiş bir ceza dâvasının konu ımr, giren fiillerden dolayı disiplin kovuşturma
sı o fiillerin ceza kanunları hükümlerinden ayn olarak başlı başına disiplin kovuşturmasını ge
rektirir mah'ıyoîte olmazına bağlıdır.
Yönetim kurulunca disiplin kovuşturmasına ka -ar verilmesi lüzumu :
MADDE 140. — Yönetim Kurulu, alâkalının ihbar ve şikâyeti vpya C. Savcısının isteği üze
rine yahut re'sen disiplin kovuşturması açılması ir, karar vermeye esas olacak araştırmanın yapıl
ması görevini kendi üyelerinden birine verir.
Kovuşturmaya memur üyenin :
MADDE 141. — Kovuşturmaya görevlendirilen üye, delilleri toplar, lîizum gördüğü kimsele
rin ifadelerini yeminle de alabilir. Hakkında şikeye* edilen avukatı da dinledikten sonra dosyayı
bir raporla Yönetim Kuruluna verir.
Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair verilen kararlara itiraz :
MADDE 142. — Disiplin kovuşturması açılmama Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.
Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair Yi :etim Kurulu tarafından verilen kararlar aleyhi
ne +oK!^ tırihir-rt^n itibaren 15 gün inndo 0. Savcısı veya şikâyetçi tarafmdan Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir.
Türkiye B a ^ a r Birlvn Yönetim Kurulu tarafından evrak üzerinde yapılacak inceleme sonun
da «ûkn.yet ve ihbar konusn incelemeye değer m hivette görülürce evvelki karar kaldırılarak dıs inlin k-vm^urmasınm açılması için evrak evvd -\ karan veran baroya gönderilir. Türkiye Baro
lar Birliği Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar kesindir..
Hakknda kovuşturma yakılmasına karar veriTiler bir baronun yönetim kurulu veya disiplin
kurulu üyesi iseler görevleri kovuşturma neticesine kadar yedek üye tarafından yapılır.
Yeni delillerin bulunması:
MADDE 143. — Disiplin kovuşturması aeılm^sınr, yer olmadığı hakkndaki kararın konusuna
gir^n fiillerden dolayı yeniden inceleme yapılabil *wi vsıi delillerin bulunmasına ve kararın kesin
leştiği tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır.
Duruşmanın gizliliği:
MADDE 144. — Disiplin kovuşturması açılmama karar verilen hallerde yönetim kurulunun
iletmesi üzerine disiplin kurulu incelemesini duruşma yaparak yürütür. Duruşma gizli olur.
Gıyapta duruşma yapılabilmesi:
MADDE 1^5. — Çağrıya uymıyan avukatın gıyabında duruşma yapılır. Şu kadar ki, duruş
maya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağının davetiyeye yazılması şarttır.
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Delillerin gösterilmesi ve incelenmesi:
MADDE 146. — Disiplin Kurulu delillerin ne ouretle gösterileceği ve inceleneceğini, istek ve*
ya vazgeçmelere yahut evvelce verilmiş kararlara bağlı olmaksızın takdir ve tâyin edsr.
Tanık ve bilirkişi dinlenmesi:
MADDE 147. — Tanık ve bilirkişinin duruş raya çağrılması veya üyelerden biri tarafından
veya istinabe yoliyle dinlenmesi yahut yazılı ifa leşinin okunmasiyle yetinilmesi disiplin kurulu
nun takdirino bağlıdır.
Ancak bir olayın delili yalnız bir tanığın şalisi bilgisinden ibaret ise bu tanık hor halde din
lenir.
Duruşma tutanağı:
MADDE 148. — Duruşma tutanağı başkanın görevlendireceği bir üye tarafından tutulur. Du
ruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların du.Tişmada okunması zorunludur.
İstinabe tali?natımn yerine getirilmesi :
MADDE 149. — İstinabe yoliyle verilen taü'na* baro merkezinden disiplin kurulu ve üyesi
diğer yerlerde sulh hâkimi tarafından yerine getirilir.
Tanık ve bilirkişinin çağırılması :
MADDE 150. — Tanıklar ve bilirkişiler totli ~;a* kanunu hükümlerine göre çağırılır.
Usulüne göre çağırılıp da gelmiyen veya karini bir sebebolmaksız n bili .'İd-ilik veys, yö
nün etmekten çekinen tanık veya bilirkişiden masraflarla birlikte 20 liradan 200 liraya kadar
hafif para cezasına çarptırılması, tanık veya bilirkişinin ikamet ettiği yer sulh mahkcmesinco
karar verilir :
Zorla getirilmesi istenmeyip yeniden çağrılan tanık yine gelmezse evvelce hükmolunan ceza
dan başka yeniden cezalandırılır. Sulh mahkemesi bu hususta düzenlenmiş olan tutanak örneği
üzerinde karar verir.
Disiplin kurulu üyelerinin reddi :
MADDE 151. — Disiplin kurulu üyeleri ceza mahkemeleri usulü kanununda yazılı sebeplerle
ret edilebilir. Eet isterdi reddi istenen üyeden başkaVının katılmasiylc incelenir.' Rot sebebiy
le kurulun toplanamaması halinde 130 nci mad.cyc göre r l e n yapılır.
Kararların tebliği :
MADDE 152. — Disiplin kurulu kararlarının onanmış örneği alâkalılardan ba:ka Türkiye Ba
rolar Birliğine de tebliğ olunur.
İşten çıkarılabüme :
MADDE 153. — Hakkında meslekten çıkarma cezasının gerektirebilecek nitelikte bir işten do
layı kovuşturma yapılmakta olan avukat, disiplin kurulu karariyle işten çıkarılabilir. Kararın ve
rilmesinden önce alâkalının dinlenmiş veya dinlenmek ÜZZTO çağırılmış olup da belirtilen günde
gelmemiş olması şarttır.
Disiplin kurulu, bu karara esas olacak delir.orin no sınır dâhilinde gösterilip incelendiğini
istekle bağlı olmaksızın serbestçe takdir eder. Karar, hakkında kovuşturma yapılan avukata
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gerekçesiyle birlikte tebliğ olunur ve bu karar verildiği tarihte yürürlüğe girer. Ancak bu ka
rara karşı Türkiye Barolar Birliğine itiraz olunabilir. İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz.
İşten çıkarmanın esas olduğu haller :
MADDE 154. — Haklarında meslekten çıkarılma cezası verilenler ile rüşvet sahtecilik, hır
sızlık, dolandırıcılık, inaet kötüye kullanmak ve yalan yere tanıklık suçlarından dolayı hakla
rında son kovuşturmanın açılmasına karar verilenler işten çıkarılabilir.
îşten çıkarılmanın hükümleri :
MADDE 155. — tşten çıkarılmış olanlar bu tarihten itibaren avukatlığa ait yetkileri hiçbir
suretle kullanamazlar. Bu hüküm avukatın karısı ile reşit olmıyan çocuklarına ait işlerde de uy
gulanır.
Birinci fıkrada yazılı yasağa karşı hareket eden avukat hakkında 3 ve 5 nci bendlerine de
yazılı cezalardan biri uygulanır. Mahkemeler, resmî daireler işten çıkarılan avukatları kabul
etmemekle görevlidirler.
îşten çıkarma kararına itiraz :
MADDE 156. — îşten çıkarma kararı aleyhine dsiplin kuruluna itiraz olunabilir, itiraz icranın ge
ciktirilmesine karar verilmedikçe icrayı durdurmaz. Bu husustaki itirazlar en geç bir ay içinde
karara bağlanır.
tşten çıkarılan avukata ait dâvalar :
MADDE 157. — işten çıkarılan avukata ait dâvalar baro başkanının tâyin edeceği avukatlar
tarafından yürütülür. 45 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları hükmü bu halde de uygulanır. Bi
rinci fıkrada yazılı vekâlet görevi haklı sebepler ile ret olunabilir. Ret sebeplerinin kabule de
ğer olup olmadığının tetkiki baro yönetim kurulana aittir. Vekâlet görevi temsil edilen avukatın
yönetimine bağlı olmaksızın bu görevi yapan avukatın sorumluluğu altında yürür. Yapılan işlerin
ücretini kendisine vekâlet olunan avukat öder. Anlaşmazlık, halinde ücretin mikatn baro yönetim
kurulu tarafından belirtilir. Baro bu ücretin ödenmesinden bir kefil gibi sorumludur.
İşten çıkarına kararının kaldırılması :
MADDE 158. — işten çıkarma kararı, kovuşturmanın durdurulmuş veya avukatlığa engel ol
mıyan bir ceza verilmiş olması halinde kendiliğinden kalkar.
îşten çıkarma karan bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı veya son
radan kalktığı sabit olursa disiplin kurlu tarafından kaldırılır.
Disiplin kurulu kararlarına itiraz :
MADDE 159. — Disiplin kurulu kararlarına karşı alâkalılar tebliğ tarihinden itibaren 30
gün içinde Türkiye Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. Disiplin kurulu
kararlarının bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanı bu örneğin varışından
itibaren üç ay içinde Cumhuriyet Başsavcılığına vereceği yazılı emirle, disiplin kurlu kararları
aleyhine Türkiye Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz ettirebilir.
Disiplin kararlarının yüksek disiplin kurulunda evrak üzerinde incelenmesi :
MADDE 160. — Türkiye Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kurulu disiplin dâvalannı evrak
üzerinde inceler. Ancak işten veya meslekten çıkarma cezasına ait kararların incelenmesi sırasmM. Meclisi
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da ilgili avukatın isteği üzerine veya kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.
ilgili avukat duruşmada hazır bulunabileceği gibi bir vekil de gönderebilir. 145 ve 146 ncı
maddeler Birlik Yüksek Disiplin Kurulunda da uygulanrı.
Duruşmada usul :
MADDE 161. — Birlik Yüksek Disiplin Kurulunda duruşmaya raportörün işi açıklamasiyle baş
lanır. Bu üyenin duruşmadan önce raporunu imzalayıp dosyaya koymuş bulunması şarttır. Rapor
tör üyenin açıklamasından sonra ilgili ve avukat ile varsa vekili gerekli açıklamalarda bulunur
lar. Bunlar arasında itirazı yapmış olan taraf önce dinlenir. Son söz, hakkında disiplin kovuş
turması yapılanındır.
Danı§taya başvurma :
MADDE 162. — Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kurulu itirazı yerinde görürse esas hakkında
da karar verebilir. Bu karar aleyhine 90 gün içinde Damştaya başvurulabilir.
Delillerin serbestçe takdiri :
MADDE 163. — Disiplin kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kurulu gösterilen
delillerin soruşturma ve duruşmadan edineceği kanaate göre serbestçe takdir eder. Şu kadar ki,
bu kurullar disiplin cezalarının verilmesinde avukatlık şeref ve itibarını korumak, meslekin ada
let gaye ve icaplarına ve meslekin nizam, gelenek ve âdetlerine uygun olarak yerine getirilmesini
sağlamak görevinden ilham alır.
Üç yıl geçince kovuşturma yapılamaması :
MADD 164. — Disiplin cezasını gerektirecek fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl geçmiş ise
kovuşturma yapılamaz. Ancak yönetim kurulu disiplin kovuşturması açılmasına karar vermiş ise
bu müddet işlemez.
Ceza kesinleşmeden uygulanmaması :
MADDE 165. — Disiplin cezaları kesinleşmedikçe uygulanamaz.
Tanık ve bilirkişi masrafı ve şikâyetçinin vereceği avans :
MADDE 166. — Disiplin işlemleri dolayısiyle çağrılan her tanık ve bilirkişinin kaybetteği za
mana uygun bir tazminat hakkı vardır. Bunlardan çağrıya uymak için yer değiştirmeye zorunlu
olanlara yol ve ikamet masrafı da verilir. Adına kovuşturma yapılan avukat dinlenmesini istediği
tanık ve bilirkişi masrafını evvelden öder.
Avukata veya üçüncü bir kişiye yükletilmiyen veya borçludan alınma imkânı kalmıyan mas
raflar baroya yüklenir. Şikâyet edenden 100 liradan 250 liraya kadar bir avans alınır. Bu ya
tırılmadığı halde şikâyet disiplin kuruluna gönderilmiyebilir.
Para cezası veya masrafların alımı :
MADDE 167. — Para cezasına veya masrafların ödenmesine dair olan kararlar İcra ve if
lâs Kanununun ilâmların icrası hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Para cezaları
baroya gelir yazılır.
Para işlerinin kovuşturulması baro genel sekreterine veya yönetim kurulundan bu işlerle gö
revlendirilecek birine aittir.
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ONBİRİNCCİ KISIM
Avukat ücretleri
Ücretin serbestçe kararlaştırılması :
MADDE 163. — ücret, avukatla müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılır. Şu kadar ki,
tarifedeki en az ücretin altında kalan ücret kardığında iş ve dâva kabulü yasak olup aksine
akit h'.iküm3üzdiir.
Dâva, takip ve her türlü danışma ücretleri hakkındaki anlaşma yazılı şekilde olmadıkça hü
kümsüzdür. İş sahibi ve müvekkilin imzasını ta yjm bir anlamın. yo ;<-a avukatm istıyj.vı'ece/ri
ücret, baroca kabul edilecek tarifedeki miktar lan az ve onun üç katından fazla olamaz. Ücret
ten doğan dâvalarda yazılı sözleşme yahut mek up gibi yazılı delilden başka delil getirilemez
vo dinlenemez. İki taraftan birine yemin teklif edilemez.
Başarıya göre ücretin kararlaştırılabümesi :
MADDE İGD. — Ücret sözleşmesinin kaideten belli bir miktarı ihtiva etme3İ lâzımdır. Şu ka
dar ki müddeabihin devir veya temlikini hedef tutacak tarzda dâva konusu mal, alacak veya
hak gibi kıymetlerden bir kısmının aynen, mal, alacak veya hak olarak avukata aidolacağı yo
lundaki avukatın doğrudan doğruya müddeabihe taraflardan biri imiş gibi ortaklığını tazammun
ötmemek kayıt ve şartiyle, dâvada gösterilecek başarıya göre değişmek ve yüzde yirmibeşi aş
mamak üzere müddeabihin değer, miktar veya hükmolunan miktarın değe t*, miktar belli bir
yüzdesinin avukatın ücreti olarak kararlaştırılması muteberdir.
Mahkeme veya icra dairelerince hasım tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin avukata aido
lacağı hakkındaki bir şartın kabulü caiz olduğu gibi ancak dâvanın lehe neticelenmesi halinde
avukatın ücret alabileceği hakkındaki şarta mu*ederdir.
Yazı ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça mahfeme ve diğer kazai merciler yahut icra dairele
rince karşı tarafa yüklelilen avukatlık ücretin'n, a3il ücrete mahsubedilmeksizin avukata aidolması ası"dır. Vekâ^tnamesindc açıkbk olmasa bile avukat, vekâlet ücreti ve mahkeme masraf
larını almaya yetkilidir.
Ücret anlaşmazlıklarında kanuni talikim şartı :
MADDE 170. — ücret söyleşmesinde vazifeli kaza merciinin, mahkemeler olduğuna dair açık
bir hüküm bulunmadıkça tarafların hakem ve/a hakemleri barodan talebetmeleri gerekir. Bu
haldo çekişme baro yönetim kurulunda seçilecek tek veya üç kişilik hakem Inırulunca halledilir.
Yazılı söieşme olmaması halinde de hakem şartı uygulanır.
Ücretin gününde ödenmemesi :
MADDE 171. — Kararlaştırılan peşin ücret verilmez, veya ücret bölümlere ayrıldığı halde
t?,ksitlerden biri gününde ödenmezse avukat, işi takibedip etmemek veya tamamen işten çekil
mek hakkını haiz olup müvekkil bundan önce verdiği ücreti geri alamıyacağı gibi işin takibedilmemosinden doğacak her türlü sorumluluklar da müvekkile aidolur.
İhtiyati hac'z :.°Aemek halikı :
MADDE 172. — Müvekkilin yazılı anlaşma ile kararlaştırılan avukatlık ücretini ödememek
için mallarını elinden çıkarma ihtimalinin mevîudolduğu hallerde avukatın alacağı muacceliyet
kazanmamış olsa bile mahkemeden ihtiyati haciz kararı verilmesini istiyebilir. Avukat bunun
için teminat göstermek zorunda değildir.
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Ücret anlaşmasına göre günü gelmiş alacağın tamamı veya bir kısmı için avukat teminat gös
termeğe zorunlu olmaksızın her zaman ihtiyati haciz karan verilmesi istiyebilir.
Tarafların müşterek borçlu ve müteselsil kefil sayılması,:
MADDE 173. — Sulh ile biten işlerde veya tarafların hakikatte anlaşmış olduklarına delâ
let ©den yeter emaretler varsa hasım tarafın yahut müvekkilin dâva veya icra takibinden vazgeç
mesi yahut dâvayı kabul halinde taraflar müvekkil ile avukat arasında kararlaştırılan yazılı üc
retin, yazılı anlaşma olmadığı takdirde tarifede tesbit edilen en az ücretin üç misline kadar olan
tutarın avukata ödenmesinde müşterek borçlu vo müteselsil kefil ısayılırlar.
Avukatın hapis hakkını haiz olması ve ücreti imtiyazlı bulunması :
MADDE 174. — Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, para
yı ve diğer her türlü kıymetleri ücret ve masrafın ödenmesine kadar kendi alacağı nisbetinde
elinde tutabilir.
Avukat ücretleri birinci sıra ve birinci derecede gelen imtiyazlı alacak mahiyetinde olup di
ğer bütün alacaklardan evvel ödenir. Bu hak vekâletname ve ücret mukavelesinin tarihlerinden
hangisi eski ise o tarihte sura alır. Vekâletname umumi ise ücret anlaşmasının, ilgili olduğu işe ait
mahkeme veya diğer bir mercie müvekkil namına yapılan ilk başvurma tarihi esastır. Avukatın
ölümü halinde mirasçıları avukatın vekâlet ücretinden doğan alacaklarını takipte ölüm tarihinden
itibaren üç yıl müddetle avukat ücretleri haklarda bu kanunda gösterilen hususi hükümlerden
istifade ederler.
Ücret dâvası açılacağının daha önceden Baroya bildirilmesi :
MADDE 175. .— Avukatlık ücretinden dolayı -mkaveledeki açık yazıya göre mahkemede veya
hakemde dâva açacak olan avukatm bu dâvadan *nce bunu Baro Yönetim Kuruluna bindirmesi
şart ve kâfi olup ayrıca izin almaya mecbur d eğ Mir. ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemek için
Baro Yönetim Kuruluna önceden haber vermek zorunluluğu yoktur.
Bar olar ca hazırlanacak ücret tarifesi :
MADDE 176. — Her baronun Yönetim Kurulu dört yılda bir Aralık ayında bütün kaza organ
larındaki işlemlerle diğer işlemlerden alınacak ücretin en az miktarını gösteren bir tarife hazırlıyarak Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Bu tarife Arabk ayını takibe den yıbn ilk günü yü
rürlüğe girer. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu nüfusu 500 000 i asan illerdeki baroTarca
hazırlanan ücret tarifeleri dışında diğer illerdeki İmrolarca gönderilecek tarifeler tasdik veya lü
zumlu gördüğü değişikliği yapar ve bunlar için tek bir tarife kabul etmek yetkisini taşır, veya
bölge tarifeleri yapar.
Türkiye Barolar Birliği bu hükme pcöre tatbik edilecek tarifeleri bastırarak mahkeme ve kaza
organlarına verilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderir. Yeni bir tarifenin uygulanmaya başla
masına, kadar eski tarife yürürlükte kalır.
Mahkmelerden başka kazai mercilerde tarifenin tatbiki :
MADDE 177. — Danıştay, Vergi itiraz ve temyiz komisyonları gibi mercilerde görülen dâva ve
işlerde de bu merciler tarifede yazılı avukatlık ücretlerine hükmederler.
İşi sonuna kadar takip mecburiyeti ve başkasını tevkil :
MADDE 178. — Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümleri ve yazılı mukavele şartlarına göre
sonuna kadar takibeder. Avukata verilen vekâletnamede başkasını tevkile yetki verilmiş ise yaM. Meclisi
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zili anlaşmada aksine açık bir hüküm olmadıkça işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avu
kata vererek takibettirebilir. Bu takdirde avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder.
Birlikte takibettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdik
leri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsan, hem ide diğer avukatlarla birlikte müştereken ve
müteselsilen mesuldür.
Avukat tarafından işe başka avukatlar tesrikedilmiş veya iş tamamen başka avukata bırakıl
mış ise avukat bundan dolayı ayrı bir ücret istiy smiyeceği gibi bu suretle işi üzerine alan avukat
lar da müvekkilden her hangi bir ücret istiyemezler.
Müvekkilin başka avukata vekâlet vermesi veya teşrik etmesi:
MADDE 179. — Müvekkil ancak avukatın yazılı iznini almak şartı ile başka avukatları işe teş
rik veya tevkil edoebilir. Bu takdirde müvekkilin avukatın ücretinden hiçbir kısıntı yapmaya hak
kı yoktur. Bu halde teşrik ve tevkil edilen avukatların kusurlarından ve yaptıkları zararlardan
dolayı o hareket veya işlemlere iştiraki olmadıkça avukat sorumlu tutulamaz.
Birden fazla müvekkilin müşterek hasredilmesi:
MADDE 180. — Anaşmada açık bir hüküm yoksa kararlaştırlan ücret yalnızca avukatın üze
rine almış olduğu işin karşılığı olup bu iş dışında kalacak dâva, takip ve hukukî yardımlar, muka
bil dâva irtibat ve ilişik mahiyetinde olsa bile ayrı ücrete tabidir. Müvekkil bu yeni dâva takip
veya hukukî yardımlar için avukatın iznine lüzum olmadan başkalarını vekil tâyin edebilir.
Ücretin belli bir işe borçlu ve müteselsil kefü olması :
MADDE 181. — Avukatın üzerine aldığı işte müvekkil birden fazla olursa bunlardan her biri
avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda avukata karşı müşterek borçlu ve müteselsil kefildir.
Masrafların müvekkile aitdolması:
MADDE 182. — işin yapılması için lüzumlu bütün resim, hare ve masraflar müvekkile aidolup
avukatın ilk isteğinde müvekkil tarafından derha avukata veya mercüne ödenmesi gerekir. Bu
masrafların avukat tarafından yapılabilmesi için müvekkil bunları karşılayacak avansı, kendisine
zamanında vermeye mecburdur. İşin bitiminde avansın hesabı görülür ve artan geri verilir.
Avukata verilen iş için yapılacak yolculuk masrafları, uçak, birinci mevki vapur veya yataklı
tren tarifesine göre müvekkil tarafından ayrıca ödenir. Bu masrafların karşılığı önceden ve vak
tinde avukata verilmiş olmadıkça avukat, yolculuk etmeye mecbur değildir.
Avukat bu yolculuk sebebiyle ayrıca ücret alabilir. Bunun miktarı taraflarca serbestçe karar
laştırılır. Bu ücret de peşinen ödenmedikçe avukat belirli yere gitmek zorunluluğunda değildir.
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Vergi Temyiz komisyonları gibi merciler önünde mu
rafaa hakkında aynı hükümler uygulanır.
Ücretin tamamının ödenmesini gerektiren haller :
MADDE 183. — Vekâletname tanzim edilmiş olmasa dahi ücret anlaşmasının imzalanması anın
dan itibaren avukat ücretin tamamını istemek hakkını haizdir. Yazılı anlaşmadaki şartlar saklıdır.
işi kısmen veya tamamen kendisi yapar veya bankasına yaptırır, müvekkil işini avukata verdikten
sonra dosyasını geri alır. Avukatın yazılı iznini almaksızın başka avukatları teşrik veya tevkil
eder yahut işi başka bir avukata verir masrafların ödenmesi kendisine taahhütlü mektupla bildiril
miş olmasına rağmen münasip bir müddet içinde bu masrafları ödemez, iddia ve müdafaa için lü
zumlu bilgi ve vesikaları, şahit isim ve adreslerini bildirmez, yazılı delilleri vermez yahut adresiM. Meclisi
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ni değiştirdiği halde yeni adresini bildirmiyerek ijinin takibini imkânsız hale getirir, dâvanın veya
alacağın takibinden, kısmen veya tamamen vazgeçen, hasımda her ne suretle olursa olsun sulh olur
veya onu ibra eyler, haklı bir sebep yok iken avukatı azlederse ücretin tamamını avukatın ilk iste
ği üzerine derhal ödemeye mecburdur.
Avukatın işi takipten vazgeçmesi :
MADDE 184. — Avukat, üzerine aldığı işi haklı bir sebebolmaksızın takipten vazgeçtiği takdir
de hiçbir ücret istiyemez, peşin aldığı ücreti derhal geri vermeye mecburdur.
Maddi vakıa ve delillerin doğruluğundan

müvekkilin

sorumluluğu:

MADDE 185. — Ücretin tamamı veya bir kısmının dâva veya işin lehe neticelenmesi şartına
bağlı tutulduğu hallerde müvekkil avukata imzası altında belirttiği maddi vakıaların ve verdiği ya
zılı delillerin doğru ve sıhhatli olmasından avuka'a karşı sorumludur. Mahkeme veya kovuşturma
sonunda bunların aksi anlaşıldığı takdirde vaukat, mukaveledeki lehe sonuç alma şartı yerine gelmişçesine ücrete hak kazanır.
Müvekkilin kanuni ikametgâhı:
MADDE 186. — Müvekkilin verdiği vekâletname yahut ücret mukavelesinde yazılı adres onun
kanuni ikametgâhı sayılır. Avukat tarafından bu adrese yapılacak bütün ihbar ve tebliğler mü
vekkilin şahsına yapılmış sayılır. Müvekkil adresini değiştirdiği takdirde yeni ikametgâhını en geç
üç gün içinde bildirmeye mecburdur.
Müvekkilin yukarıdaki hükümlere göre kanuni, ikametgâhına gönderilecek mektupların tebliğ
edilememesinden yahut yeni adresini bildirmeme sinden yalnızca müvekkil sorumludur.

ONİKİNC1 KISIM
Adlî müzaharet
Adlî müzaharet bürosu :

MADDE 187. — Baro bulunan her yerde baro yönetim kurulu tarafından tâyin edilen bir ve
ya üç avukatın gözetimi altında bir adlî müzaheret bürosu kurulur. Asliye mahkeme ve en az 5
avukatın bulunduğu yerlerde de müzaheret bürosu kurulabilir.
Verilen işi kabul zorunluluğu :

MADDE 188. — Adlî müzaheret bürosunda devamlı surette çalışacak stajiyer ve ücretli memur
ların tâyini ve büroda görev alacak avukatlara alt sıra defterinin düzenlenmesi baro yönetim ku
ruluna aittir. Kendisine iş verilen avukat o işin tarifede belirtilen ücretini baro kasasına yatırdı
ğı takdirde bu zorunluluktan kurtulur.
Büronun görevleri :
MADDE 189. — Adlî müzaheret bürosu adlî müzahereti temin için lüzumlu olan işleri yapar.
Müzaheret isteğinin kabulü halinde dâvayı takioeder ve neticelendirir. Mahkeme ve icra işleri
nin gerektirdiği masrafları ödemekten kısmen veya tamamen âciz olanların adliye dairelerindeki
işlerini takip görevi ile yükümlüdür.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun adlî müzaheret hakkında hükümleri saklıdır. Adlî
müzaheretten faydalanmak için aranan şartları haiz olan iş sahiplerinin danışabilecekleri lüzumu
kadar danışma büroları barolarca kurulur.
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Yardım isteği için delil gösterme zorunluluğu :
MADDE 190. — Adlî müzaheret isteminde haklı olduklarına dair delil göstermiyenlere yardım
edilmez. Yardım isteğinin reddi halinde alâkalı yazı veya sözle baro başkanına başvurabilir. Ba
ro başkanının vereceği karar kesindir.
Gider ve gelir :
MADDE 191. — Adlî müzaheret bürolarının gider ve geliri baro bütçesinin ayrı bir faslında
gösterilir. Bu fasılda kalan gelir fazlasının ertesi yıla aynen devri mecburidir. Adlî müzaherete
memur avukat, aldığı ücretinin yüzde 20 sini, ve baronun yardımından faydalanan kimse avukat
ücretinden başka faydalandığı kısmın yüzde onunu baroya ödemeye mecburdurlar. Şu kadar ki,
adlî müzaherete kavuşanın ödiyeceği asgari ücreti tarifeden aşağı olamaz.
il ve belediye bütçelerinden ayrılan ödeneklerden yapılacak yardımlar ile bu çalışmalar için
yapılacak sair bağışlar bu faslın gelir kısmına ilâve edilir.
Yılkk çalışma raporu :
MADDE 192. — Adlî müzaheret bürosunu yönetme ve gözetmeye memur edilen avukat veya
vaukatlar bürosunun senelik çalışmasını bir paporla yönetim kuruluna bildirirler.
Yönetim kurulu büroda çalışmış olanlara ikramiye dağıtılmasına karar verebilir.
Yürürlükten kaldırılan kanun :
MADDE 193. — 3499 sayılı Kanun ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Kanunun yürürlük tarihi :
MADDE 194. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Kanunu yürütecek Bakan :
MADDE 195. — Bu kanunun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
GEÇÎCÎ KISIM
Geçici hükümler
Kazanılmış haklara dokunulmaması :
GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu (kanunun yürürlüğe girdiği tarihte staja başlamış olup da he
nüz bitirmemiş olanlar bu kanunun staj ve imtihan hükümlerine tabi değildirler.
Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunun ilk toplantısı :
GEÇlCÎ MADDE 2. — Adalet Bakanı, bu kanunu yayınladığı tarihten itibaren iM ay için
de Ankara'da toplanıp Türkiye Barolar Birliği Başkanı ilef Yönetim Kurulu ve Yüksek Disip
lin Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçecek o!an ilk Genel Kurul için delegelerini seçip
göndermelerini ve toplantı yer, gün v© saatini toplantı gününden en az bir ay önce ba
rolara bildirir. Belirtilen günde toplantıyı açarak yerini en yaşlı delegeye bırakır.
Dâvaveküleri :
GEÇÎCÎ MADDE 3. — a) Bu (kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dâvaMlliği ruhsatını al
mış bulunanlar 5 avukat bulunmıyan yerlerde vekâlet alabilirler.
b) Dâvavekilleri yukarda yazılı yerler avukatlara ait hak ve görevleri o yerde bulu
nan en yüksek dereceli yargıcın gözetimi a1 tında yerine getirirler. 132 nci maddede yazılı
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disiplin cezalan re'sen veya o yer Cumhuriyet Savcısının isteği yahut şikâyet üzerine bu
yargıç tarafından uygulanır. Bunlardan işten veya meslekten çıkarma cezalan ile disiplin
kovuşturmasına yer olmadığına dair verilen kararlar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren on
beş gün içinde Cumhuriyet Savcısı veya alâkalı en yakın ağır ceza mahkemesine itiraz
edebilirler. İtiraz evrak üzerinde incelenerek karara bağlanır. Bu kararlar kesindir.
İlgili dâvavekilinin yazılı savunması alınmadıkça disiplin cezası verilemez. 10 ncu kısmın
bu maddeye aykın olmıyan hükümleri dâvavekilleri ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun
61 nci maddesine göre vekâlet alanlar hakkında da uygulanır.
c) Adliye encümen ve kurulları bu maddenin (a) bendine uygun ruhsatnamesi olup da
o yerlerde iş görmek istiyen
dâvavekülerinin . bir listesini yaparak Adalet Bakanlığına
gönderirler. Listede kaydı yapılmıyanlar keyfiyetin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içinde Adalet Bakanlığına başvurabilirler. Bu başvurma üzer'jıe Adalet Bakanlığının
vereceği karar kesindir. Bu madde hükmü yar değiştirme veya yeniden kayıt işlemleri hak
kında da uygulanır.
Avukatlara uygulanamıyacak sınırlandırma :
GEÇİCİ MADDE 4. — Kesimsiz olarak iki yıl. avukatlık yapmamış olanlann ancak sulh
mahkemeleri ile icra daire ve yargıçlıklarında dâva îkabul ve takibedebilecekleri hakkındaki
36 ncı maddede yazılı sınırlandırma bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce avukatlık ruh
satnamesi almış olanlar hakkında uygulanma.
Adlî müzaheret bürosu :
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun 187 nci maddesinde yazılı adlî müzaheret bürolarının
kurulmasına esas olan avukat sayısının belirtilmesinde o yerde bulunan dâvavekilleri de he
saba katılır. Adlî müzaheret bürosu kurulmıyan yerlerde 36 ncı maddenin evrak düzenlen
mesine ve resmî işleri takibe dair olan hükümleri bu büronun kurulmasına kadar uygulan
maz.
Evvelce seçilmiş olan yönetim kurulları üyelerinin görevleri :
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte barolarda başkan ve yöne
tim (kurulu üyeliklerinde bulunanların bu görevleri kendi seçim devreleri sonuna kadar devam
eder.
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Eskişehir Milletvekili İsmail Angı ve iki arkadaşının, Avukatlık kanunu teklifi (2/445)
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Avukatlık kanunu teklifimizle gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini rica ederib.
10 . 2 . 1967
Eskişehir
M. t. Angı

Rize
1. Sarıgöz

Antvin
T, Altunkaya

AVUKATLIK KANUNU TASARISININ GEREKÇEıSİ
Batıda, kural ve geleneklerinin kökleri Roma Hukukuna dayanan avukatlık mesleki, memleke
timiz için yeni bir müessesedir. Yurdumuzda sadece İslâm Hukukunun geçerli olduğu, Tanzimat
öncesinde ne hukuk ne de ceza sahasında, böyle bir müessesenin ihtiyacı duyulmamıştır. Her ne
kadar İslâm Hukukunda (vekâleti bilhusume) yani dâvada vekâlet anefhunm varsa da bu, bizim
anladığımız mânada, kanun bilirkişinin başkasının haklarını «avunması demek değildir. İslâm Hu
kukunda gıyap müessesesi olmadığı için, gaibi, küçüğü, mahcuru temsilcn hâkim huzurunda yer
alan ve fonksiyonu (inkâr da) toplanan kişiye (vekili bilhusume) denirdi.
Tanzimaıttan sonra Mecelle ve Arazai 'Kanunnamesi yapılmış, Ceza Kanunu, Kara ve Deniz Ti
careti kanunları ile hukuk ve ceza usulleri tercüme ve kabul edilmiş,. Şeria mahkemeleri dışında
(Mehâkimi nizamiye) adı verilen mahkemeler kurulmuş bu yeni hukuku öğretmek için de 1873 yı
lında (Galatasaray) da bir yüksek dersler sınıfı açılmıştır. İşte okur - yazar, hukuk bilgisine sahip
ilk dâvavekilleri bu sınıftan yetişmişlerdir.
İlk baro demek olan ('Dctfsa'adet Dâvavekilleri Cemiyeti) 1875 te kurulmuştur.
Memleketimizde avukatlığa, - o zamanki (leyimi ile dâvavekilliğine - ait ilk tanzim edici hükümler
1880 yılında açılan Mektebi Hukuk Nizamnamesinin 33 neü ve 35 nci maddelerindedir.
33 ncü madde : (Mezuniyet şabadetnaımesi alan talebeden dâvavekâleti'ude bulunmak istiyenler,
sâmiinde (*) olarak mehâkimi nizamiyeye alette vaki (**) bir sene devam eyledikleri halde vekâlet
ruhsatnamesine müstahak olacaklardır) denilmek suretiyle öğrenim ve staj esasları belirtilmiş, 35 nci
maddede de : Mektepten mezun olmıyan hiç kimseye dâva vekâleti ruhsatnamesi vcrilmiyeceği hükme
bağlanmıştır.
Bu suretle avukatlık mesleki Batıdaki emsalini örnek alarak gelişme yoluna girmişken 1886 ta
rihli bir iradei seniye ile dâvavekilliğinm serbest olduğu, herkes tarafından yapılabileceği kabul ve
ilân olunmuştur. Geriye doğru atılan bu adım, ı nesi eko ehliyetsiz, daha kötüsü ahlâksız birtakım
insanların dolmasına yol açmıştır. Dâvavekilleri Cemiyeti bu iradei seniyeyi geri aldırmak için
derhal teşebbüse ve mücadeleye girişmiş'se de bun la asla muvaffak olamamış, ancak Cumhuriyetin
birinci yılımda 1924 te kabul edilen (maihâmât Kanunu) (***) ile meslek yine Batıya ayak uydur
ma yoluna girmiştir. Meslek tarihimizde mühim bir dönüm noktası teşkil etmekle beraber kâfi hüküm
ler ihtiva etmiyen bu kanun ancak 14 sene yürürlükte kaldıktan sonra 1938 yılında 3499 sayılı Kanuna
yerini terk etmiştir.
1938 yılından beri yalnız yurdumuzda değil bütün dünyada çok önemli olaylar geçmiş, insanların
görüşleri ve hayat telâkkileri büsbütün değişmiştir. Bunun pek tabiî sonucu olarak da, avukatlık
mesleki alanında 3499 sayılı Kanun bâzı hükümleriyle günümüzün düşünüşüne uyamaz ve yeni ihti
yaçları karşılıyamaz hale gelmiştir,

( *) Dinleyicilerden
( **J Kesintisiz
(***J Avukatlık
Kanunu
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özellikle 1961 Anayasasının 122 nci maddesinin getirdiği yeni hükme ayak uydurma zorunluğu
da ortaya çıkınca yeni bir Avukatlık Kanunu üzerinde çeşitli çalışmalar yapıldı.
1963 yılında 48 baronun katılmasiyle Ankara'da yapılan toplantıda, yeni Avukatlık Kanununda
yer alması gereken prensipler tesbit edilmiş, Ankara, istanbul ve İzmir Barolarının bu prensipleri
kapsıyan bir kanun tasarısı hazırlamaları karar altına alınmıştır. Bu suretle bütün Türkiye baro
larının ortak eseri olan, 10 kısımdan, 200 asıl ve (5) geedoi maddeden ibaret bu tasarı meydana
gelmiştir.
Filhakika aynı konuda Adalet Bakanlığınca da hazırlanmış bir tasarı vardır. O tasarının birçok
hükümleri ile mutabakat halinde bulunan Türkiye baroları bâzı hükümlerini meslek özgürlüğüne,
bâzı hükümlerini de ihtiyaca yeterli veya realitelere uygun görmemektedir. Bunlar madde gerekçele
rinde belirtilmiştir.
Meslekin kanunlara, ahlâk ve adalet kurallarına uygun bir düzen, savunma kutsallığına lâyık bir
bağımsızlık içinde yürütülmesi, meslek kuruluşlarının üzerindeki hak ve yetkilerinin etkili duru
ma getirilmesi bu tasarıda üzerinde titizlikle durulan konulardır. Vatandaşın, dürüstlük ve ilgiyle
hakkının savunulacağına inanmaktan doğan bir huzur içinde bulunmasının, avukatlık mesleki ba
kımından adalete yardımcılığın ilk şartı olduğu tasarının espirisini teşkil etmektedir. Savunma
mesleki, savunma hakkının kutsallığı ile orantılı olaraık, bir memleketin adalet sisteminin en önemli
parçasıdır. Savunma hakkının bulunmadığı yerde elbette ki adaletten bahsolunamaz. Bu derece
önemli bir hakkı kullanma yetkisi veren mesleke gMş şartlan üzerinde, cildîliği oranında durul
muştur.
Bütün bu özellikleri gereğince dikkate alınmış olan tasarı, ayrıca mesleke girenlerin geleceklerinin
kuşkusuz olmasını sağlıyacak hükümleri de gözden uzak tutmamıştır.
Tasarı, Anayasamızın dilini ve hukuk dilindeki sadeliğe yönelişi göz önünde
sonrası bile olağan karşılanacak bir dille hazırlarmıştır.

tutularak, yıllar

MADDE GEREKÇELERİ
BtRÎNCÎ KISIM
Avukatlık ve avukat
(Bir bölüm - 2 maddedir.)
Madde 1. — Birinci madde, avukatlığın kamu görevi olduğunu hükme bağlamaktadır. Eski ka
nunda (avukatlığın âmme hizmeti mahiyetinde olduğu...) kabul edilmişti. Bu Tasarıda ise avukat
lığın niteliği kesin ifadesini bulmuştur.
Maddenin ikinci fıkrası, adaletin dağıtımında ve gerçekleşmesinde avukatın bağımsız bir organ
olduğunu hükme bağlamıştır. Böylelikle adaletin mânevi yapısı ve kavramı içinde, avukatın bir
organ olarak yer aldığı tartışılmayacak bir kesinlikle belirtilmiştir. Bu hüküm, hizmet yapılırken
avukatın yalnız kanunlardan, adalet ilkelerinden, ahlâk kurallarından ilham alacağını, hiç kimse
nin avukatı bu ilkeler dışında savunmaya zorlayamıyacağını, savunmasına yön vermek için mü
dahalede bulunamıyacağını göstermektedir.
Madde 2. — Avukatlığın amacını açıklayıp hükme bağlıyan bu madde yürürlükteki kanundan
ve bakanlık tasarısından daha düzenli, daha açık ve daha geniş şekilde avukatların hukuk bilgi
ve tecrübeleri ile yapacakları çalışmaların sonuçlarını da gözetmektedir. Maddenin son fıkrasın
daki hüküm, avukatlığın kamu görevi olduğu hükmünü doğrulamakta ve güçlendirmektedir.
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ÎKÎNCİ KISIM
BffttNOt BÖLÜM
Avukatlık meslekine kabul
(Üç toölüm - 28 maddedir.)
Madde o. — Mesleke girebilme şartlarını düzenliyen bu madde, kamu görevi olan avukatlığın
sosyal hayattaki büyük önemini göz'önünde tutarak, avukatın hem moral, hem de bilgi bakımın
dan yeterli yetişme şartlarına bağlı olmasını, rn.es.loke yararlı hale gelip gelmediğinin araştırılma
sını öngörmüştür.
Stajın başarılı ve yeterli olup olmadığını yoklama amaciyle
cek mânevi (geleceğini güvenliğe kavuşturacaktır.

yapılacak sınav mesleki yükselte

Tasarı avukatlık formasyonuna erişebilmek için, doğrudan doğruya hukuk öğretimi yapan
bir hukuk fakültesinden çıkmış olmayı şart koşmuştur. Türk Hukuk Fakülteleri programlarına gö
re eksik derslerden başarılı sınav geçirmiş olan yabancı hukuk fakülteleri .mezunları da aynı
hakkı taşımaktadırlar.
Stajdan muaf olmak için konulmuş 10 yıllık süre, başka bir meslekte çalıştığı halde avukat
olacak kimsenin, bu sıfatı almadan önce tecrübe ve doğrudan doğruya meslek bilgileri edinmek
için geçirmesi gerekli bir zamandır. Zira ehliyet ve liyakatin staj sonunda sınavla teshit olunması
karşısında, bu zorunluklara ve bunların gerektirdiği fedakârlığa katlanmadan, sayılan meslekler
de ve statülerde 10 yıldan az bir süre bulunarak diğerleri ile aynı hakka sahibolmanın yeterli hem
de adilâne olmıyacağı meydandadır.
Madde 4. — Bu makide avukatlık meslekine girmeye, engel duruimıtan Ibîlldli ilmektedir. Bursdalki Ihülkümlıer yürürlüfkte'ki ikanuna ve Bakanllik tasarısıra id a uıyguııldur.
•Madde 5. — Avukatlığa istek hakkında karar ve yomin bakımından hüküm sevık eden bu mad
dede yenilik, yemin yönündedir. Bu yemin gelen a k olarak birçok barolarca tatbik edilmektedir. Bir
m esi ok e giren kimsenin o meslekin gaye ve esaslarına riayet edeceğine söz vermesi ve bunu yemin
şeklinde oda etmesi manalı ve faydalı bir usuldür.
Madde 6. — Karar verme müddeti ve bekletici halleri Mi km e bağlıyan bu maddede adayın mesleko kabulü bakımından müracaatının sürüncemede bırakılmaması, bir de mesleke kabule mâni bir
takibat altında bulunan kimsenin bu hallerinin aydınlanması beklenerek kabul kararının bekletioi
meseleye bağlanması umumi prensiplere uygun şekilde hükme bağlanmıştır.
Maidde 7. — Kabul isteğinin reddi kararma k \rşı itirazı ve mercileri kararların gerekçeli olarak
tebliği ve itiraz süreslinin tebliğden başlıyacağı, itirazın yeni bir müessese olarak kurulan Barolar
Birliğime yapılacağı ve onun kararma karşı da Danışta ya başvurma esasları kabul olunmuştur.
Madde 8. — Adayın, baroya kabul isteğinin reddi hakkında bir baro tarafı nidan verilen karar kesinlcşince bu kararı vermiş olan baro, durumu Türkiye'deki diğer barolarla Türkiye Barolar Birliği
ne bildirmek suretiyle koordinasyonu sağlar.
Madde 9. — Eski kanunda da mevcudolan avukatlık ruhsatnamesinin avukat olan kimseye baro
larca verilımesi vo bunların tek tip olarak Barolar Birliği tarafından bastırılması hükme bağlanmış
tır. Bu hüküm de kamunun bünyesine ve Barolar Birliği kurul usunun espirisine uygunluk arz eder.
Madde 10. — Avukatlık unvanını kullanmak s ılâhiyetinin düşmesi hallerini tanzim eden bu mad
de, istismaen en az 10 yıl avukatlık yapmış olan kimilere Baro Yönetim Kurulu kararı ile avukatlık
unvanını kullanalbilmek iznimin verileibileceği vo bunun disiplin kurulu kararı ile de geri alınabile
ceği hükmünü koymuştur.
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Madde 11. — Yürürlükteki kanunda olduğu gibi madde, meslek gayesine aykırı gördüğü için pro
fesyonel her işin, meslek kuralları ve onuru ile ba 'daşmıyan her türlü amatör meşgalenin avukatlık
la birleştirilmesini yasaklamaktadır.
Madde 12. — Yine yürürlükteki 'kamımda olduğu gibi, bu maddede de, avukatların sosyal hayat
ta faydalı olabilecekleri meslekin nizam ve gayesi ile bağdaşabil en işler 11 nci maddenlin istisnası
olarak teker teker sayılmıştır.
Madde 13. — Bu maddede de 3499 sayılı Kanunun 7 nci maddesine tekabül etmekle beraber
tatbikatın ilham ettiği bir ihtiyaealarak yüksek mahkemelerle, memuriyetten ayrılanlara da teşmil
olunmuştur.
% Yargıç, savcı veya Devlet memurunum il, belediye, İktisadi ve Devlet Teşekkülü memurlarının,
memuriyet sıfat ve nüfuzlarını kullanarak iş sahası temin ettikten sonra eski memuriyetleri çevresin
de avukat sıfatı ile çalışmaları, âmme vicdanının mesleke, adalete veya âmme hizmetinin bütün va
tandaşlar için eşitliği duygusuna karşı güvenini sarsıcı mahiyette görülmesi bu maddeye vücut ver
mektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Staj :
Madde 14. — İkinci bölüm stajın ne süre ile ve ne suretle yapılacağını tâyin etmektedir. Avu
katlık meslekini avukatlığın ciddiyet ve vakarına uygun bir şekilde ifa edebilmek, avukatlığın bü
tün inceliklerine nüfuz edebilmek için yalnız hukuk tahsili kâfi olmayıp adayın gerek mahkemeler
gerekse bir avukatın yanında esaslı bir staj devresi geçirmesi zaruridir. Bu sebeple yanımda staj gö
rülecek avukatın en az 10 yıl avukatlık yapmış olması, öğretici olabilmek vasfı bakımından lüzumlu
görülmüştür.
Hâkimlerin uzman olabilmek içdn en az 4 yıllılk asistanlık yaptıkları dikkate alınırsa avoıkatlığa gerekli yeterliği kazan/abilımek için iki yıl staj çek değildir.
Maıdde 15. 16. — 16 nci maldde staja başlamak is'tiiyenlerin başı vuracak! arı baroyu ve 16 nci
madde de dtaj isltıemine eklene«ek belgeleri belli etmektedir. Sltaj istemimde bulunıan
tarafından
Baro Başkanlığına verilecek beyannamenin doğru olması gerektiğinden yalnış beyanda bulunma
nın bir suç niteliğimde kabulü gerekmektedir.
Makide 17. — Staja başlamak iıatüycn aidayın bu isteği alâkalıların görebilmesi için Baro ve
Adliye dairelerinin münasip bir yerinde ve istem tarihimden itibaren 10 gün içimde ilân edilerek
aidayın avukatlığa engel bir halinin mevcnldiyeti batimde, alâkalıların islteme karşı itiraz etmeleri
ne imkân sağlanması düşıünıülmıüştür. Ancak, dayanaksız ve yerinde olmıyan itirazlarla adayın
staja başlamasına enjgel olunmaması için itirazlarda açık delil ve vakalar gösıterilmcldilkçe hu itiraz
ların tetkik 'Oİunamıyacağı esası kabul edilmiştir.
Madde 18. — Staja başlama isteminde bulunan bir adayın kanunda yazılı belgeleri ibraz et
mesinden başka adayın avukatlığın gerektirdiği mânevi niteliği taşıyıp taşımadığının da araştı
rılması gerekli olup baro başkanının görevlendirdiği bir avukat tarafından bu yönden bir araştır
ma, yapılması ve bir rapor verilmesi de icabetmektedir. Aday hakkında bu yönden olumlu bir rapor
alındığı takdirde baro yönetim kurulu adayın stajyer listesine kabulü hakkında bir karar vere
bilir.
Madde 19. — Staj için baroya başvurmaların savsaklanmasına meydan vermemek düşüncesiy
le, yönetim kurulu, ilân süresinin bitiminden başlıyarak bir ay içinde adayın staj listesine yazılıp
yazılmıyaeağma karar vermekle yükümlü kılınmıştır.
Verilen kararı uygun bulmayan yönetim kurulu üyeleri veya ilgililer Türkiye Barolar Birliğine
itirazda bulunabilecekleri gibi, bir aylık süre içinde karar verilmemesi halinde de adaylar aynı
mercie başvurabilirler.
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Barolar Birliğinin adayın stajyer listesine yazılması için vereceği kararın kesin olması, tersine
verilen kararlara karşı adaya Danıştaya başvurma hakkı tanınması Anayasa sistemimize uygun
'görülmüştür.
Madde 20. — Staja başlama tarihi yönetim kurulu kararı ile staj listesine yazılma tarihi olarak
kabul edilmiştir. Adaylığa itiraz edilmiş ise !bu itirazın reddine kadar adayın' listeye yazılma iş
leminin durması icabedcr. Binnetice stajyeri listeye yazabilmek için 19 ncu maddedeki itiraz süre
sinin beklenmesi gerekmektedir.
Madde 21. — Staja başlamadan evvel, baroya başvurma sırasında yanında staj görülecek avu
katın muıvafakatma dair heliğe ibraz edilmiş olacağından <adaym, bu muvafakati veren avukat ya
nında staj görmesi esastır. Ancak, adayın daha iyi yetişebilmesi için başka bir avukat yanında
staj yapmasına karar verilebilir. Böyle bir kararın verilebilmesi için baro başkanının ve alâka
lıların isteği lâzımdır.
Aday, yanında staj görmek istediği avukatın muvafakatini almamış veya böyle bir avukat ta
nımamış ise yanında staj göreceği avukatı baro başkanı tâyin eder. Bu avukatın stajyeri kabul
etmesi bir meslek mecburiyeti olarak telâkki olunmuştur'.
iMadde 22. — 3499 sayılı Avukatlık Kanununda staj müddeti evvelce iki sene olarak kabul edil
miş iken sonradan yapılan değişiklikle bu .müddet bir seneye indirilmiş ise de tatbikatta bir sene
lik sürenin yeterli olmadığı ve stajyerin istenildiği gibi yetiştirilemediği görüldüğünden staj süre
sinin yine iki sene ve kesintisiz olması prensibi 14 ncü madde ile kabul edilmiştir.
'Stajın, bilhassa kesintisiz olması stajyerin yetişmesi bakımından zaruri görülmekle beraber
askerlik, uzunca süreli hastalık gibi haklı sebepler halinde staja ara verildiğinde engelin kalkma
sından itibaren bir ay içinde adayın baroya başvurması halinde staja devam edebileceği istisnası
kahul edilmiştir.
Yine bu maddede stajyerin avukatlığı iyi bir şekilde öğrenebilmesi için stajyerlere bâzı imikânlar düşünülmüş ve stajyerin avukatla birlikte ma'hkeme celselerine girme hakkı tanınmakla
beraber barolar tarafından yönetilen staj konferanslarına katılması yanında staj gördüğü avukat
veya baro yönelim kurulu tarafından verilen ödevleri yapması, işleri takip etmesi gibi vazifeleri
yapmakla yükümlü tutulmuştur.
Madde 23. — Her ne kadar stajın ilk altı ayı mahkemeler nezdinde yapılacak fiso de prensip bütün sta
jın yanında staj 'görülecek avukatın gözetimi altında olmasıdır. Bu suretle staj iyer ıııahkomelerdeki
staj süresi ficinde dahi avukatın gözetimi altında tutulmuş ve ibu süre içinde de yanında staj gör
düğü avukatın rapor vermesi 'göz önünde bulundurulmuştur.
Madde 24. — Stajiyenin mahkemelerde staj gördüğü sırada yargıçlar ve savcılar tarafından
verilecek raporlarla birlikte 'bu devreyi de kapsıyacak surette -avukatın her altı ayda (bir vereceği
raporlarla staj süresinin sonunda verilecek nihai rapor, staj iyerin genel durumunu ve avukatlık im
tihanına girebilip ıgiremliycccğıini belirtecektir. Baro yönetim kurulu 'bütün hu raporlar karşısında
stajiyere staj belgesi verilmesine veya altı ay süre uzatılın asma karar verebilir. 'Staj süresinin uzatılma
sına dair verilecdk karara karşı stajiyere itiraz hakkı tanınmamış ve bu cihet yönetim kurulunun takdiri
olarak kalbul edilmiştir.
Madde 25. — Stajın ikinci yılında stajiyenin tatbikatta ıgörev 'alarak yetişmesinin yerinde ola
cağı düşünülmüştür. Bu devrede sorumluluğu avukata aidolınak üzere ve 10nun gözetimi altın
da stajiyerlere sulh mahkemelerinde, icra hâkimliklerinde dâva, licra dairelerinde iş takibi yetkisi ve
rilmektedir.
Stajın bu devresine /gelmiş olan 'aday, yanında çalıştığı avukata da yardımcı ve faydalı duru
nla gelmiş olacağından, istaj yönetmeliğine konulacak esaslar dairesinde kendisine onaddi yardımı
yapması hususunda yanında staj yapılan avukat mecbur tutulacaktır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav :
Madde 26. — Staj «üresini bitirerek staj belgesi 'almış olanların Türkiye Barolar Birliğinde
(bir sınava 'tabi tutulması lüzumlu 'görülmüştür. 3499 sayılı Avukatlık Kanununda evvelce bu sı
nav mevcut filken sonradan kaldırılmış ise de ibunun iyi (bir netice vermediği ve adayların imtihansız
•mesleke kabulünü im eslekten seviye düşmesine yol açtığı görülmüştür.
Madde 27. — Bu maddede sınav kurulunun ne suretle (meydana 'geleceği (belirtilmiş ve sınav
kurulu üyelerinin 4 İkisi olarak en a'z 15 sene avukatlık yapmış olan tecrübeli 'avukatlar arasından
Türkiye Barolar Birliği Yönötinn Kurulunca seçileceği hükme bağlanmıştır. Sınav kuruluna birlik
başkanı baışkanlık edeceği üç in 'bu kurul beş kişiden teşekkül etmılş olacaktır. Bakanlık tasarısında ol
duğu gibi sınav kuruluna Yargıtaydan üye almanın Anayasanın 122 nci (maddesine aykırı düşece
ği düşünülmüştür. Zira sınav kurulu da meslekî teşekkülün organlarından 'biridir.
Madde 28. — Staj belgesi alıp da avukatlık sınavına girmeyi 'hak kazanan staj iye rl erin yalnız
beş defa sınava girme hakkı ıtamnmışltır. Bundan fazlaya lüzum olmadığı aşikârdır.
Madde 29. — Aday hukuk dınıtihanını fakültede vererek mezun olmuştur. Onun (için sınavlar
hukuk bilgisi bakımından 'değil 'adayın hukuk prensiplerini ve kanun hükümlerini olaylara uygu
lanan yeterliğini, meslek kurulların üzerindeki bilgilerini ölçmek imaksadiyle konmuş olup bu yeter
liğin 'hangi hukuk hallerinde yoklanacağı maddede bclirtilımiştir. Bu ımaJksalt için yapılacak bir sı
navda adayın kanun metinden faydalanarak soruları cevaplandırmasında sakjnea olamaz.
Madde 30. — Sınavların belli kurallara, adalet ve hakkaniyet esaslarına uygun yapılabilmesi,
zamanın, şeklimin, başarı ölçülerinin ve başka özelliklerinin önceden belli olması lile mümkündür.
Maddede bu hususları belirtecek bir yöneitmelik düzenleme görevi Tüıkiye Barolar Birliğine veril
miştir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Avukatların hak ve ödevleri
(Bir bölüm - 32. maddedir.)
Madde 31. — Bu maddenin umumi olarak avukatların üzerlerine aldıkları görevleri ne suretle
yapacakları belli edilmiş ve avukaltları ödevlerinin yapılmasında savunma hakkının kutsallığına ya
kışır bir şekilde hareket etmeleri, avukatlık unvanının telkin ettiği saygı ve güvene lâyık davranış
larda bulunmaları zorun]uğu belıiıritilmliışitir.
MJaldde 32. — Tasarının 11 nci maddesinden' anlaşıldığı üzere avukat kendini ımesıleke adamıış
bir insandır. Avukatlık da bir iıhitısas meslekidir. Bu ihltusaisı kaızanan ve kendini ona adayan avu
katlara has bâzı hakların bulunması da elbette gereklidir. Bu sebepledir ki, kanun işlerinde ve
hulkukî meselelerde iş sahiplerine yol giöstıenmıefc, ıhuıkukî fikir vermekle beraber bilhassa yargı
yetkisini haiz organlar önünde dâva etmek ve savunmak, bu işlere ait evrakı düzenlemek adlî
işletolemi talkibeitmiek avukatlığa ait hak ve görevlerden olduğu gibi, bilcümle resmî dairelerde çıekişimieli işleri kovuışıtıutfmalk da avukatların ödevleri mıey anımda bulu'nlmaktadır. Tasarıda; yanlış
ve usulsüz dâvalar açıılmasma ve bu suretle maJhıkeımelerin işgal edilmesiyle beraber birçok hakla
rın da kaybına meydan verilmemesi için dâva dilekçelerinin bir avukatın konltrolundan geçme
si ve avukalt tarafından imzalanması 'esası kabul edilmiştir. Bu kayıt hıer şahısın Anayasa karşı
sında kendi dâvalarını kendisinin talkibetmesine de mâni teışlkil etmemelktödir. Medeni Kanun ve
Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanuna göre umd ve füruu ile karı - kocanın ve ikinci dereceye
kadar civar hısımlarının resmî dairelerde vekâletle işlerini talldlbedebıilmeileri de esas prensibin
bir istisnası olarak kabul edilmıişitir.
Maddenin 4 neü fıkrasında bâ'zı dâvaların ehcımımiyeiti nazara alınarak miktar ve kıymeti
10.00 Tl. dan fazla olan dâvaların mahkemeler önünde takibinin bir avukat tarafından yapılması dü
şünülmüştür. Bu kayıt dâva sahipıleri için bir teminat teşkil ettiği gibi hâkimler için kolaylık
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ve adalet içlin isalbet ve sürat kaynağıdır. Avukatlık bilgi ve tecrübeye ihtiyaç gösterdiğinden
yine birçok yabancı mıemlekeitlerdie olduğu gibi avukatlar arasında bir derecelendirme düşümülmıüş ve maddenin 5 nci fıkrasında mesleke yeni başlamış avukatların ancak Sulh Mahkemeleri
ile İcra Yargıçlııkları ve lora Dairelerimde iş taikibedeıbilmıeleri ve ancak iki senelik bir avukat
lık tecrübesinden sionra Asliye Maihkeım esinde dâva ve müdafaa hakları tanınmıştır. Ameak
nüfusu az odam şetbirlerde buna imlkân bulunaımıyacağı düşünülerek bu kayıt nüfusu 100 000 den
fazla olan şehirlerle hasredilmiştir. Bu suretle meslöke yeni başlıyan avukatların yalnız büyük
şehirlerde toplanması da önlenmiş ve memleketin her yerinde halka yardımcı avukat bulunaibilmosıinin imlkân dâhiline gireceği düşünülmüştür.
Yine aynı maksatla diğer memleketlerde olduğu gibi Anayasa Malhkennesi ile Yargıtay ve Danış'tayda duruşmalarda hazır bulunabilmek için en az 10 yıl avukatlık etmiş olmak lüzumlu göılüknüştür.
Madde 33. — Tasarımın 3,2 nci maddesindeki resmî dairelerdeki çekişmeli işleri takip yetkiısıinin avukatlara munihasır olduğu hükmü, 3499 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinde de mevcuttur.
Bâzı resmî dairelerin bu hükme dayanarak, her hangi bir vatandaşın takibedebildiği çekişmesiz
işleri takipten avulkatlar menetıtiıklerli tatbikatta görülmüştür. 33 ncü madde bu türlü tere anla
yışları önlemek ma'ksıad'iyle tasarlıda yer almıştır.
Madde 34. — Ceza işlerindeki hazırlık soruşturmasında avukatın müvekkil yanımda bulunmıaması birçıok yanlışlıklara ve baksdzılıklara sebebiyet vermekte olduğu tatbikatta görülmekte
dir. Haızırlılk soruştunmasımda ınuüvekkili yanında avukatımın bulunması işlenin iyi bir şekilde yapiılmasına yardıım edeceği gibi birçok haklarım da kaybolmasına meydan vermiyeeek ve böyle-ce
«avcılık ile mahkemelerin işleri daha da kolaylaşmış olacaktır.
Esasen Oeza Muhakemeleri Usulü Kanununda bu esasa aykırı olan hüküm faşist Alman Ce
za Muhakemeleri Uısulü Kanununun bizdim. kanunumu'Z'un orijini almaısındadır. Demokratik esas
lar mülhem kanunlar avukat daima savcı ile karşılkarşıyadır,
Maldde 35. — Avukata tanıman haklarla beraber avukatın da sorumlu olduğu işler varıdır.
Bunların başımda avukatın sır saklaması gelmek',edir. Plaklarının savunmasını bir avukata bırakan
kimse sıralarımı da bildirmek durumundadır. Bumu yapabilmesi ve adaletin tam bir şekilde orta
ya çıkabilmesi için sırlarını avukata bildiren kimsenin hiçbir huzursuzluk duymaması
icabeder.
Bu sebeple avukat kendisime bildirilen veya görevi sırasında öğrendiği sıraları şahitlk suretiyle
ve iş sahibinin rızası ile dahi olsa açığa vurması kesin olarak yasaklammııışitır. İş sahibinin rızası
ile avukatın açıklama veya şahadette bulunduğu hallerde dahi avukatın töhmet altında bırakıldı
ğı tatbikatta 'görülmüştür.
Madde 36. — Avukat, kendisine teklif olunan işleri kalbul 'etmek zorunda değildir, işi redde
denken de hıiçibir sebep göstermeye mecbur tutulamaz ancak iş sahibimin haklarının kaybolması
na meydan verilmemesi iıçdn işi reddeden avukatım bunu iş sahibine gecikmeden bildirimıesi icabetımekitedir.
Başvurduğu iki avukat tarafından işi reddedilen bir kimse savunmasız kalmaması için bir avukat
tâyin edilmesini Baro Başkanından istiyebilir. Baro Başkanı tarafından bu suretle kendisine görev
verilen bir avukat ücret verilmesi şartiyle işi kovuşturmaya zorunlu tutulmuştur. Bu zorunluluk bir
meslek ödevi niteliğindedir.
Madde 37. — Avukat kendisine teklif olunan işleri kabul edip etmemekte serbest olmakla beraber
bâzı işleri de reddetmeye zorunludur. Bu madde avukatın reddetmesi icabeden işleri saymaktadır.
Her türlü muvazaalı işlere meydan verilmemesi için bu zorunluk avukatların ortaklarına ve yanlarında
çalıştırdıkları avukatlara da teşmil edilmiştir. Maddedeki Baro Yönetim Kurulundan izin almadan
bir avukat aleyhine dâva açamama zorunluğu meslek dayanışması gereğidir.
Madde 38. — Hısımlık engeli bakımından sevk edilen bu maddede âmme emniyet ve itibarı yö
nünden eski kanuna da girmiş bir hükümdür.
Madde 39-. — Bâzı iş sahipleri avukatın kendisine yapmış olduğu yardımın karşılığını ödemekten
kaçınmakta ve bu suretle avukatı istismar yolunu tercih etmektedirler. Bunu bir dereceye kadar önM. Meclisi
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liyebilmek düşüncesiyle öteden beri olduğu gibi ücret ve masraflar ödeninceye kadar avukata evrak
ve vesikalar üzerinde hapis, hakkı tanınmıştır.
Son fıkra öteden beri alışılmış ve muhafazası faydalı görülmüş olan 3499 sayılı Kanunun 28 nci
maddesine mutabıktır.
Madde 40. — Avukatın, müvekkili .için yapmış
olduğu
işlerden
bir zararın
meydana
gelmesi ve iş sahibi
tarafından
bunun tazmininin
istenmesi
halinde bu hakkın
doğ* duğu tarihten itibaren 5 sene zarfında talebedilebilmesi bu maddede kabul edilmiştir. An
cak, zararın vukuu tarihinde iş sahibi tarafından bunun haber alınmaması düşüncesi ile müvekkilin
talep hakkı işin bitmesinden itibaren bir sene daha sonraya kadar uzatılmıştır.
Madde 41. — Bir avukatın belli bir işi kovuşturma ve savunmadan vazgeçmesi bu görevden istifa
etmesi ile kabildir. Ancak, avukatın istifası halinde bu istifanın müvekkile yazı ile birdirmesi lâ
zımdır. Fakat avukatın istifa tarihinde işi bırakması tatbikatta birçok güçlükleri ve hakların kaybol
masını meydana getirmektedir. Bu sebeple avukatın istifa tarihinden itibaren 15 gün süre ile vekâlet
görevinin devam etmesi kabul edilmiştir. Bu suretle istifa sebebi ile işlerin sürüncemede kalması ve
her iki tarafın da istifadan dolayı zarara uğraması önlenmiş olacaktır.
Her avukat lüzum gördüğü takdirde görevinden istifa edebilir ise de Adlî Müzaharet Bürosu veya
kanunda yazılı hallerde Baro Başkanı tarafından görevlendirilen bir avukat mecburi bir sebebolma• dıkça bu görevden istifa edemez, aksi takdirde kendisinin görevlendirilmesi bîr sonuç meydana ge
tirmez. Bu sebeple görevlendirilmiş olan avukat bu görevini yapmaktan çekinebilmek için kaçınıl
maz bir sebep bulunması lâzım olup, böyle bir halde avukat kendisine görev veren makama sebebi
bildirecek ve bu sebebin işin takibine engel olup olmadığını görevi veren makam takdir edecek
tir.
Madde 42. — Bir avukatın ölümü, işten veya meslekten nıencdilmesi veya her han
gi bir sebeple avukatın iş yapamaz hale gelmesi
üzerine hakların kaybolmasına mey
dan verilmemesi icabeder. Böyle
bir hal vukuunda
alâkaların isteğiyle veya Baro
Başkanı re'sen o avukatın bürosuna el koyup
geçici olarak işleri yürütmek üzere
bir avukatı görevlendirmesi ve bu arada iş rahiplerini haberdar etmesi lüzumu kabul edilmiş
tir. Baro Başkanının bu suretle yazıhanej^e el koyarak bir avukata bu işleri teslim etmesi mahiyeti
bakımından geçici bir tedbir olduğundan, kanuni sürelerin durması icabettiği kabul edilmekle beraber
işin fazla uzamaması, için de bunun üç aylık bir müddetten fazla olmaması düşünülmüştür. Bu sü
relerin durması ve işin başka bir avukata verilmesi durumlarından mahkemelerin haberdar edilmesi
öngörülmüştür. Kendisine bu yoldan görev verilen avukat itiraz ederse, bu hususta Baro Yönetim Ku
rulu karar verir.
Madde 43. — Bu madde ile kanuni engel olmadıkça, avukatların kendilerine tek
lif edilen iş veya üzerlerine aldıkları vekâlet
görevleri
ile ilgili
bütün adlî, as
kerî, malî ve idari kaza mercileri ile idari mercilerdeki resmî, hususi daire ve kurullardaki
dosya ve evrakı vekâletname ibrazına lüzum olmaksızın incelemek ve bunlardan vekâletname ibraz
ederek suret verilmesini istemek, bunları harçsız almak hakkını tanıyan hüküm sevk edilmiştir. Tat
bikatta bir avukatın haksız bir dâvayı almaması ve alacağı işi rahatlıkla ve serbestçe tetkik edebilmesi
meslekin gayesinin tahakkuku ve serbestçe icrasının temini bakımından zorunludur. Maddede ikin
ci ve üçüncü fıkralarda sevk edilen hükümlerde aynı maksadı temin içindir .Maddede, bu hakları
kötüye kullanan veya ihmal eden avukata tatbik edilecek müeyyide yer almıştır. Bu suretle
avukatlığın hakkıyla ve tam olarak yapılabilmesi , meslekin gaye ve nizamının gerçekleştiril
mesi ve korunması için avukata tanınan bu yetkiler sağlam müeyyidelere bağ]anmış bulunmak
tadır. Bu salâhiyetler pek çok medeni memleketler avukatlık mevzuatında yer almıştır.
Madde 44. — Memleketimizde umumiyetle avukata
hukukî
anlaşmazlığın
çözümlenmesi
için başvurulur. Oysa ki, yapılacak sözleşmelerin anlaşmazlığa
yol açmıyacak
nitelikte
meydana getirilmesi özellikle şekle bağlı akitlerin kusursuz yapılması çarelerinin baştan düşü
nülmesi vatandaşlar arasında her türlü nizam ve mahkemeleri işgal eden sayısız
dâvanın
azalması bakımından olumludur.
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İşte maddenin amacı bu olumlu sonucu elde etmektir. Ölüme bağlı tasarruflar, gayrimen
kul satış vaitleri, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış gibi şekle bağlı akitlerin tanziminde
şimdiye kadar yıllardan beri yapılan kanuni hatalar yüzünden haklarında yoksun kalmış pek
çok vatandaş bulunduğu realitedir.
Maddede sayılan akitlerin geçerli olması için avukat imzası taşıması, sadece avukatlara iş
sahasını genişletmek faydasını sağlamıyacak hattâ kamu düzenine yararlı sonuçlar meyda
na getirecektir.
Bunun için yapılabilmesi melhuz hatalar yüzünden zarara uğrayanların tazmin kabiliyeti
meşkûk bir avukatla veya bugüne kadar olduğu gibi bir noterle karşı - karşıya kalmama
ları bu nevi belgelerin tanzimi için tarifede belli edilecek ücretin 1/4 nü ücreti alan avu
kat derhal Türkiye .Barolar .Birliğinde tesis edilecek bir fona yatıracaktır. Fona yatı
rılacak para avukatın iş sahibi ile serbest anlaşma esasına göre tekerrür ettireceği ücret;
olmayıp,
o iş için tarifede gösterilmiş olan ücretin 1/4 ü olarak öngörülmüştür. Notere bu
nevi vesikayı tasdik ettirecek iş sahibi ya hız avukatın imzasını değil aynı zamanda belli bir
miktar paranın o avukat
tarafından Türkiye Barolar Birliğindeki fona. yatırıldığını baro,
olmıyan yerlerde bu tahsilata memur edilecek bir büro veya avukatın Türkiye Barolar
Birliği adına vereceği makbuzla ispatı gerekecektir. Fonda toplanan paralar avukatların belge
tanzimi yüzünden sebebiyet verdikleri zararların ödenmesine tahsis edilir. Fonda toplanan
paranın yetişmemesi halinde fazlanın tazmini külfeti sadece 'kusurlu olan avukata aidolur.
Tazminat ödenmek suretiyle fonda hâsıl olacak noksanları Türkiye Barolar Levhaların
da kayıtlı avukatlar ikmal edeceklerdir.
Bu fonun kuruluşu, işleyişi, tazmin şartları, noksanın ikmali, bürolar Türkiye Barolar Birli
ğince düzenlenecek bir yönetmelikle gösterilecektir.
Böyle bir teminatın halka sağlıyacağı Cavda ve güven, bugünkü başıboşluğu tamamen orta
dan kaldırmış 'olacağı gibi avukatların diirst yollardan kazanç imkân ve sahaları genişletilmiş
olacaktır'. Dürüstlüğün başlıca teminatı tok miğdelerdir. Hakikati gözden uzak tutulmama
lıdır.
Madde 45. — .Maddenin sev kindeki sebep ve gaye, avukatın hakkın müdafaasını her türlü ceza
tehdidine ve korkusuna kapılmadan yapabilmcsidir. Müdafaa kutsal bir haktır. Bu hakkın
bir vazife olarak kullanılması sırasında avukatın hâdiselerin sevk ve tesiri ile heyecanlanarak
bâzı mün asib ol mı yan sözler
sarf etmesi dahi mümkündür. Hakikati meydana çıkarmak
helecanı ile çalışan avukatın hiçbir tehdit ve korku altında olmaması adaletin yüksek men
faati icabıdır. "Bu gerekçe avukatlara serbestçe etrafa tecavüz hakkı
tanımaz. Nitekim cezai
mesuliyeti bertaraf eden madde baroların inzibati ceza hakkım teyidetmektedir.
Madde 46. —- Birden fazla avukatın aynı büroda, çalışmalarını birleştirmeleri her zaman
mümkün olmuştur. Maddenin getirdiği
yenilik Birleşik
Amerika'da, ingiltere'de olduğu
gibi hükmi şahsiyeti olan avukatlık firmaları (Law Firra) teşkiline imkân vermesidir. Bu türlü
firmalar daha geniş imkânlarla hak sahiplerine daha esaslı yardımlar sağladıkları gibi mün
ferit çalışan avukatlar da bu firmalara, rekabet için daha çok gayretli ve mutlak surette dü
rüst olmak zorıınluğunu hissederler.
Firmalar halinde çalışma imkânı Yurdumuzda avukatlık meslekinin daha medeni bir simaya
kavuşmasına yol açacaktır.
Her türlü ticari faaliyetten yasaklı olan bu fimaların özelliklerine ilişkin kurulların bir yö
netmelikle düzenlenmesi ödevi Türkiye Barolar Birliğine verilmiştir.
Madde 47. — Avukatların mesaileri için bir büro kurma mecburiyetini koyan bu maddeye
göre, mensulboldu'klan baronun levlhasma kaydedildikleri tarihten itibaren üç ay içinde bürolarını
kurmaları ifa ettikleri âmme hizmetinin zaruri bir neticesidir. Avukatın belli bir yerde çalışması, bağ
lı oklukları baronun kendi üzerimdeki kontrolünü kolaylaştıracağı gibi hizmetin mahiyeti icabı ola
rak iş ısalhipleri için de ehemmiyet arzeder, ancak, bir arada, veya firmada çalışan avukatların ayrı
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ayrı büro kurma mecburiyeti bahis konusu olamaz. Avukat, bürosunun ifıa ettiği hizmetin icaplarına
uygun olması da ehemmiyet arzettiği işin bu büromun niteliklerinin mahallî bürolarca tâyin edilmesi
lüzumu kabul edilmiştir.
Baroların kontrolü ve iş sahiplerine kolaylık bakımlarından avukatların adres değişikliklerini ka
yıtlı oldukları baroya bir ay gibi kısa bir zaman içinde bildirmeleri uygun görülmüştür.
Madde 48. — Bu madde ile içinde birtakımı sırların konuşulacağı ve saklanacağı avukat bürosu
nun güveni ve nezahati bakımından, kimlerin avukat yanında çalışmalarının sakıncalı olduğu belir
tilmiştir.
Özellikle avukatlıktan yasaklanmış kişinin avukat bürosundan görev almasında adaleti incitebi
lecek bâzı sakıncaların olduğu, ayrıca avukatlığa, hâkimliğe, memurluğa engel mahkûmiyeti olanların
da ayni katogorıde sayılmaları gerektiği düşünülmüş ve müeyyideye bağlanmıştır.
Madde 49. — Bu madde; avukatların çalışma konuları ile ilgili mahkeme veya resmî dairelerde
ki dosyalardan icabeden malûmatı bâzı vesaik zabıt suretlerini stajiyer ve sekreterleri marifetiyle al
malarını ve dosyaların bunlar tarafından da avukıtırı sorumluluğu altımda tetkik edilebilmesi der
piş etmektedir. Bu hüküm, zamanı ypt-miyen avukatı dosyayı bizzat tetkik ve icabeden suretleri biz
zat almak mecburiyetinden kurtarmakta ve avukatı teşkilâtı ile birlikte adalete yardımcı kılmakta
dır.
Madde 50. — Başkalarına ait haklar müdafaa ve korumak durumda olan avukatların, vazifeleri
icabı olarak el koydukları ihtilâfı hakları ve mallan iktisap etmemeleri lâzım gelir aksi kabul edildi
ği takdirde avukat, müdafaa maksadiyle el koyduğu ihtilaflı işlerden, vekâlet ücretinden gayri men
faat elde etmek gibi hizmetin mahiyetine aykırı bir sonuca gitmiş olur. Ancak, bu hüküm avukatı kı
sıtlama amacı taşımadığından, ihtilaflı işin bitim'nden bir yıl sonra yasağı kalkması, uygun görül
müştür.
Madde 51. — Avukatların ihtilaflı meselelere, hiçbir aracıya lüzum olmaksızın hak sahipleri ile
doğrudan doğruya temas suretiyle el koymaları m -•sTeftin âmme hizmeti olmasının, vakar ve şerefinin
zaruri bir neticesi sayılmak icalbeder. Madde bu kurula aykırı hareket eden aracı ve avukata uygu
lanacak müeyyideyi göstermektedir. 3499 sayılı Kanun bu konuda yalnız aracı hakkında müeyyide
koymuştur. Aracı kullanan avukatın evveliyetle cezaya müstahak olması adalet icabı olduğundan
tasarı onu da kapsamaktadır.
Madde 52. — Kisve, hizmetin hususiyetini belirtmesi ve müdafiin diğer kişilerden ayırt edilmesini
sağlaması bakımından lüzumludur. Avukatların re ımî kılığının biçimi, Barolar Birliğinim belirtmesi
uygun görülmüştür.
Madde 53. — Adliyede barolara bir yer tahsisi, avukatlığın adalet organlarından biri bulunması
nın (tabiî neticesidir. Avukatların kazai merciler huzurunda mesleklerini kolaylıkla yapabilmelerini te.min maksadiyle mahkeme salonlarında ve icra dairelerimde kendilerine yer ayrılması zaruri bulunmakta
dır.
Madde 54. — Avukatlık meslekinin vakar ve haysiyeti nazara alınarak avukatların adliye koridor
larında ve mahkeme salonlarında iş sahipleri ile is^iğarede veya ücret pazarlığında bulunmaları mah
zurlu görülmüştür. Bu itibarla mesleğin vakar ve haysiyetini zedeliyen bu gibi laulbâli hallere düş
mekten avukatı alakoyam yasağın konulmasında me deki haysiyet endişesi hâkim olmuştur. Avukat
ın iş sahibi tarafından betahsis davet edilmesi hali müstesna olarak, avukatın iş sahibi ile her türlü
görüşmeyi yapacağı yer sadece bürosudur.
Madde 55. — Bu madde meslekî faaliyetin-peri anlığa düşürülmemesi, her türlü işin bir dosya
konusu olacak dereceye ciddiye alınması, her y a p ı ğ ı işte avukatım sorumluluk altında olduğunu
hissetmesi amacını gütmektedir.
Madde 56. — Sicil cüzdanları tutulmasını mecburi tutan bu madde avukatların her âmme mües
sesesinde olduğu gibi, bilhassa meslekî durumlarında meydana gelen değişiklikler ve disiplin cezala
rı gibi ahlâki nitelikleriyle ilgili olayların doğru ve tam bir şekilde tesbiti amacıma dayanmaktadır.
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Sicil cüzdanlarının barolar üzerinde kanuna göre kontrol yetkisine sahibolan 'baro birliğince ha
zırlanması ve bütün boraların yeknesak sicil cüzdanı tutması ve bu cüzdanların gizliliği esas olduğun
dan yalnız alâkalı avukat veya onun tâyin edeceği bir kimse tarafından tetkik edilebilmesi kabul olun
muştur.
Madde 57. — Adalet hizmeti her bakımdan hakikate uygun davranışı gerektirir. Mübalâğa, övün
me gibi unsurların yer aldığı reklâmlara başvurma avukatlığın niteliği ve vakarı ile birleşemez. Bu iti
barla avukatların temini için teşebbüste bulunmaları, avukat unvanı ve varsa akademik sıfatı dı
şında unvan ve sıfatlarla ^gösterişe kaçmaları bu madde ile yasaklanmış bulunmaktadır.
Madde 58. — 3499 sayılı Kanunun 44 ncü maddesine aynen tekabül etmektedir.
Madde 59. — Görevlerinin ifası sırasında veya gördükleri görevlerden dolayı avukatlara karşı suç
işlemesi halinde T. C. Kanununun hâkimlere karşı işlenen suçlara ait hükümlerinin tatbik olunması
nın kabul edilmesiyle bu tasarının 1 nci maddesin in tabiî neticesi olarak kabul edilmek gerekir. Sa
vunma vazifesinin tam bir sıhhat ve selâmet içinde ifası avukatların her türlü tehdit ve korkudan ma
sun olmaları ile mümkündür. Avukata karşı suç imlemenin hâkime karşı suç işlenmesi gibi telâkki ve
kabul olunması, hem kazai vazifenin hâkim ile avukat arasında bir bütün olduğunu göstermesi ve hem
de müdafaa hizmetini yapan avukata karşı sırf işlendiği görülen, suçların önlenmesi bakımından ye
rinde bir tedbir olarak düşünülmüştür.
Madde 60. — Halen yürürlükteki kanım olduğu gibi, avukatların görev sırasında işledikleri veya
görevlerinden doğduğu iddia edilen suçlarından dolayı soruşturma yapılmasının bâzı formalitelere
bağlı tutulması, gerek avukatların, savunması işine gelmiyen tarafın yersiz şikâyetine muhatabolabileceği düşüncesinderidir.
Bir avukat hakkında ileri sürülen isnadın, soruşturmaya değer olup olmadığını en isabetle takdir
edecek merci şüphe yok ki, barodur. Bu itibarla avukat hakkındaki vazife ile ilgili bir suç ihbar ve
ya şikâyetinde savcı, baro yönetim kurulunun tahkikata dayanan mütalâasını alarak bir vesayet mer
cii değil, fakat tarafsız bir makam olduğu için Adalet Bakanlığının iznine sunarsa haklı ve isabetli
netice alacağı düşünülmüştür.
Madde 61. — Bu madde avukatlara münhasır hakların avukat sıfatını taşı unvanlar tarafından
kullanılması yasağının müeyyidelerini göstermektedir.
Madde 62. — Avukatlar üzerinde demetleme, gözetim ve cezalandırma yetkisi taşıyan baroya kar
şı, avukatların muayyen konularda davranışlarının biçimi bu maddede belirtilmiş, müeyyideleri göste
rilmiştir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Birinci Bölüm
(2 bölüm - kırk maddedir.)
Barolar :
Madde 63. — 3499 sayılı Kanunun 61 nci maddesine karşılık teşkil eden bu maddede eskisinden
farklı tek hüküm baroların kuruluşları Adalet Bakanlığına değil de Türkiye Barolar Birliğine haber
vermek suretiyle şahsa iktisabetmeleridir. Bu da Anayasanın 122 nci maddesinin 'esprisine uygundur.
Bu kuruluşları birlik, Adalet Bakanlığıma hemen haber vermekle yükümlüdür.
Madde 64. — Baronun hukukî durumunu açıklıyan bu maddede Anayasanın 122 nci maddesi, mes
leğin vasıfları göz önüne alınarak baro kamu kurumu niteliğinde bağımsız birer meslek teşekkülü ol
duğu hükme bağlanmaktadır. Baroların denetim ve g&zetimi de Türkiye Barolar Birliğine verilmek
tedir. Baroların kuruluş amacına aykırı işlerle ve bilhassa siyasetle uğraşamıyacağmm tasrihinde bü
yük faydalar olduğu yakın geçmişten edinilen tecrübelerle belli bir keyfiyettir.
Madde 65. — Bu maddede baroların ne gibi törenlerde temsil olunacağı, merasimdeki yeri bakı
mından hüküm konulmakta ve böylece her türlü protokol karışıklıklarını, sübjektif ölçüleri önliyecek bir kanun kaidesi de zaman zaman tartışma konusu olan nazik bir husus halledilmektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Baroların organları :
Madde 63. — Bu maddede Baroların onganiarı sayılmıştır. Bu organlar sıraısiyle Genel Kurul,
Yönetim Kurulu, Bano Bajkanlığı^ Bano Disiplin Kurulu ve Bano Denetleme Kuruludur. Buuada
görülüyoıki Baroların Yöndüm Kumlu ile D'isiplin Kurnılu bibirinden ayrılmıştır. Mer'i Kanunda
Yöncidm Kurukırjun aynı zamanda Disiplin Kurulu olarak da çalışması biııçıclk salkmcalar meydana
getirmiş ve alışılmış hvJkuik fikrine aykırılığı daimaralhaJtısiizlıkkonusu olmuştur. Bu sebeple bu
iki kumdun &j:ı ayrı tejkili daha fayıdalı görülm ünîür. Yine eski Kanunda, bir Denetleme Kumlu
bulunmadığından ta'tibilkrJ'lta Genel Kurul toplantılarında seçilen murakıplar geçen yılın hesabını
ütilürJkörü gı'Jaien geçirerek bir rapDr vermckıtc idiler. Fakat aradan zaman geçmiş olması etolayısiyle yapılan bu doneltleme bir faide temin etmemekte idi. Hesapların senesi içinde ve devamlı
bir şekilde denetlenmesi için ayrı bir Denetleme Kurulu seçilmesi işlerin .doğru yürümesi ve ha
taların zıamanmda düzeltilmesi imkânını temin edecektir.
Madde 67. — Madde Genel Kurulun niteliğini ve kuruluşunu beliıtmclktodir.
Ayrıca Genci Kurulun fonksiyonu da bu maddede hulâsa edilmişti.
Madde 6S. — Bu madde hemen hemen, mer'i Kanunun 64. ncü maddesine tekabül etmektedir.
64. ncü maddeden fa: ki yoni organlar olan Baro Dbiplin Kurulu ile Tüıkiye Barolar Birliğine
katılacak delegelerin de Genel Kurula seçileceğinin tasrih edilmiş olmasından ibaretitir.
Madde 69. — Bu maddede mer'i kanunun 66. ncı maüdcöine aynen tekabül etmektedir. Ancak
davet mdktıuibu ile birlikte 76. ncı maddeye güre gönderilecek listelere itiraz süresi göziönünde
tutularalk davet mektulbunun toplantıdan en az yirmi gün evvel postalanması ömgönülmüştür.
Madde 70. — Genel Kurulun olağanüstü toplantıya davetinden bahseden bu maddedeki mer'i
Kanuna nazaran en esaslı faik Baro Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya davet hususunda Ada
let 'Bakanının yetkisinin kaldırılmış olmasıdır. Balkanın bu yetkisinin, Anayasanın 122. nci madde
sine paralel bir Avukatlık Kanunun da muhafazası elbette ki mümkün ve caiz değildi. Buna muka
bil mer'i kanunda bulunmıyan bir hükümle Ctenel Kurulu olağanüstü toplantıya davet hususunda
Baro Baikamna ye'Jki verilmesi lüznımlu görülmüştür.
Madde 71. — 3499 suıyılı Avukatlık Kanununda Genel Kurul toplantılarına Baro Başkanının
bajkanl k edeceği kabul edilmiş idi. Barka hiçbir kurulda olmıyan bu usnlün birçıck mahzurları
tatüUkaıtıta görülmüş okluğundan, bu tasarıda Genel Kurulu yönetecek bir bajkamla Başkanlık Di
vanını tenkil edecek iki üyenin seçilmesi daha faideli görülmüştür. Senelilk çalışma rapora müna
kaşa mevızrıra olacağından Baro Balkanı ile Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin Genel Kurul
BalkanlJk Divanına seçdlememeleri de. zaruri g'Jrülmüşltür.
Mr.ıd:le 72. — Genel Kurul toplantılarına kat^ma'k mesleğin gerektirdiği önemli görevlerden
biri olduğundan her avukatın bu -toplantıya kritılması icabetmektedir. Haklı bir engel olmadan
toplantıya katılmıyan avukatın mesleğe karşı o'an görevini hatırlatmak maikısadiyle Baro Balka
nı tarafından ihıtar ile cezalandırılması Genel Kurul toplantısına, ihtara rağmen özürsüz katılmıyanlara para cezası verilmesi yerinde görülmüştür.
Madde 73. — Maddenin bir ve ikinci fıkralarında toplanltı yeter sayısı belirttilmişStir. Kararlar
toplantıda hazır bulunanların dkseniyeti ile alınabileceği gibi oyların eşitliği halinde de Genel Ku
rul Başkanının bulunduğu tarafın tercihi uygun ©örülmüştür.
'Genel Kurul tutanakları için konulan hüküm bu güne kadar olan uıygulamaya kıyasla daha
düzenlidir.
Madde 74. — Bu madde Genel Kurulun belli başlı ödevlerini göstermektedir. Belli başlı ödev
leri denilmesinden de anlaşılacağı gibi bu ödevler (tahdidi mahiyetite değildir. Genel Kurul günde
me alman sair meslekle alâkalı husular ho&kında da kararlar verilebilir.
Madde 75. — Bu madde 3499 sayılı Kanunun 67 noi maddesinin son fıkrasına aynen tekabül
etmektedir.
•
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Madde 76. — Gizli oyla seçilmeleri gereken baro başkanı yönetim ve disiplin 'kurulu üyeleri ile
'barolar birliğine gönderilecek delegelerin ne suretle seçilecekleri, seçilme engelleri, seçimin yönetimi
bu maddede bir arada hükme bağlanmıştır.
Seçilme yeterlikleri (başka olduğundan yeterlik'hükümleri organların kendi bölümlerine bırakıl••imıştır.
Yedek üyelikler için ayrı seçime mahal görülmemiş asil üyelik ligin yeter oy almış olanlardan
en çok oy alanlardan mürettep yedek üye sayısı ikadan, yedek üye olarak kabul edilmiştir.
Baro başkanı, yönetim veya disiplin kurulu üyesi olacak kimselerin bu sıfatlara ve onun ver
diği yetkileri kullanmaya bilhassa mânevi bakımdan lâyık olmaları lâzımdır. Bu itibarla avukat
lığa engel olacak bir suçtan haklarmda son tahkikat açılmış olanlarla geçmiş beş yıl içinde sicile
geçer neviden disiplin cezası almış olanlar seçilme yeterliğinden mahrum olarak kabul edilmişler
dir.
•-• Seçimin yönetimi şimdiye kadar alışılmış olduğu gibi ad çekme -ile belli edilen üç kişilik seçim
bürolarına verilmiştir. Bu büro, baro mevcuduna göre başkan, yönetim ve disiplin kurulu seçimle
rinin hepsini yönetmek üzere bir tane olabileceğ'i gibi kalabalık barolarda başkan, yönetim ve di
siplin kurulu seçimlerini yönetmek üzere ayrı ayrı üçer kişilik bürolar da teşkil edilebilir.
Madde 77. — Bu madde 3499 sayılı Kanunun 68, nci 'maddesine karşılık tenkil etmektedir. Far
kı, 68 nci maddede baro başkanından da bahsedildiği halde tasarımız baro başkanını ayrı bir organ
olarak kabul ettiği için, burada ayrıca baro başkanına yer verilmemiştir.
Madde 78. — Baro yönetim kuruluna üye seçilebilme yeterliğini gösteren bu madde en az 10
yıl kesintisiz avukatlık yapmış olmayı şart kılmıştır. Aydın bir meslek camiasında 'söz sahibi olabil
mek için uzunca bir meslekî tecrübeye lihtiy a çokluğu meydanda bir gerçektir. 3499 sayılı Kanunda
yönetim kuruluna 'seçilebilmek bu nevi bir kayda tabi olmadığı için hiç, meslek tecrübesi olmıyan
baroya yeni intisaibotmiş igenç avukatların aralarında anlaşarak yönetim kurullarına Geçildikleri fa
kat bunun birçok bakımlardan hayırlı sonuç vermediği görülmüştür. Mesleki arzu edilen amacına
ulaştırmada onun yönetenlerin rolü büyük olacağına nazaran 'böyle bir yeterlik şartını 'mâkul ve
yerinde telâkki etmemeye ıknkân yoktur.
Bununla beraber kanunun 15 avukatın bulunduğu yerde baro kurmak imkânı verdiğine göre
avukat sayısı az olan barolarda bu maddedeki yeterliğe 'sahip ve Irir yönetıim kurulu teskiHnc kâfi
eleman bulunmıyabileceği düşüncesiyle, levhasında yazılı avukat sayısı elliye kadar olan barolar için
bu yeterlik şartının aranmaması uygun görülmüştür.
Madde 79. — 3499 sayılı Kanunun 70 nci maddesine tamamen mutabıktır.
Madde 80. — Bu madde yönetim kurulu üyeliğinin kendiliğinden düşeceği halleri göstermek
tedir. Böyle bir durumda yönetim kurulu asil üyeliğinden ayrılanın yerine onun sürenim tamamlaınak üzere en çok oy almış yedek geçer. Kovuşturmaya mâruz kalan üyenin de lehine sonuç alınca
ya kadar göreve devamı sakıncalı görüldüğünden yerinin yedekle doldurulacağı hükmü sevk cdilmdştir.
Madde 81. — Bu madde 3499 sayılı Kanunun 74 ncü maddosine aynen uymaktadır.
Madde 82. — 3499 sayılı Kanunun 75 nci maddesine karşılık teşkil- eden bu maddedeki tek deği
şiklik itiraz merciinin Adalet Bakanlığı yerine Türkiye Barolar Birliği oluşundan ii'baretbir.
Madde 83. — Bu madde de yürürlükteki kanunun 76 nci maddesine aynen uymaktadır.
Madde 84. — Baro yönetim kurulunun tahdidi olmıyarak başlıca görevleri 3499 sayılı Kanunun
73 ncü maddesinde olduğu gibi sayılmıştır.
Madde 85. — 3499 sayılı Kanunda yalnız avukatlara mahsus bir mükellefiyet olan sır saklama
nın tatbikatta görülen ihtiyaca bina en, sınırı bu madde ile 'genişletilmiştir. Baro başkanı ve yönetim
kurulu üyeleri ile Baroca işbirliğine çağırılmış olan avukatlar, Baro memurları, Disiplin Kurulu
üyeleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ve Yüksek Disip
lin Kurulu üyeleri ve Birlik memurları görevleri sarasında öğrenmiş oldukları sırları saklamakla yü
kümlü kılınmışlardır. Buna aykırı davranışın müeyyidesi de maddenin son fıkrasında •gösterilmiş
tir.
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Madde 86.— Tasarı Baro Başkanını açık olarak ayrı bir organ saymıştır. Baro Başkanlığı göre
vi yalnız bilgi değil tecrübe, meslekin niteliğine uygun bir yönetme ve temsil kabiliyeti ister. Bu
itibarla Başkanın en az 15 yıl kesintisiz avukatlık yapmış olanlar arasından seçilmesi öngörülmüş
tür.
Ancak avukat sayısı elliden az olan barolarda müddet şartının her zaman gerçekleştirilmesinin
mümkün olamıyaeağı düşüncesi ile bu barolarda başkanlığa seçilecek kimseler 15 yıllık süre şartı dı
şında bırakılmışlardır.
Madde 87. — 3499 sayılı Kanunda olduğu gibi, Baro Başkanı, 2 yıllık bir süre için seçilir. İki yıl
sonunda tekrar seçilmesi mümkündür.
Madde 88. — Avukatlık sıfatını ve Başkan seçilme şartlarını kaybedenlerin bu vazifede kalması
birçok bakımlardan sakıncalı görüldüğünden, bu gibi hallerde bakanlık sıfatının kendiliğinden düşe
ceği tasarıda yer almıştır.
Bu gibi hallerde veya Başkanın ölümü, istifası durumlarında normal G enel Kurul
Başkan Yardımcısının Başkanlık görevini yapacağı k'abul edilmiştir.

toplantısına

Avukatlığa veya Başkan seçilme yeterliğine engel bir suçtan dolayı hakkında kamu dâvası veya
disiplin kovuşturması açılan Baro Başkanının bu müddet için vazifede kalması mahzurlu görüldüğün
den kovuşturmanın lehine sonuçlanacağı tarihe kadar Başkanlık görevine devam etmemesi uygun
görülmüştür.
Madde 89. — 3499 sayılı Kanuna göre Baro Başkam, Genel Kurula, Yönetim Kuruluna ve Disip
lin Kuruluna başkanlık eder. Tasarının 71 nci maddesinin gerekçesinde açıklandığı üzere Genel
Kurula bir kongre başkanı seçilmesi esası kabul edildiği gibi, yürürlükteki kanunun 92 nci mad
desindeki hükmün muhafazası sakıncalı görüldüğünden, Yönetim Kurulundan ayrı bir Disiplin Kurulu
seçilmesi ve onun da Baro Başkanından ayrı bir Başkanı olması; Yönetim Kurulunun verdiği disip
lin kovuşturması açılmasına dair karar üzerine kovuşturmayı bu ikinci kurulun yapması esası ka
bul edilmiş olduğu için Baro Başkanının yetkileri Genel Kurul olarak Baroyu temsil ve Yönetim Ku
ruluna Başkanlık etmekten ibaret kalmıştır.
Maddede ayrıca Baro Başkanının temsil yetkisi ve Yönetim Kurulu Başkanlığının icapları oları
bâzı ödevleri sayılmıştır.
Madde 90. — Halen olduğu gibi Başkanın Genel Kurula yıllık çalışma raporu vermesi esası muha
faza edilmiş ve Türkiye Barolar, Birliğinin, baroların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olması bakımın
dan bu raporun bir örneğini Türkiye Barolar Birliğine göndermesi uygun görülmüştür. Bu rapor
lar karşısında Türkiye Barolar Birliği, kanunun kendisine verdiği yetkilere göre gereldi işlemleri
yapmak imkânını bulabilecektir.
Madde 91. — Öteden beri barolarda işlerin süratle ve gereği gibi yürütülmesi için bir Başkanlık Di
vanı vardır. Bu Divan Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Yazman ve Sayman üyeden kuruludur. Baş
kanlık Divanı her sene seçimden sonra ilk toplantıda Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Bu kaideler
tasarıda aynen muhafaza edilmiştir.
Madde 92. —• Başkanlık Divanı kanun veya Yönetim Kurulu kararı ile kendisine verilen görevleri
yerine getirir. Baronun mallarının yöenetimi hakkında kararlar verir ve yaptığı işleri her üç ayda
bir Yönetim Kuruluna raporla bildirerek yapılan işlerin Yönetim Kurulu tarafından bilinmesini ve
denetimini sağlar.
Madde 93. — Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkana ait bütün görevleri Başkan Yardımcısı
yerine getirir ve Başkana ait bütün yetldlcri kullanabilir. Onun da olmadığı zamanlarda, meslekte
geçmişi en çok olan Yönetim Kurulu üyesi Başkanlık görevini yürütür.
Madde 94. — Genel yazman, yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenlemek, baro
nun iç çalışmalarını yönetmek ve baro kaleminin çalışmasını denetlemekle görevlidir.
Madde 95.. — Sayman üyenin görevi de başkanlık divanı kararları gereğince baronun mallarını
idare etmek, gelirlerin toplanmasına ve bütçenin uygulanmasına dair gözetimi yapmaktır.
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Madde 96. — G6 nci maddenin gerekçesinde açıklandığı üzero bu kanunun getirdiği en büyük
yeniliklerden bir baro "disiplin kurulunun yönetim kurulundan ayrılması ve müstakil bir kurul
haline getirilmesidir. Madde, disiplin kurulunun baro mevcuduna göre adedini tâyin etmektedir.
Madde 97. — Madde, disiplin kurulu başkan ve üyelerinin, yönetim kurulu üyeleri için belirtil
miş niteliği taşımalarını şart kılmakta ve 80 nci madde hükmünü disiplin kurulu üyelerine de
teşmil etmektedir.
Madde 98. — Yör.ctim kurulunun ve baro başkanının görev süreleri iki yıl olduğu halde disip
lin kurulu için 3 yıllık bir süre kabri edilmiştir. Bunun iki sebebi vardır:
a) Yönetim kurulu, baro başkanı ve dkiplin kurulu seçimleri bir araya geldiği zaman balo
taj ihtimalleri de göz önünde tutulacak olursa selimlerin büyük zorluk arz edeceği günlerce devam edeceği, bunun da birtakım karışıklık ve neticede, hattâ ilgisizliğe yol açacağı kendiliğinden
anlaşılır. Tecrübe ile sabittir ki genel kurula rağ bet seçim konusu ile ilgilidir. Bu itibarla yöne
tim kurulu ve baro başkanını bu yıl seçmek için konuya alâka duyarak toplanacak genel kurulu
gerçek yıl disiplin kurulu gibi bilhassa meslekdaşlar üzerinde etkisi büyük olacak bir kurulun se
çimi dolayısiylc toplantıya ilgi duyacaklardır.
b) Her ne kadar disiplin kuruluna üye olmanın kanuni şartı, yönetim kuruluna üye olmaktan
farklı değil ise de, pratik de genel kurul, disiplin kuruluna seçeceği kr.iler bakımından daha
yüksek adalet hissi, daha esaslı hayat telâkkisi :ıce tolerans sahibi olmak gibi birtakım meziyet
ler aramak suretiyle disiplin kuruluna üye olmayı başkaca mânevi niteliklere bağlıyacaktır. Bu
vasıfları taşıyan bir kurulun sık sık değişmesinden iso daha uzun süre hizmette kalması uygun
görülmüştür. Yine bu düşünce ile, yönetim kuru'unda olduğu gibi kurulun her sene yarısının
değişmesi zorunluğu kabul edilmemiş, süresi biten üyelerin tekrar seçilmek için ara vermeleri
lüzumlu görülmemiştir.
Tasarı, yürürlükteki kanunun 92 nci maddesindeki esası reddetmiş olduğu için, disiplin ko
vuşturmasına karar veren yönetim kuruluna ba ^.kanlık etmiş olan baro başkanının disiplin ku
ruluna da başkanlık etmesi mümkün olmadığından, ilk toplantısında disiplin kurulunun kendi
arasından bir başkan seçmesi esası kabul edilmiştir.
Madde 99. — Bu madde disiplin kurulunun toplanma ve karar nisabını tâyin etmektedir. Yü
rürlükteki Avukatlık Kanununda bu hususta bir hüküm olmadığından disiplin kurulunun tam
üye sayısı ile karar vermesi yüksek haysiyet di sanınca içtihat edilmiş olduğundan noksan üye
ile verilen kararlar iptal edilmiştir. Ancak, disiplin kurulunun tam üye ile toplanması her zaman
kaabil olmadığından işler sürüncemede kalmaktadır. Bu mahzurların önlenmesi için kanun met
nine, asıl üyelerle toplantının mümkün olmaması halinde açıklığın yedek üyelerle doldurulması
dercedilmistir. Kararların üyelerin ekseriyeti il Î verileceği de maddede zikredilmiştir. Disiplin
kurulunda ayrı bir bankanvckilliği düşünülmemiş ve başkanın bulunmadığı toplantılara meslek
te en kıdemli üyenin başkanlık etmesi daha uygun görülmüştür.
Madde 100. — Disiplin kurulunun bir işe el koyabilmesi için baro yönetim kurulu tarafından
disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmiş olması lâzımdır. Yönetim kurulu bir avukat hak
kında belli bir işlemden dolayı disiplin kovuşturması açılmasına karar verdiği takdirde bu dosya
disiplin kuruluna sevk edilecek ve disiplin kurulu da usulüne göre disiplin kovuşturmasını yapa-*
rak disiplinle İlgili cefaları tâyin edebileceği gibi ceza verilmesine yer olmadığına da karar vere
bilecektir. Disiplin kovuşturmasının ne suretle yapılacağı ve ne gibi eczalar verileceği bu kanunun
yedinci kısmında belirtilmiştir. Madde ayrıca bu kurul başkan ve üyelerinin bir işe bakmaktan
istinkafları ile rcdlori de hükme bağlanmıştır.
Madde 101. — Baro genel kurulları baronun malî işlerini denetlemek üzere üç kişilik bir de*
netleme kurulu seçer. Denetçiler açık oyla seçilir. Bu eski kanunda bulunmayan bir organdır, bil
hassa büyük barolar için çok lüzumludur.
Madde 102. — Denetleme kurulunun çalışma usulü ile görev ve yetkileri Türkiye Barolar Bir
liğinin bir yönetmelikle belli etmesi uygun görülmüştür.
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(10 maddeden ibarettir.)

Baro levhası -nakil - levhadan silme :
Madde 103. — Bu maddede yürürlükteki kanunun 51 nci maddesinin tatbikatı gözönünde tu
tularak pratik şartlara uygun hükümler elde etmek düşüncesiyle düzenlenmiştir. Resimli levha her
ismin üstünde veya altında sahibinin resmi konularak basılan albümlü levha resimsiz basılan lev
haya sıra veya sicil numarasına göre ayrıca eklenen levhadır.
Barolar her sene bastırdıkları leîhvaları maddede gösterileri yerlere tevzi etmek zorunluğundadırîar.
Madde 104. •— Avukatların mensup olduğu barodan başka bir baroya nakli hususunda tat/bik
edilecek kaideleri gösteren bir yönetmeliğin Türkiye Barolar Birliğince düzenleneceğini bu madde
(hükme bağlamıştır.
Madde 105. — Nakil ile ilgili inceleme ve isteğin kabulü bakımından tatbik edilecek ana hü
kümler, Barolar Birliğine bildirilecek hususlar bu maddede hükme bağlanmıştır.
Madde 106. — N a k i l isteğinin reddi ile nakil hakkında otuz gün içinde karar verilmemesi hal
lerinde işin sürüncemede kalmaması bakımından avukatın Türkiye Barolar Birliğine başvurması
yolu kabul olunmuştur.
Madde 107. — Levhadan kaydın silinmesi hal'erini hükme bağlıyan bu madde 3499 sayılı ka
nunun 57 nci maddesine tekabül etmekte ancak kanun tekniğine daha uygun bir tarzda tertibedilmiş bulunmaktadır.
Madde 108. — Levhadan ad silme kararının itiraz mercii Anayasanın 122 nci maddesinin espirisine uygun olarak Türkiye Barolar Birliği olarak kabul edilmiştir.
Prensip olarak levhadan ad silme kararı kesinleşmeden uygulanamaz ise de kamu yararının ge
reği olan durumlarda disiplin kurulunun geçici olarak avukat meslekini yapmaktan alıkoyabilme
yetkisi kabul edilmiştir.
Madde 109. — Bu tasarının 8 nci maddesinin 'gerekçesi bu madde için de geçerlidir.
Madde 110. — Madde, levhaya yeniden kaydolma hakkının ilk kayda esas olan şartların varlı
ğını ispatla mümkün olduğunu hüküm altına almıştır.
Madde 111. — Kaydın bir daha yenilenmemek üzere silinmesini tanzim eden bu maddede, ce
zai veya disipline ilişkin bir kararla meslekten çıkarılanlarla bir Ceza Mahkemesi karariyle ka
mu hizmetlerinden yasaklanmış olanların ruhsatnamesinin geri alınmasından sonra bu karara kar
şı 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz olunabileceği ve Barolar Birliği kararlarının ke
sin olacağı hükme bağlanmış, bu suretle avukatın kaydının bir daha yenilenmemesinin esasları
bu madde ile kabul olunmuştur.
Madde 112. — Bu madde yürürlükteki kanunun 80 nci maddesine aynen tekabül etmektedir.

ALTINCI KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
(2 Bölüm - 28 maddedir.)
Türkiye Barolar Birliği :
Madde 113. •— Birçok Garp memleketlerinde okluğu gibi, möslekün özgürlüğünün sağlanması,
Anayasanın 122 nci maddesi hükmünün yerine ge'obilmesi Türkiye'deki baroların kc-ordine edilekîlınıesi, onlan gözetim altında tutabilecek bir Barolar Birliğinin kurulmasiyle mümkündür. Bu
ınadde Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak baroların Türkiye Barolar Birliğinin talbiî üyesi o'JducjŞjuıûJt anıklamaktadır. Barolar Birliği, baroların üstünde bağımsız ve tüzelkişiliğe sahib kanuni bir mesM. Meclisi
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lek teşekkülüdür. Halen Adalet Bakanlığına a'idolan baroların ve avukatların kontrolü yetkisi,
bu tasarının kanunlaşması ile birlikte, demokratik bir prensibin ifadesi olan Anayasanın 122 nci
maddesine uygun olarak Barolar Birliğine geçmiş, olacaktır.
'Madde 11.4. — Türkiye Boralar Birlüğ'inin başkentte olması tabiî görülmüştür.
Madde 1.15. — Birliğin belli başlı görevleri, amaçları ve haklan tasanda tahdidi olmıyarak sa
yılmıştır. Bunlar genel olarak meslekin maddi vo mânevi ilgisi olan bütün konularda en yüksek
meretin olması lâzımgclcn sözün, oyun, işlemin Türkiye Barolar Birliğine aidıolduğunu tesb'it et
mektedir.
Birliğin faaliyet konusu kesin olarak ticari amaçlardan uzak olduğu ve tamamiyle kamu hiz
metinden ibaret buluniduğuna göre kanunların Birliğe verdiği hak ve yetkilerin kullanılması ile
-doğrudan doğruya veya dolayısiyle alakalı (meselâ telif veya tercüme hulkükî eserleri yayınlayıp
satmak, gelirin kanuni görevlerinin ifasının zaruri kıldığı masrafları tahsis etmek üzere işlettiği
bir gayrimenkul e sahiıbolma'k gibi) faaliyet ve bu faaliyetlere murtabıl muamelelerden ötürü
Birliğin her türlü vergi, resim ve hare'tan muafiyeti (6207 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ol
duğu gibi) öngörülmüştür.
Madde .1.16. — 65 nci maddenin gerekçesi bu maldcle için de aynen variddir.
İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin organları :
Madlde 117. — Bu madde Barolar Birliğinin organlarını göstermektedir.
Bu organlar sırasiyle :
T. Birlik Genel Kurulu,
2. Birlik Yönetim Kurulu,
3. Birlik Başkanlığı,
4. Birlik Denetleme Kurulundan ibarettir.
Barolar Birliği disiplin işlerini ikinci derecede İneeli-yeeeğine, BirlFk Yönetim Kumlunun tah
kikat yaptırmak, -disiplin kovuşturimasına lüzum olup olmadığını takdir etmek gilbi görevleri bu
lunmadığına göre barolarda olduğu giıbi, Yönetim Kurulu dışında bir Disiplin Kuruluna ihtiyaç
yoktur.
Esasen- Birlik masraflı bir teşctkkül olduğuna ve ayrıca yurdun her tarafından ge
lecek avukatlarla organlan teşekkül ettiğine g-öre masrafın azaltılması ve zamanÜa da tasarruf
düşüncesi 165 nci maddedeki görevin, Yönetim Kurulunu ter/kil eden zevat tarafından
(Yüksek
Disiplin Kurulu) ismi ile ifasının uygun olacağım göstermiş ayrıca Disiplin Kurulu" ismi ile bir
organ lüzumsuz, hattâ zararlı telâlk'ki cdilmlş't'ir.
Madde 118. — Birlik -genel kurulu, birliğin en yükselk merciidir. Genel kurul, Türkiye'deki bü
tün baroların gönderecekleri delegelerin katılmaları ile kurulur. Levhasında kayıtlı avukat sayısı
yüze kadar olan barolar 2, daha fazla üyesi olan barolar ilk yüzden sonra -gelen her üçyüz avukat
için 1 delege ile birlik genel (kurulunda temsil 'olunurlar.
Mo'dökin en yüksek organını teşkil edecek olan genel kurul delegelerinde bâzı objektif yeterlik
şartları aramak da pek tabiî olarak gerekli görülmüştür.
Delege seçiminde asıl delegelik için yeterli oy alanlardan sonra 'gelen- delege 'sayısının yarısına
eşit kişi yodök delege olarak kabul edilmiştir. Delegelerin genci kurula iştirak için yapacakları za
ruri masrafların baroları bütçesinden ödenmesi kabul olunmuştur.
Madde 119. — Genel kuralım her teşekkülde olduğu gibi sonede bir defa toplanması esası ka
bul edilmiştir. Baroların genel kurul -toplantıları, Aralık ayının ilk haftasında yapılacağına ve de
legeler de o toplantıda seçileceğine göre birlik genel kurulunun Ocak ayının'ilk haftasında toplannrıası uygun görülmüştür. Bir gelenek olarak yılbaşlarını izi iyen -günlerde genellikle mahkeme iş
lerinin az oluşu -delegelerin genel kurula (katılma oranını yükseltecektir. Bâzı önemli hallerde
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birlik 'yönetim kurulu gerekli görür veya 10 baro yönetim kurulu konuyu açıklıyan -ortak bir yazı
ile birlik genel kurulunun toplantıya çağırılmasmı isterse, birlik, genel kurulu toplantıya çağır-,
makla zorunludur.
Bir kısım barolarla, barolar birliği arasında özellikle prensip anlaşmazlıkları çıkması halinde,"
birliğin barolar görüşü 'hilâfına bir emrivaki meydana getirmemesi baklanından 10 baronun müşte
rek talebi ile birlik genel kurulunun toplantıya çağırılması olumlu «görülmüştür. Keza adlî veya.
meslekî kanunlar hakkında genel kurulun görüşünü öğrenmek isterse. Adalet Bakanı da genel ku-"
rulun olağanüstü toplantıya çağırılmasmı birlik başkanlığından istiyebilecektir.
Madde 120. — Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilk iş olarak toplantıyı idare edecek bir baş
kan ile iki üyeden kurulu başkanlık divanı açık oyla seçilir. Pozisyonları itibariyle birlik" organla
rında görevli olanlar genel kurul başkanlık divanına seçilemezler.
Madde 121. — Türküye Barolar Birliği Genel Kurulunun toplantı yeter .sayısı, bütün Türkiye
barolarının seçmesi gereken delege sayısı toplamının dörtte biridir. İlk toplantıda bu sayı elde edil
mezse, en çabuk 1, en çok 2 ay sonra yapılacak ikinci toplantıda yeterlik sayısı aranmaz., Uzak
yerlerde küçük ve imkânları sınırlı baroların delegelerinin genel kurula 'iştiraklerinin zorluk gös
terdiği hallerde o baroca seçilmiş delegeler, barolarının muvafakati ile, başka'baro delegelerine ve
kâlet verebilirler. Vekâlet şekle bağlı bir akit olmadığı için bu hususta verilecek vekâletnamenin
noterden düzenlenmesi gibi bir zorunluk yoktur. Delegenin başka bir delegeye temsil yetkisi veren
bir yazısı, altında mensutbolduğu baronun onayını taşıyorsa maksat hâsıl olmuş olur.
Karar yeter sayısı, eşit oylar ve gündeme bağlılık konularında-73 ncü maddedeki esaslar daire
sinde davranılması öngörülmüştür^
Madde 122. — Birlik genel kurulunun ödevleri maddede 9 foend halinde sayılmış ise de'2,7 ve
8 nci bendi erin mahiye tlerindeki genişlik, maddenin genel kurulun ödevlerine bir çerçeve teşkil
etmediğini göstermektedir.
•
Madde 123. — Madde birlik yönetim kurulunun aslî ve yedek üye sayısını ne suretle seçile
ceklerini vo bunlarda aranacak nitelikleri göstermektedir.
Madde 124. — Birlik yönetim kurulu üyeleri için seçilme yeterliği ağır olduğu ve her za
man o yeterlikte istenen kadar üye bulmak mümkün olmadığı için yönetim kurulu süresi 4 yll
olarak kabul edilmiş aynı zaman yeniden, ara vermeden seçilmeye cevaz verilmiştir.
Madde 125. — Bu maddede birlik yönetim kurulunun görevlerinden başlıcaları 19 ncu foend ha
linde gösterilmiştir. Bu görevler tahdidi olmadığına göre tasarının diğer maddelerinde yer aldığı
halde bu maddede sayılmıyan ve başka kanunlarla birlik yönetim kuruluna verilecek görevler de
olabilir.
Madde 126. — Birlik yönetim kurulunun 45 günde bir toplanması sebebi yurdun muhtelif kö
şelerinden seçilecek üyeleri daha kısa fasılalarla davetin mümkün olmamasıdır. Bununla beraber ma
zeretleri sebebiyle toplantıya katılamıyan üyeler yerine yedeklerin alınması suretiyle toplantıya
imkân verilmesi esası kabul edilmiştir. Birlik işlerinin 'sürüncemede kalmaması için baro yönetim
kurullarında olduğu gibi toplantıya üç kere engelsiz gelmiyenler istifa etmiş sayılacaklardır.
Acele işler için birlik başkanı veya üyelerden üçünün isteği üzerine yönetim kurulunun her za
man toplantıya çağırabilmesi uygun görülmüştür.
,; •-,
Madde 127. — Yönetim kurulunun toplanabilmesi için 6 üyenin bulunması vei k a r a r i ç i n - d e en
az 6 üyenin aynı oyda birleşmiş olmaları esası kabul olunmuştur. Ancak yüksek disiplin kuTUİu* olarak;
yapılan toplantılarda başkanla beraber 11 kişinin huzuru şarttır. Asıl üyelerin noksanı yedök üye
lerle ikmal olunur.
Maddede ayrıca yüksek disiplin kurulu başkan ve üyelerinin bir işe bakmakta çekinme veya ret
durumları hükme bağlanmıştır.
Madde 128. — Bugüne kadar ki tecrübelerle bilinen bir hakikattir ki, Ankara, İstanbul, izmir
gibi büyük baroların yönetimi dailıi bilhassa baro başkanı olan zâtın ve ondan sonra diğer yönetim
kurulu üyelerinin esaslı şekilde zamanlarını almakta ve şahsi işleri için vakit bırakmamaktadır. ;
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Barolar .birliğinin bu kanunla belli edilen »işleri ise, başkanın mutlalk surette kendisini bu işe
hasretmesini icabedecek 'kesafette olduğu gibi yönetJm ve dûaplin 'kurulunu .teşkil edecek zeva
tın da çok büyük vakitlerini alacaktır. Bu itibarla bir baroya hizmette olduğu gibi barolar birliği
ne de ücretsiz olara'k hizmet mümkün olmıyacak bir şeydir. Bu itibarla birlik başkanına ve diğer
kurullar üyeleuine ödenek verilmesi esası kabul edilmiş, bunun miktarının, aylık, yıllık, huzur hak
iki gibi şeklinin belli edilmesi genel kurula bırakılmıştır.
Ankara dışından seçilecek başkan ve üyelerin yolluk ve oturma günlüklerinin keza genel ku
rulca belli editaıesi ve birlik bütçesinden ödenmedi esası kabul edilmiştir.
Madde 129. — Madde, birlik başkanını niteliği ile, birlik başkanlığına engel olacak durumları,
seçim şeklimi göstermektedir.
Madde 130. — Birlik başkanı birlik yönetim kurulu üyeleri gibi dört yıllık süre için seçilir.
Sürenin sonunda yeniden seçilmek mümkündür.
Madde 131. — Bu madde de, sürelerinden önce baro başkanlığından ayrılma ile ilgili 88 nci mad
deye aynen mutabıktır.
Madde 132. — Baro başkanının görevlerini açıklıyan 89 ncu maddede olduğu gibi, bu mad
dede de birlik başkanının görevleri sayılmıştır.
Yüksek disiplin kurulu, barolardan verilmiş dJsipF.n kararlarını ikinci derecede inceliyerök 'bir
merci olduğu, daha önce disiplin takibi açılmasına karar vermek gibi bir durum mevzubahis bu
lunmadığı için birLik başkanı, baro başkanlarından faıklı olarak yönetim kuruluna olduğu gibi
yüksek disiplin kuruluna da başkanlık ederler.
Madde 133. — Bu maddedeki hüküm, tasarının 90 ncı maddesindeki baro başkanının her yıl ge
nel kurula çalışma raporu verme mükellefiyet/ine paraleldir.
Madde 134. — Başkanlık Divanından bahseden bu madde de tasarının 91 nci maddesine
paraleldir.
Madde 135. — 92 nci maddede olduğu gibi birlik başkanlık divanının görevleri de bu madde
de gösterilmiştir. Baro başkanlık divanları her üç ayda bir baro mallarının yönetimi ile ilgili
rapor vermek zorunluğunda oldukları halde, birlik başkanlık divanı üyelerinin yurdun muh
telif köşelerinden gelecekleri hesaba katılarak al^ı ayda bir rapor vermeleri uygun mülâhaza edil
miştir.
Madde 136. —Bu madde aynen, baro başkan yardımcısının görevlerinden bahseden tasarının
93 ncü maddesine paraleldir.
Madde 137. — Bu madde de baro genel yazmanının görovlerinden bahseden tasarının 94 ncü
maddesine paraleldir.
Madde 138. — Keza bu madde de baro sayman üyesinin görevlerini açıklıyan 95 nci mad
desine karşılık teşkil etmektedir.
Madde 139. — Barolarda olduğu gibi, birliğin hesaplarını da zaman zaman kontroldan geçir
mek üzere 3 asıl ve 3 yedek denetçinin işari re, le genel kurulca seçilmeleri uygun görülmüştür.
Madıtfe 140. — Denetlemenin sübjektif ölçülerden kurtarılması ve denetleme olayının tatsızlık
lara yol açmaması için, baro denetleme kurulunun çalışma usulü, görev ve yetkilerini gösteren bir
yönetmeliği Türkiye Barolar Birliğince tanzimi esası 102 noi maddede öngörülmüştür. Bu madde
birlik denetleme kurulunun çalışma usulü, görev ve yetkilerinin, o yönetmelikte ayrı bir kısım
olacağını hükme bağlamıştır.
YEDİNCİ KISIM
Disiplin işlem ve cezaları
(1 Bölüm - 33. maddedir.)
Madde 141. — Bu madde de disiplin cezalarının hangi hallerde uygulanacağını göstermektedir. Di
siplin cezası uygulanmasını gerektirecek haller itibariyle başlıca iki şekil arz etmektedir.
M. Meclisi
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1. Meslekî faaliyetle ilgili olsun, olmasın bir avukat için yakışıksız olarak telâkki edilecek
davranışlar.
2. Meslekî faaliyete bağlı yanlış veya uygunsuz davranışlar.
Maddede birinci şekil, avukatlık onuruna yahut meslek kural ve geleneklerine uymıyan dav
ranışlar olarak ifadesini bulmuştur. Filhakika bütün köklü meslek ve sanatlarda olduğu gibi
avukatlığın da kendine mahsus; kanun hükmüne dayanmamakla beraber tatbikatta yerleşmiş o or
taklın geleneksel kurulları vardır. Meselâ bir avukatın takibetmekte olduğu dâvaya iştirak etmesi
bir başka avukattan iş sahibi tarafından istenecek olursa bu teklifi alan avukatın nasıl bir davranışta
bulunacağına dair hiçbir kanunda hüküm olmamakla beraber, dâvayı öteden beri takibeden avu
kattan müsaade ricasında bulunmak öteden beri yerleşmiş, meslek nezaketi ile ilgili bir kuraldır.
Bu kurala uymıyan avukat disiplin cezasına müstahak olur. Keza avukatların mahkeme dışı kılığı
hakkında hiçbir kanunda hüküm olmadığı halde, halkın alışmadığı, umumiyetle çirkin telâkki olu
nan veya istihzayı mucibolan kıyafetlerde gezmek keza disiplin cezasını gerektirir.
DeruMe edilen bir işin yapılmaması, meslekî vazifenin ifasında dürüstlükten uzaklaşüonası
hallerinde de disiplin cezası uygulanır.
Madde 142. — Yürürlükteki kanunun 82 nci maddssinde olduğu gibi bu maddede disiplin ceza
larının nevilerini göstermiş
ve bunların tarifini yapmıştır.
Madde 143. — Disiplin cezalarının uygulama şeklini gösteren bu maddeye göre avukatların
hak ve görevlerinden bahseden 3 ncü kısımdaki kurallara aykırı hareket edenler hakkında
en az tevbih cezası tatbik edilecektir. Bu kaide aynen 3499 sayılı Kanunda da vardır.
Bir disiplin cezasına mâruz kalan avukat 5 yıllık bir süre içinde disiplin cezasını gerek
tiren bir suç işlerse h.er nevi suçu için evvelkinden artık bir ceza verilmek icabetmektedir.
Buradaki (artık) kelimesiyle ifade olunan şey, ilk suçundan 100 Tl. para cezasına mah
kûm edilen kişice ikinci suçundan dolayı 1 000 Tl. para cezası kesmek değildir. 142 nci mad
dedeki tertibe göre evvelce verilen cezanın üstünde' bir ceza vermektir. Deminki, misali
mizde olduğu gibi evvelâ 10O Tl. para cezası almış olan avukata 5 yıllık dönem içinde disip
lin cezasını gerektiren bir suç işlerse verilecek en az ceza 3 ay işten yasaklamadır. Bugüne
kadar tecrübelerin gösterdiği hakikat odur ki, barolarda üst üste suç
işliycnler, disiplin
meclislerini devamlı olarak işgal eden belli kişilerdir. Ceza uygulamasındaki bu sarahat bu
gibi kimseleri daha dikkatli olmaya sevk edecek veya böylelerin meslek camiasından kısa za
manda tasfiyeleri mümkün olacaktır.
Yalnız şu noktaya dikkat edilmek gerekir ki, bir defa meslekten yasaklanan avukatın, 5
yıllık süre içinde ikinci bir suç işlemesi halinda meslekten çıkarma ile tezciye edilebilmesi
ancak ikinci suçun bu tasarının 3 ncü karnındaki kurallara aykırılık teşkil etmesi ile müm
kündür. Yoksa 141 nci madde gerekçesinde ki, misallerde olduğu gibi geleneksel meslek kural
larına aykırı bir davranış, evvelce meslekten yasaklanma cezası almış olan avukatın baro ve
meslekle alâkasını kesmek için kâfi sebep teşkil etmez.
Madde 144. — Disiplin kovuşturması açılmas:na karar vermeye yetkili baro bu maddede;
şikâyet, ihbar, Cumhuriyet Savcısının talebi veya re'sen ıttılaına vâki olduğu tarJhte, sanık
(avukat) hangi baroda kayıtlı ise oranın yönetim kurulu olarak gösterilmiştir.
Disiplin kovuşturması yapacak disiplin kurulunun
ayrıca yetkisi söz
konusu değildir.
Bilfarz disiplin kovuşturması açılmasına İstanbul Barosu karar vermişse, disiplin kovuştur
masının fiilen başladığı tarihte avukat Ankara Barosuna nakletmiş olsa bile yetkili disiplin
kurulu, İstanbul Barosu Disiplin Kuruludur.
Maddede ayrıca baro başkanı, yönetim veya. disiplin kurulu üyeleri hakkında şikâyet
veya kovuşturmaların müzakere ve kararlarına cnların katılamıyacaklanna dair hüküm olduğu
gibi bunların katılmaları veya ret ve ist'nkâf gibi sebeplerle üye noksanının yedeklerle
tamamlanacağı onların da yetişmemesi halinde 1 u kurallara üye olabilme yeterliğindekilor ara
sında ad çekme suretiyle seçilecek avukatlarla kurulun tamamlanacağı, hükme bağlanmıştır.
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(S. Sayısı: 324)

— 138 —
Madde 145. — Bu madde mer'i kanunun 53 ncü maddesine tekabül etmektedir.
Maddeye, baro levhasından ziyade disiplini ilgilendiren hüküm taşıdığı için yedinci kısımda
yer verilmiştir.
Madde 146. — Disiplin işlemine nasıl başlanacağını gösteren maddede,
Kovuşturmayı gerektiren bir fiil, şikâyet, ihbar. Cumhuriyet Savcısının isteği ve rc'sen ıttıla
halinde baro yönetim kurulunun cari kanunun 88 nci maddesinde olduğu gibi kendi üyele
rinden birini muhakkak tâyin etmek suretiyle başlıyacağı hüküm altına alınmıştır.
Madde 147. — Bu madde 3499 sayılı Kanunun 83 ncu maddesine aynen uymaktadır.
Madde 148. — Bu maddede 3499 sayılı Kanunun 85 nci maddesi hükmünü aynen benimse
miştir.
Madde 149. — Disiplin kovuşturması açılmasına dair verilecek olan kararlar aleyhine itiraz
kabul edilmemiştir. Bir baro yönetim kurulunun hakkında disiplin kovuşturmasına lüzum gör
düğü avukat âmme vicdanı için tatminkâr olmıyan yollardan değil disiplin kurulundan geç
mek suretiyle haklı ise temize çıkmalıdır.
Yönetim kurulunun, disiplin kovuşturmasına lüzum görmediği hallerde Cumhuriyet Sav
cısı, şikâyetçi veya muhbire itiraz hakkı tanınmıştır.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 165 nci maddesinden ilham alınarak sevk edilen hük
me göre itiraz mercii en yakın baro yönetim kuruludur. Barolar Birliğini itiraz mercii yap
mamakta, sebep hem zaman zaman toplanacak olan Birlik Yönetim Kurulunu fazla yükten
korumak, hem de on mühimi ileride Disiplin Kurulunca verilebilecek kararın itiraz merciini
disiplin kovuşturması açıp açmama konusunda söz sahibi etmemek düşüncesidir. Zira Birlik
Yönetim. Kuruluna bu konuda itiraz mercii olma yetkisi tanımak, Barolar Birliğine, Yönetim
Kurulu dışında bir de Disiplin Kurulu seçilmesini icabeder. Bakanlık tasarısında öngörülmüş
olan, Birlik Yönetim Kurulu dışında
Yargıtay hâkimlerinin de katıldığı bir Yüksek Haysi
yet Divanı (Anayasanın 122 nci maddesine aykırılığı bir tarafa) hem masraflı hem de pratik
olmaktan uzaktır.
Maddede ayrıca itiraz mercii olan baro yönetim kurulunun yetkileri be
lirtilmiştir.
Madde 150. — Bu madde aynen 3499 sayılı Kanunun 91 nci maddesine uymak.
Madde 151. — Bu madde hükmü tasarıdaki başlıca mühim yeniliklerdendir. Mer'i kanunumu
zun 88 nci maddesi disiplin takibatının icrasına karar verme yetkisini yönetim kuruluna
tanıdığı gibi 92 nci madde bu kararı vermiş olanların disiplin kurulunu teşkil etmelerine ce
vaz vermiştir. Tasarı büyük mahzurları görülen bu sistemi terk ettiği için disiplin kovuştur
masına karar verir işlerde dosyanın disiplin kuruluna verileceği ve badema bütün işlem ve ka
rarlar o kurulun yetkili olacağı maddede hükme bağlanmıştır.
Madde 152. — Disiplin kovuşturmasının duruçmalı olarak yapılması azdır. Duruşma yalnız
avukatlar için alenidir.
Madde 153. — Disiplin kurulunun dâvetine icabet etmiyen avukatın gıyabında duruşma yapı
lacağı davet yazısında tasrih edilmiş, gıyabında inceleme yapıp karar vermenin cevazı bu
madde ile kabul edilmiştir.
Madde 154. — Disiplin kurulu, dosyanın kendisine tevdii üzerine ilk iş olarak sanık avu
kata yüklenen suçun ne olduğunun açıkça bildirerek,
yazılı savunmasını ister. Duruşma
bu savunma alamdıktan sonra yapılacaktır. Maddede savunma için belli bir süre tanınması
lüzumundan bahsedilmiş, süre maddede belirtilmemiştir. Bunun sebebi baro merkezlerine uzak olan
mülhakat avukatları- hakkında
yapılacak kovuşturmlarda mevsim ve ulaştırma şartları ba
kımından bâzı özellikler olabileceği düşüncesidir. Disiplin kurulları savunma süresini bu özel
liklere göre kendisi ayarlıyacaktır.
Madde 155. — Meslekin yüce mânevi menfaatlerinin koruyucusu -olan disiplin kurulu de
lilleri belli etmekte, incelemede tam bir bağımsızlığa sahibolmak gerekir.
Tarafların isteği,
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vazgeçmeleri ya da daha önce verilmiş kararların disiplin kurulunu bağlamıyacağı bu mad
dede hüküm altına alınmıştır.
t
Madde 156. — Maddede dcillerin inceleme usulü gösterilmiştir.
Madde 157. — Mer'i kanunun 100 ncü maddesindeki şahit ve bilirkişiler celbi hakkındaki
hükme nazaran, aynı konuya taallûk eden bu maddede bâzı değişiklikler vardır.
Disiplin kurulu tanık ve bilirkişileri Tebligat Kanununa göre doğrudan doğruya davete yet
kili kılındığı gibi, gelmiyen tanık veya bilirkişiye verilecek para cezası da günün şartlarına
göre ağırlaştırılmıştır.
Madde 158. — Madde,, duruşmadaki sözlerin ve olayların içinde yer alacağı bir tutanağın
düzenlenmesi ve duruşma dışında düzenlenen tutanakların duruşmada okunması lüzumunu Usul
kanunları-prensiplerine uygun şekilde hükme bağlanmıştır.
Madde 159. ;— Bu madde bilhassa kanun yollarına başvurma süresinin başlangıcını belli etme
bakımından kesin bir hüküm kabul etmiştir. Kararın sözle belli edilmiş olması kanun yollarına
başvurma bakımından bir kıymet ifade etmemekte, onanmış karar örneğinin tebliği ile bu süre
başlamaktadır.
Madde 160. — Bâzı hallerde işlenen meslekî suçun vehameti, disiplin kovuşturması sonunu
beklemeden avukatın işten yasaklanmasını adaletin, meslek haysiyetinin icabı olarak zorunlu
kılar.
Yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair vereceği kararda belli edilen olay
avukatın meslekten çıkarılmasını gerektiren nitelikte ise disiplin kurulu onu tedbir mahiyetinde
olarak işten yasaklayıp yasaklamamayı teemmül edecektir.
Meslekten çıkarma cezası verildiğinde, bu kararın kesinleşmesine kadar avukatı işten yasak
lamak mecburi olarak kabul edilmiştir. Meslekten çıkarılma cezası almış bir avukatın işe deva
mındaki sosyal mahzurları, saymaya lüzum olmayacak derecede aşikâr olduğu gibi, meslekteki
geleceği için ümidini kaybetmiş olan kişinin yapabileceği veya yapmaktan çekinmiyeceği şeylere
imkân bırakmak avukatlığı başı boş bırakmayıpbir nizam altına almanın nedenlerine aykırı bir
davranış olurdu. Yine tasarının 43 ve 58 nci maddelerinde ceza müeyyideleri belli edilmiş olan
tamamen avukatlık mesleğine mahsus dosya tetkikindeki güveni kötüye kullanma ve vekâletna
me suretinde sahtecilik suçlarını, T. C. Kanunundaki rüşvet, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak
gibi bir avukat tarafından işlenmesi mutlaka cezayı artırıcı sebep olarak kabul edilmesi lâzmugelen suçlarla, adalete saygısızlık demek olan yalancı şahitlik suçlarından haklarında son tahkikat
kararı verilen avukatların da tedbir niteliğinde olmak üzere işten yasaklanmaları mecburi kılın
mıştır.
Ancak böyle bir tedbirin uygulanabilmesi için avukatın savunmasının dinlenmiş veya dinlen
mek için yapılan davete avukatın icabet etmemiş olması şarttır.
Madde 161. — Bu madde bir evvelki madde gereğince verilen işten yasaklama tedbirinin so
nuçları ile bunun infaz şeklini ve bu karara aykırı davranışın müeyyidelerini göstermektedir.
Madde 162. — 160 ncı madde gereğince verilen işten yasaklama kararma karşı itiraz hakkı
ve mercii bu maddede gösterilmiştir. İtirazın esasen tedbir mahiyetindeki kararın uygulanmasını,
yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmedikçe engellenmiyeceği ancak bu itirazların öncelik
le incelenmesi hüküm altına alınmıştır.
Madde 163. — Bu maddede tedbir mahiyetindeki işten yasaklamaların hangi hallerde kendi
liğinden, hangi hallerde disiplin kurulu kararı ile kalkacağını göstermektedir,
, Madde 164. — Madd£, disiplin ve ceza kovuşturmasını gerektiren olaylarda bu iki kovuştur
manın ne suretle bağdaştırılacağı hakkında hükümler sevketmektedir.
Eğer avukat hakkında disiplin kovuşturmasına başlandıktan veya disiplin cezası verildikten
sonra ceza .kovuşturmasına başlanmış olursa bu hal disiplin kovuşturmasının devamına veya ve
rilmiş olan disiplin cezasının uygulanmasına mâni olmaz. Şayet ceza kovuşturması disiplin kovuş
turmasından önce başlamış ise, bunun sonucunu bekleyip beklememeği işin safhasına göre yöneM. Meclisi
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tim veya disiplin kurulu takdir eder. Ancak lüzum gördüğü hallerde yönetim kurulu tedbir niteli
ğinde olmak üzere avukatı işten yasaklayıp yasaklamamak hususunda disiplin kurulundan karar
istiyebilecektir.
Subûta taalluk eden sebeplerle verilen beraat kararları disiplin kurulunu bağlar. Fiil sabit ol
makla beraber kanunda yazılı suç unsurlarının bulunmaması sebebiyle beraat halinde olay başlıbaşma disiplin kovuşturmasını mucip ise kovuşturmıya devam edileceği ve hasıl olacak sonuca gö
re karar verileceği hüküm altına alınmıştır.
Madde 165. — Maddenin ilk fıkrasında Disiplin Kurulu kararlarına karşı itiraz mercii ve sü
resi gösterilmiştir. 30 gün olan bu sürenin başlangıcı tasarının 159 ncu maddesine göre Kurul
kararının tebliğinden başlar.
Disiplin Kurulu karardarından bir örneğin Adalot Bakanlığına gönderilmesine ve kararın Bakan
lığa varışından başlıyarak 30 gün içinde Adalet Bakanının yazılı emir hakkını kullanmasında ka
nun yararı mülâhaza edilmiştir.
Madde 166. — Yüksek Dis'plin Kurulunda disiplin dâvalarına nasıl bakılacağını gösteren bu mad
deye göre Yüksek Disiplin Kurulundaki aslolan inceleme usulü evrak üzerinedir. Ancak işten yasak
lama ve meslekten çıkarma cezalarının incelenmelinde alâkalı avukatın isteği ile veya re'sen duruşmalı tetkikat yapılır.
Maddenin son fıkrası duruşmada bir vekil ile tems'lin cevazını ve duruşmada dinleyici olarak yal
nız avukatların bulunabileceğini, hangi hallerde avukatın gıyabında
duruşma
yapılabileceğini
hükme bağlamıştır.
Madde 167. — Maddenin birinci fıkrası 34C9 sayılı Kanunun 113 ncü maddesinin ilk fıkrasına
tekabül etmcktcd'r.
Bundan evvelki maddeye göre duruşma ancak iş l en yasaklama ve meslekten çıkarma cezalan
ver'llm'ş işlerde yapılabileceğine ve bu kabil işler de ancak o eczaya çarptırılan avukat tarafından
Yüksek Disiplin Kuruluna getirileceğ'ne rn5™c Bakanlık tasarısının 156 ncı maddesinde olduğu gibi
söz sırası tanziminin yersiz o1 a cağı 'düşünülmüştü™.
Maddenin son fıkrası Yüksek Disiplin Kurulunun no gibi kararlar verebileceğini göstermektedir.
Madde 163.—Yüksek Dîs'plin Kurulu kararları alevhino bütün ilgililerin, bu meyanda yazılı
om'r irmekleri hilâfına ver'len kararlardan dolayı Adalet Bakanlığının Danıştaya başvurabilecekleri
maddede hükümlendirilm'ştir.
Madde 169. — Gerek barolarda birer Disiplin Kurulu bulunuşunun, gerek bunların kararlarını
denetliyen bir Yüksek D's : plin Kurulum vücut verllmos'rnn sebebi, meslekin mânevi menfaatleri
nin korunması erd's.es : d'r. Bunu delillerin takdirinde objektif bir kıstas olarak dile getirmekte
fayda mülâhaza edilmiştir.
Madde 170. — Madde 3499 savıh Kanunda olduğu g'bi disiplin kovuşturması için üç yıllık
bir zamanaşımı kabul etmiştir. Avukat tasarısı ş'kâvet iherine vcva kendiliğinden kovuşturma açılmasVle zamanaşımının kesileceği hükmünü de kabul etmir/tir. Zira 3499 sayılı Kanunun 118 nci
maddesinde bövle bir hüküm olmadıkı için bilfarz vukuundan iki bucuk yıl sonra farkına varılıp
kovusturmava geç'len bir iş'n kalan 6 av zarfında ilan al edilememesi halinde disiplin cezası verilemiyecn'Tİ seklinde kararlar da çıkmıştır. Bu itibar la kovuşturmanın zamanaşımını keseceğinin tasrihindek' fa^da as"kârdır.
Madde 171. — D's ; plin cezalarının uygulanmasında aslolan hal, uygulamanın cezanın kesinleşme'sinde^ wrtrn vapılmasnlır.
Madde 172. — Dls : plin işlemlern'n gcrckt'recrği masrafların nerelerden sağlanacağı ve bu hu
susta ş!'kâvct sahiplerinden alınacak avansa dair hüküm ihtiva eden madde bugüne kadar sıkın
tısı hissedilen bir boşluğu doldurmaktadır. Burunla beraber ş'kâyotçinin masraf ödiyemiyecek
durumda olması meslekin menfaati bakımından mutlaka kovuşturulması gereken bir olavın ihmalini
asla '•rjabetmr"di,râ ıYin madde rr^hTİrrl* "Avans ve tamamlanması istenen masraf, ilgili tarafın
dan ödenmedikçe işlem yapılmıyabilir» denilmiştir.
M. Meclisi
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Madde 173. — Para cezası ve masraflara dair Disiplin kurullarınca veya Yüksek Disiplin Kuru
lunca verilecek kararlann nasıl icra ve tahsil edileceği, para işlerinin kovuşturulması görevi bu
maddede tanzim edilmiştir.
SEKİZİNCİ KISIM
Avukatlık ücreti
(1 K'sıra -19 maddedir).
Madde 174. — Madde vcikâkt ücreti ankatm alarmı yukarı had bakımından serbest bırakmış fa
kat aşağı had bakımınldan tarifedeki en az ücret ile smırlandırmıştır. Böyle bir hükmün kanun
da yer almasında çeşitli mülâıhaza eelll mistir.
Evvelâ vergi iş'lerine ve bl'lhaısa re'sen takdir konular rAla bu hükmün hem Hazine hem de
mükellef hukuku bakımından faydan meydandadır. Vergi mükellef iye timde tarifenin aşağı had
dinden da!ha az matrahı kabul edilmlyeceğin'bı brirmeai, meslek haysiyeti dış1 nida ücretle 'dâva ka
bulü şe'ldindcki meşru sayılması mümkün olmıyacak rekabetleri önleme faydasını da sağlı yaoakt'r.
Meriyetteki kanunun 128 nei maddesinde olduğu gibi, ücret »özleşmcr-iinln yazılı olması zoran'luluğu bu tasanda ela kabul edilmiştir. Yazılı ücret sözleşmeni olnvyan hal1 erde h a k n de olduğu
gibi asgari ücret tarifesi uygulnacak, sarf edilen emek asgari hadden uzaklaşmayı icabederse ta
rifedeki müktann üç misline kadar ç1 kılabilecek! ir.
Maddenin son fıkrası avukatlık ücretlinden ekğan dâva 1 arda yazılı olrmyan delillerin ineelenem/iyeceği ve yemin de teklif olunamıyacağı hükmünü öteden beri alışılmış bir kural olarak kabul
etmiştir.
Madde 175. — Bu madde bundan evvelki avukatlık kanun 1 armdaM avukatlık ücretleri • için
konulmuş olan kurallardan ayrı İrmiş ve bâzı yenilikler getirmiştir.
Gerek 3499 sayılı Kanunda gerek ondan evve1!:! kanunda ve'kâVt ücretinin, maktu olma^ avu
katın mesaisi karşılığı ücrete istihkak krHbetmesi e^.a^an kabul edilmiştir. Bu tutum Roma Huku
ku nazariyelerine uygun bile olsa, rnömlök etimiz realitelerine hiçbir zaman uymamıştır. Bu yüz
den iş sahibi ile avukatlar arasında ihtilâflar zrhûr etmiş, .kaybedilmiş bir dâvadan dolayı r.vukat sarf ettiği emek ve zamamn karşılığını istediğinde halk vicdanı bunu, kanuniliğine rağmen
meşru bir istek telâkki etmemiş meslek hakkında kötü hükümler'n yerleşmesine sebebol muştur. Di
ğer taraftan kanunun menine rağmen yüzde e^rsı üzerinden ve dâvanın neticelerine göre de.<H
şen ücret
ani asm a1 an daima
revaçta kalmış, kanun nazannda muteber ol.mıyan bu türlü
anlaşmalar 'daha az ihtilâf konusu olmuştur. Hakimiz bir avukatm kendisine fayda sağbaımyan
me^aVtini dâvayı kazanmışcasına değcrYndir'irryi b'ilinmiyen neticeye rağmen maktu bir ücret ta
ahhüdü altma girmeyi kalbul etmemektedir. Şu hakle nazariye uğruna bu realiteyi görmezlikten
gelmenin mânası yoktur. Halkı ve avukatların hrikkaniyet esaslarını s a b a m a balommdan daha
uygun gördükleri yüzde esası üzerinden ve is sahibinin sağlıyacağı menfaate orantdı anbışma^rm meşruiyetini kabul etmek icabeder. Bu düşünce ile ma'd'demazde ücret söz1c'!me1er*ndc . be11!
miktar gösterilmekle beralber, dâvamn neticeısine göre değişen ücrete, iş sah'binin cVe edeceği
menfaat yüzdesi ile belli bir miktardaki ücretin ayarlanması imkânına yer verilmiştir. Keza mah
keme veva icra dairelerinin bir taraf lehine hükmedecekleri vekâlet ücretinin avukata a:divefci
hususunda a v u k a t a is sahibi arasındaki ani arr" anın but^amnı gerektirecek hieıb'r hukuk kaVl^si
yoktur. Bugünkü hl'bâf'na tatJbikat ak't senbest'Vı o r j r n a h'bc ve hibe vaVVı cnasiarna ayVrubr.
B.u itibarla tasarıda hasma tahmil c'dileeek vekâlet üer^t'nin avukata terkobınacağı yolunda avu
katla iş sahibi arasında yapılacak anlaş'malann geçerli olacağı da hükme bağlanmıştır.
Mad'k 176. — Mah^e^.eVrln ne derece m a h s û l okluğu
kf^ce bilinen
bir hakikattir. Bir avukat 1 n yVlla^a
duktan sonra tam netice abndığı zamanda, sumiyvt sahibi
çıkardığı sık
sık
rasgelinen hallerdendir. Böyle bir
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receği bir mahkemeye gitmekten ise karar süresi kantin ile1 belli hakeme gitmek elbette ki hak
sızlığa uğnyan avukat için daha uygundur. Bu itibarla ücret sözlcşmeisinde anlaşmazlıkların
malıke'mecc halledileceği tasrih edilmiycn hallerde hakem taraflar için meciburi ve normal
yol olarak kabul edilmiştir. Hakemlerin seçiminden doğan ihtilâflarda baro yönetim kurulunun ha
kemleri belli etmesi uygun görülmüştür.
Madde. 177. — Bu madde avukata taahhüt e'dilen ücretin zamanında eda edilmemesinin neticele
rini göstermektedir. Böyle bir halde avukatı mukabil vecibelerini yerine getirmemekte haklı sayan
madde hükmü Borçlar Kanunundaki taahhütlerin ifa edilmemesine mütaallik kaidelere de uygundur.
Taksitle ödemelerde bir kısım taksiti ödedikten sonra geri kalanları zamanında ödcnıiyen müvek
kilin işin-avukat tarafından terk edilmesi sebebiyle verdiği taksitleri geri almaya haklcı olınıyaeağı
kabul edilmiştir.
Madde 178. — Çok yorucu bir mesai karşılığında elde edilebilen avukatlık ücretlerinin tahsili ko
nusunda avukatları kötü niyetli iş sahiplerine karşı korumak gerekmektedir. Bu cümleden olarak
maddemiz muacceliyet kesbetmiş bir vekâlet ücreti alacağından ötürü ihtiyati haciz istenmesi halin
de avukatı teminat 'gösterme, mükellefiyeti dışında tutmaktadır.
Madde 179. — Madde, dâva taraflarının anlaşmaları yüzünden avukatların zarar görmemesini
sağlamak amacını gütmektedir. Sulh, feragat, kabul ile biten dâvalarda tarafları, avukatlarının hu
kuku bakımından vekâlet ücretlerinin ödenmesinden mor.'i kanunda olduğu gibi müşterek 'borçlu ola
rak kabul yerinde görülmüştür.
Madde .180. •— Bu madde, avukatın meslekî çalışmalarını karşılıksız kalma tehlikesine karşı koru
yan yolları ve tedbirleri tanzim etmektedir. Vekâlet ücreti alacağını tahsil edinceye kadar müvekki
line ait malları ve haklar üzerinde avukatın hapis hakkı bugünkü 'mevzuatımızda da vardır. Tasarı
hacizde, iflâs ve konkordatoda avukatlara ister borçlu veya müflisin vekili olsun ister alacaklının ve
kili bulunsun avukatların meslekî faaliyetleri sebebiyle doğan alacakları için rüçhan hakkı tanınmak
tadır. Bu imtiyazı avukatın ölümünden itibaren üç yıl içinde kullanmak şartiyle mirasçıları için ıanımıa'k da adalet gereği olarak telâkki olunmuştur.
Madde 181. •—• Maddenin ilk cümlesi 3499 sayılı Kanunun 131 nci maddesinin vekâlet ücreti dâva
larını açmadan evvel yönetim 'kuruluna bildirme zorunluluğundan bahseden son cümlesine tekabül et
mektedir. Ancak, mahiyetlerinde acelelik mündemiç bulunan ihtiyati tedbir ve ihtiyati haczinde peşi
nen yönetim kuruluna bildirmesi zorunlu olmadığının madde metninde tasrihi uygun görülmüştür.
Madde Ü82. — Bu maddedeki ücret tarifesi hükmü 3499 sayılı Kanunun 130 ncu maddesindeki
hükme benzemektedir. Ancak, barolarca hazırlanacak tarifeler Barolar Birliğine gönderilecektir. Ta
rifeleri onaylamak veya değişiklik yapmak bölge tarifeleri yapmak hakkı tamamen Barolar Birliği
Yönetim Kuruluna alt olarak kabul edilmiştir.
Maddede 'ayrıca Barolar Birliğinin tarifeleri inceleme süresi, bunların yayını, dağıtılması hususla
rı tanzim edirmiştir.
Madde 183. — Bu madde tarifeyi tatbikle görevli olan mercileri saymıştır. Tarife konusunda geç
miş tatbikat bâzı mercilerin tarife uygulamalarında kendilerini görevli saymama içtihadına gide
bildiklerini gösterdiği cihetle böyle bir maddenin lüzumu kabul edilmiştir.
Madde 184. — Borçlar Kanununa göre başkasına vekâlet vermeye yetkili vekilin tâyin ettiği ve
kil doğrudan doğruya müvekkilin vekilidir. Bu esas hâki kalmakla beraber madde durumu, sadece
vekâlet ücreti yönünden ele alarak avukatın salâhiyetine müsteniden vekâlet verdiği başka avukat için
anlaşma dışında munzam bir ücret istiyemiyeceği ve avukat tarafından tevkil edilmiş bulunan İkinci
avukatın doğrudan doğruya müvekkilden ücret talebinde bulunamıyacağı açıklanmıştır.
Madde 185. — Bu madde bir evvelki madde hükmünü aksi yönden ele almaktadır. İş sahibi ilk
anlaşmayı yaptığı avukatının yazılı muvafakati ile işin takip ve müdafaasına iştirak ettirdiği ikinci
avukatı bahane ederek ilk anlaşmayı yaptığı avukatın ücretinden her hangi bir indirme yapamaz.
Zira birinci avukatın muvafakati, sahibinin bir ikinci avukatın da işi takip ve müdafaa edebilmesi
arzusundadır. Ücretin tenzil veya taksimine değildir. Bu itibarla bundan evvelki maddede hü'kühıM. Meclisi
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löııdirildiği gibi ilk anlaşmayı' yapan avukat nasıl haiz olduğu salâhiyete dayanarak ve'kendince gör
düğü lüzum ile başka bir avukata vekâlet vermesi halinde munzam bir ücret istem iyecek idi ise, bu
rada da is .sahibi ilk 'anlaşmayı yaptığı avukatın ücretinden indirme yapamayacaktır.
Madde İSG. — tş sahibi İİ3 avukat arasında sözleşilen ücret hangi işe karşılık: tutulmuş ise
yalnız o iş için hüküm ifade edeceği esasını akclin konusundan anlaşılacağı için ilk nazarda bu
madde lüzumsuz imiş gibi bv: his hâsıl olmakta ise de tatbikatta ücreti sözl eşilen işle uzak yakın ilgisi ol«n işleri de iş sahiplerinin aynı ücret sözleşmesi içinde avukata yüklemek iste
dikleri ve bundan ihtilâflar doğduğu görülmüştür. Tasarı, avukatla iş sahipleri arasında sızıltı
yı önleyici tedbirleri meslekiıi menfaati bakımından lüzumlu gördüğü için bu maddeye yer veril
miştir.
Maddenin son fıkrasında sözleşme konusu işle ilgisi ve bağlantısı olsa bile, yeni bir ücret
sözleşmesine k m u olabilecek işleri, iş sahiıbıninistediği avukata vermekte serbest olacağı tesbit
edilmiştir.
Madde 187. — tş sahibinin birden fazla olması ha'linde, avukatın mesaisinin karşılığını sağ
mal bir esasa bağlamak bakımından bunların arasında, borçta iştirak ve kefalette teselsülü ka
bul zaruridir.
Madde 188. — Avukatın işin sonundan beklediği menfaatin sürüncemede kalmaması ancak o
işin çabuk sonuçlandırılması ile mümkündür. İş sahibimin har ve masrafları veya bunlar ^çin
gereken avansı zamanında vermemesi bir an evvel varılmak istenen sokucu geciktirir. Keza
avukatın iş seyahatlerinde de yol parası ve teferruatının ödenmemesi avukatı müşkül durumlara
sokabilir. Madde, bu sorunların gereklerini göstermekte ve işin sonunda avans hesabının avu
katla müvekkil arasında görülmesini artanın iades'ıni âmir bulunmaktadır.
Madde 189. — Bu madde ücret sözleşmesi yapıldıktan sonra vekâletname verilmese, sözleşilen avukatın işe başlamasına veya devamına imkân verilmesc, haklı bir sebebe dayanmadan
azledilse bile iş sahibinin sözteşilen ücreti tamamen odam ekle mükellef olacağını tcsbiıt etmek
tedir.
Madde 190. — Bu maddede bir evvelki madde hükmünü aks? yönden ele almaktadır. Avu
katın üzerine aldığı işi haklı bir scbebolmaksızm takipten vazgeçmesi halinde aldıklarını iade
etmesi gerekir. Eğer avukatın bu tutumu ayrıca iş sabi'binin bir hakkını yitirmesine sebebolmuş
ise pek tabiîdir ki avukat umumi hükümler dairelinde iş sabibii'C karşı mesuldür.
Madde 191. — 175 mci madde ile dâva sonucundaki başarıya göre ücret sözleşmesi yapılabilece
ğine nazaran avukatın başarı yüzdesini baştan tâyin •edebilmesi için iş saıhib:nin kendisine mad
di vakıaları doğru olarak bildirim iş, ikame edebileceğini söylediği delilleri hakikaten ikame ede
bilmiş olması icabeder. Hay-dî birtakım olayların avukata anlatılması, dâvayı veya savunmayı
ispat için gereken delillerin mevcudiyetinden bahsedilmiş olmasına rağmen ikame olunamamsı
avukatı yanlış tahminlere ve sonuç vermiyen çalışmalara sevk ettiği için iş sahibini bu hususlar
daki beyanlarının doğruluğunu taakhüdetmiş saymak ve lirin Cınm meydana gedmesinde bir taz
min konusu olarak kabul etmek icabeder. Ancak bu gibi hallerde iş sahibinin beyanlarının
imzalatılarak muhafazası gerekir.
Madde 192. — Avukatla iş sahibi arasındaki yazışmalar bâzan bir hakkın muhafazası bakımın
dan çok büyük ehemmiyet arz eder. Onun için iş sahibi konutunu doğru olarak avukatına bil
dirmeli, adres değişikliklerini de en kısa zamanda haber vermelidir. Aksine hareketin iş sahibi
nin mesuliyetini mucibolacağı maddede açıklanmıştır.
DOKUZUNCU KISIM
Adlî yardım
(1 Kısıım - fî maddedir.)
Madde 193. — Her baroda bir adlî yardım bürosu kurulacaktır. Bu büroya 'bulunduğu ye
rin ihtiyaena .göre birden üçe kadar avukat yönetir. Bu avukatları o baronun yönetim kurulu
tâyin edecektir.
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Mecburi olan adlî yardım büroları dışında asliyo mahkemesi ve beş avukatın bulunduğu her yer
de adlî yardım bürosu kurulabilecektir.
Madde 194. — Madde adlî yardım bürosunun vazifelerini, baroların, yurttaşın sosyal güvenliğindciki yerini ve rolünü göstermektedir. Adlî yar hm konusunda Usul Kanunu hükümlerinin iyi işlomosine çalınmak adlî yardım bürolarının vazife'erindon biri ise de hepsi değildir. Hukuk mahke
melerinden adlî müzaharcıt kararı almamış veya kendisine müdafii tâyini bakımından C. M. U. Ka
nunundaki şartları haiz bulunmamış olsa bile her hangi kimseyi bu büro yardıma lâyık görürse ken
disine talebi üzerine hattâ re'sen dahi parasız veya ücreti elde edilecek menfaatten ödenmek şartiyle
avukat tâyin edebilecektir. Ayrıca danışma büroları kurarak buralarda stajiyerleri görevlendirmek
suretiyle hem fakir vatandaşların sorunları cevap'andırılacak hem de stajiyerlere belli olaylar üze
rinde düşünme, araştırma yapma imkânları sağlanacaktır.
Madde 195. — Adlî yardım bürosu işleri gelişi güzel değil sıra defteri gereğince bağlı olduğu
baronun levhasında yazılı avukatlara tevzi edecek'iv. Kendisine bu suretle görev verilen avukat bu
nu ifaya mecburdur. Bu mecburiyetten kurtulmak istemesi halinde o iş için ücret tarifesinde belli
edilmiş ücret ne ise onu baro kasasına yatırır. Madde bunlardan başka sıra defterime itirazların
nasıl çözümleneceğini de göstermektedir.
Madde 196. — Adlî yardıma müstahak olmanm ispat şekilleri bu maddede gösterilmiş büronun
'tasarruflarına karşı,baro başkanı itiraz mercii ola'a': kabul edilmiştir.
Madde 197. — Bu madde 3499 sayılı Kanunun 126 ncı ve 127 nci maddeler imdeki hükümleri bir
arpda toplatmakta büro masrafları ile büroda çalnacaklara verilecek ikramiye konularını tanzim et
mektedir.
ONUNCU KISIM
Gsçici. hükümler
(1 kısım - 5 rfladdedir.)
Geçici madde 1. — Madde, bu tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girdiği güne kadar staj bitirme
belgeni a ^ ı ş veya staia başlamış da henüz bitirmemi 0 . okanlar iç'm 3499 sayılı Kanunun avukat ola
bilme ve avukatlık yetkileri bakımından mevcut hükümlerini iktisabedilmiş bir hak olarak telâkki et
miş ve mahfuz tutunuştur.
Geçici madde 2. — Bu kanunun getirdiği esp nnin yürütücüsü ve denetleyicisi durumundaki
Türkiye B a n l a r Birliğin'm fiilen kurulup çalınma'arma başlıyabiknesi için neler yapılacağını bu
m°dde tayyetmektedir. Barolar bu kanun ile Ada'^. Bakanlığının denetiminden çıkıp Türkiye Baro
lar Birliğinin denetimine girmektedir. Bu itibarla T'rkiyo Barolar Birliğine adeta görev sevk edecek
olan Adalet Bakamna, Barolar Birliğinin ilk Gen^l Kurulunun toplanması için gerekli seçime baro
ları davet vaaifes'mi vermek yerinde görülmüştür.
Adalet Bakanının bu daveti üzerine barolarca yapılacak seçim sonuçları Ankara Barosuna bil
dirilecek ve bu baro, Adalet Bakanlığı ile işbirliği yaparak Genel Kurulunun toplanacağı yeri, günü,
saati, gündemi Türkiye'deki bütün barolara bildi 'ocek belli günde toplantıyı Adalet Bakanı açıkt?n sonra, Kongre Barkamlık Divanı seçimine kad w Başkanlığı hazır bulunan en yaşlı üyeye bıraka
caktır.
Geçici madde 3. — Dâvavckillerinin durumunu tanz ; m eden bu madde, esasen Türkiye'de mah
dut miktarda k a H ı ş nlm rVtv<->^o1-;ıipT"m'~> ^ i n m a yerlerini denetimlerini, disiplin muameleleri ile
bun 1 ar?, karşı itiraz mercilerini belli etmektedir.
Geçici ımdde 4. — Bu tasarının kanunlaşmasından önce ruhsatname almış olanların 2499 sayılı
Kanunla müktesep bütün haklarımın mahfuz tutul luğu maddede teabit olunmuştur.
Croçici madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe gir ligi tarihteki baro başkanı ve yönetim kurulu üye
leri devre1 ori sonuna kadar görevlerine devam edeceklerdir. Ancak yeni kanunun 3499 sayılı Kanun
da o^mıyan ayrı bir disiplin ve denetim kuruluna yer vermiş olduğu için, her baronun başkanına
bu kurullarının seçimi için derhal Gcmel Kurulu toplantıya davet vazifesi verilmiş ve bu seçimleri
iki ay içinde sonuçlandırılması zorunlu kılınmıştır.
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' AVUKATLIK KANUNU TASARISI
BÎRlNCt KISIM
Avukatlık ve avukat
Avukatlığın ve avukatın mahiyeti:
MADDE 1. — Avukatlık bir kamu görevidir. Avukat, adaletin dağıtımında ve gerçekleşme
sinde bağımsız bir yardımcı organdır.
MADDE 2. — Avukatlığın amacı, avukatların hukuk bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine
vermek, her türlü hukuk sorununda kurallara ve hakkaniyete uygun olarak anlaşmazlıkları çö
zümlemeye çalışmak ve genellikle yargı organla riyle resmî ve özel kuruluşlar önünde kanunların
tam olarak uygulanmasına yardım etmektir.
Bütün yargı organları, resmî kurullar ve kurumlar görevlerinin yerine getirilmesinde avu
katlara yardımcı olmakla yükümlüdürler.

ÎKÎNCÎ KISIM
BÎRÎNCÎ BÖLÜM
Avukatlık meslekine kabul
Mesleke girebilme koşulları:
MADDE 3. — Avukatlık meslekine girebilmek için:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk hukuk fakültelerinden birini bitir-niş veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirmiş
olup da Türk hukuk fakültesi programlarına gö *e eksik derslerden başarılı sınav geçirmiş olmak,
c) Avukatlık stajını tamamlıyarak belge almış bulunmak,
ç) Avukatlık sınavını başarmış olmak,
d) Levhasına yazılmayı istediği baro bölges'nde konutu bulunmak,
e) Bu kanunda belirtilen durumlardan biri ile avukatlığa engeli olmamak gerekir.
En az on yıl genel veya askerî mahkeme hâkinlik ve savcılıklarında, Danıştay dâva daireleri
başkan ve üyelikleriyle yardımcılıklarında, kanun sözcülüklerinde bulunmuş veya bir Türk hukuk
fakültesinde buna eşit süre hukuk bilimleri profesör veya doçentliği yapmış olanlar staj ve sı
nav zorunluğu dışmdadırlar.
Mesleke girme engelleri :
MADDE 4. — isteklide aşağıda gösterilen durumlardan birinin varlığı, isteğinin geri çevril
mesini gerektirir :
a) Kesinleşmiş Ceza Mahkemesi kararı ile onur kırıcı veya ağır hapsi gerektiren bir suçtan
ötürü hüküm giymiş olmak,
b) Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucu hâkim, memur, avukat olma niteliğini
yitirmiş bulunmak,
c) Avukatlık meslekine yaraşmıyacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,
ç) Avukatlık meslekine veya avukatlığın onuruna uymıyan bir işle uğraşmak,
d) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
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e) tflâs edip de itibarını geri almamış bulunmak (taksiratlı veya hileli iflâs etmiş olanlar
hiçbir suretle mesleke giremezler),
f) Avukatlığı aralıksız olarak gereği gibi yapmaya engel sürekli hastalığı veya beden eksiği
olmak.
İstek üzerine karar ve and :
MADDE 5. — Avukatlığa girme isteği üzeriıe adayın başvurduğu baro yönetim kurulu ge
rekli kararı alır.
Mesleke girmesi uvflrun görülen adaya, avukatlığa başlamadan önce baro yönetim kurulu önün
de aşağıdaki and içirilir :
«Yasalara, ahlâka, meslekin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vic
danım üzerine söz veririm.»
And içme töreni herkese acıktır. Bu törenin yapıldığı, andın metnini de kapsayan bir tutana
ğa ballanır ve isteklinin dosyasında saklanır. Bu tutanağı baro yönetim kurulu ile birlikte yemi
ni eda eden imzalar.
Karar verme süresi ve bekletici olaylar :
MADDE 6. — Baro yönetim kurulu yazılı başvurma gününden başlıyarak bir ay içinde gerek
çeli bir kararla isteği geri çevirmezse aday mesleke girmiş olur ve adı baro levhasına yazılır.
Şu kadar ki, aday hakkında 4 ncü maddenin (a) bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren
bir suç islediği sanılarak hazırlık soruşturması veya ceza dâvası açılmış ise, avukatlığa alınma
isteği hakkında verilecek karar bu kovuşturmanın sonucuna kadar bekletilebilir.
Aday hakkında kamu görevlerinden yasaklanmayı gerekli kılabilecek bir suçtan ötürü kamu
dâvası açılmış bulunursa avukatlığa alınma isteği yerine getirilmeyip dâva sonucunun beklenme
si zorunludur.
Her iki durumda da birinci fıkradaki süre işlemez.
Hazırlık soruşturması veya ceza dâvasının sonucu ne olursa olsun mesleke girme isteğinin esa
sen geriçevrilmesi gerekiyorsa sonuç beklenmeden istek karara bağlanır.
Geri çevirmeye karşı itiraz :
MADDE 7. — Baro Yönetim Kurulu, avukatlığa girme isteğinin g-eri çevrilme nedenlerini kara
rında gösterir. Aday, gerekçeli kararın kendisine yazılı olarak bildirilmesinden başlıyarak 15 gün
içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, isteği varsa adayı dinledikten sonra kararını verir.
İtiraz yerinde görülürse ilgili baro, adayı levhasına yazmak zorundadır.
İtirazın geri çevrilmesi durumunda aday bu karara karşı Danıştaya başvurabilir.
Geri çevirme kararının sonucu :
MADDE 8. — Avukatlık meslekine girme isteği ile baroya başvuran bir adayın bu isteği geri
çevrildiği zaman ilgili baro; adayın adını diğer barolarla Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Bu
durumda o kimseyi hiçbir baro, geri çevirme nedenleri ortadan kalkmadıkça levhasına yazamaz.
Avukatlık ruhsatnamesi :
MADDE 9. — Baro Yönetim Kurulu, mesleke girmesi uygun görülen adaya Türkiye Barolar Bir
liğince tek tip olarak hazırlanan bir ruhsatname verir. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildi
rilir.
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Avukatlığa giriş bu ruhsatnamenin verilmesi ile geçerli olur ve aö^ay bu ruhsatnameyi aldıktan
sonra avukat unvanını kulalanma hakkını kazanır.
Avukat unvanını kullanma yetkisinin düşmesi :
MADDE 10. — Ne yolla ve hangi nedenle olursa olsun, baro levhasından adın silinmesi «avu
kat» unvanını kullanma yetkisini düşürür. Bu durumda eskiden bu hakkın varlığını gösteren bir
kelime eklemek suretiyle de olsa avukat unvanının kullanılması yasaktır.
En az 10 yıl avukatlık yaptıktan sonra kendi isteği ile meslekten ayrılmış ve avukatlığı sıra
sında kötü bir durumu görülmemiş olanlara istekleri üzerine Baro Yönetim Kurulu kararı ile
avukat unvanını kullanma izni verilebilir.
Bu izin, 4 ncü maddenin a, b, c, ç, d ve e bendlerindeki durumların doğmasında Yönetim Kuru
lunun isteği üzerine Disiplin Kurulunca geri alınabilir. Bu karar kesindir.
Avukatlığa bağdaşmıyan işler :
MADDE 11. — Maaş, ücret, ödenti karşılığında görülen hiçbir iş özellikle tacirlik, iş ajanlığı,
sigorta prodüktörlüğü, esnaflık ve benzeri işlerle meslek kuralları veya meslek onuru ile bağdaşmı
yan işler avukatlıkla birleşemez.
Avukatlıkla bağdaşabilen işler :
MADDE 12. — Avukatlıkla birlikte yapılması sakıncalı olmıyan işler ve yüklenebilen görevler
şunlardır :
a) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi, il genel ve belediye meclisleri üyelikleri ve belediye
başkanlığı,
b) Üniversite ve yüksek okul öğretim üyeliği ve öğretim görevliliği ve asistanlığı ile orta öğ
retim öğretmenliği,
c) Resmî ve özel kurum, kurul, tüzel ve gerçek kişilerin danışman ve avukatlığı ile bir avukat
bürosunda ücret karşılısında avukatlık,
ç) Hakemlik, tasfiye memrlu&u, yargı organları veya adalet kuruluşlarından biri tarafından
verilen her hangi bir görev veya ödev.
d) Genel olarak yönetim kurulu başkanlığı. üyeliği veya denetçilik,
e) Anonim, limited veya kooperatif ortaklıklar gibi sermaye ortaklıklarında yönetim kurulu
başkanlığı, üveliei. murahhas üyeliği ve denetçiliği ile komandit ortaklıklarda komanditerlik,
f) Havır demekleri, bilimsel ve sosyal derneklerle siyasal partilerin organlarında başkanlık,
üyelik ve denlilik,
g) Meslekle ve hukukla ilgili gazete, dergi ve yayınların sahipliği veya yayın müdürlüğü.
Şu kadar ki, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyeleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri
ve müesseselerinin, özel hukuk kurallarına bağlı sermayesi Devlete ve kamu tüzel kişiliklerine ait
kurumların yönetim kurulu başkanı, üye ve denetçilerinin. Hazinenin belediyeler ve özel idare
lerin, il ve belediyelerin yönetim veya denetimi altında bulunan idare ve kurumlarla sermayesi
nin yarıdan fazlası Devlete ait ortaklık ve kurumların; il genel ve belediye meclisi başkan ve
üyelerinin de bağlı bulundukları tüzel kişiliklerin aleyhindeki dâva ve işleri almaları ve kovuş
turmaları yasaktır.
Bu yasak avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.
Hâkimlik ve savcılıktan ayrılanlar :
MADDE 13. — Her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılan veya emekli olan hâkim, savcı, kanunsöczüsü ve yardımcılarının ayrılma gününden başlıyarak iki yıl süre ile ayrıldıkları mahkeme
veya dairelerde avukatlık yapmaları yasaktır.
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Bu yasak yüksek mahkemeler hâkimleri, savcıları kanunsözcüleriyle bunların yardımcıları
için de geçerlidir.
Devlet, belediye, il özel idare ve İktisadi Devlek Teşekküllerinde memur olup da avukatlığa
geçenler iki yıl geçmeden ayrıldıkları kurumlar aleyhine dâva alamaz takipte bulunamazlar. Bu
yasak ortaklarına ve yanlarında çalıştırdıkları avukatlara da uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Staj
Süresi ve yayılacağı yerler :
MADDE 14. — Staj süresi kesintisiz olarak en az iki yıldır.
Staj bu bölümde ve staj yönetmeliğinde yazılı koşullar çerçevesinde altı ayı Mahkemelerde,
geri kalan kısmı da en az 10 yıllık meslek geçmişi olan bir avukatın yanında yapılır.
Stajiyer olabilme koşulları. :
MADDE 15. — Bu Kanunun 3 ncü maddesinin a, b, d, e bendlerinde yazılı nitelikte olanlar
avukatlık yapacakları yer Barosuna bir dilekçe ile başvururlar.
Dilekçeye iliştirilecek belgeler :
MADDE 16. — Bu dilekçeye aşağıda gösterilen belgeler eklenir a) Bu Kanunun aradığı koşullara ilişkin belgeler ve onanmış ikişer örnekleri,
b) Adayın, 3 ncü maddenin (e) bendinde yazılı durumu bulunmadığını gösteren beyanna
mesi,
c) Yanında staj göreceği avukatın yazılı oluru,,
ç) Adayın ahlâk durumu hakkında o Baroda yazılı iki avukat tarafından düzenlenmiş ta
nıtma belgesi.
Bu belgelerin birer örneği Baro Başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliği
ne gönderilir. Asılları ve diğer örnekleri Baroda saklanır. 21 nci Maddenin ikinci fıkrasında be
lirtilen durumda adayın yanına verildiği avukatın oluru aranmaz.
Bu maddenin (b) bendinde yazılı beyannamenin doğru olmadığı anlaşalırsa aday hakkında
Türk Ceza Kanununun 528 nci Maddesindeki ceza uygulanır.
İstemin duyurulması :
MADDE 17. — Adayın istemi, 10 gün içinde Baronun ve Adalet Dairesinin uygun bir yerin
de 15 gün süre ile asılarak duyurulur.
Avukatlar, stajiyer veya ilgililer bu Kanunun öngördüğü koşullar yönünden duyuru sü
resi içinde itirazda bulunabilirler, itirazın incelenmesi delil veya olayların açıkça gösterilmesi
ne bağlıdır.
İnceleme ve araştırma :
MADDE 18. — Baro Başkanı, istemin duyurulmasından önce, Baroda yazılı avukatlardan
birini adayın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı ile ahlâk durumu hakkında inceleme ve araştır
ma yaparak bir rapor düzenlemek üzere görevlen dirir.
Görevlendirilen avukat istenen raporu en geç 15 gün içinde Baroya vermekle yükümlüdür.
MADDE 19. — Baro yönetim kurulu itiraz süresinin bitmesinden sonra bir ay içinde 18 nci
maddedeki raporu göz önünde tutarak adayın stajiyer listesine yazılıp yazılamıyacağı hakkında
gerekçeli bir karar verir.
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Bu karara baro yönetim kurulu üyeleri veya ilgililer kararın öğrenilmesinden veya vasılı ola
rak bildirilmesinden başlıyarak 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler.
Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemesi durumunda da aday Türkiye Baro
lar Birliğine başvurabilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun, adayın stajiyer listesine yazılması için vereceği
karar kesindir, istemin geri çevrilmesine karar verilirse aday Danıştaya başvurabilir.
Stajın başlangıcı :
MADDE 20. — Avukatlık stajı listeye yazılma ile başlar. İtiraz yazılmayı durdurur.
Yanında staj yapılacak avukat :
MADDE 21. — Stajiyer listesine yazılan aday, isteminde gösterdiği ve yazılı olurunu aldığı
avukatın yanında staja başlar. Baro başkanının isteği veya ilgililerin başvurması üzerine baro
yönetim kurulu stajın istemde gösterilenden başka bir, avukat yanında yapılmasına karar verebi
lir.
16 ncı maddenin (c) bendinde yazılı belgeyi alamıyan adayların kimin yanında staj görece
ğini baro başkanı belli eder.
Her iki durumda da avukat, staj iyeri yanma almak zorunddaır.
Stajın yapılması ve stajiyerin ödevleri :
MADDE 22. — Stajiyer, staj süresi içinde duruşmalara avukatla birlikte girmek, staj konfe
ranslarında bulunmak, baro yönetim kurulu ve yanında çalıştığı avukat tarafından yerilen; işleri
yapmak, dâva belgelerini düzenlemek ve bu kanun ile staj yönetmeliğine aykırı düşmiyecek bü
tün ödevleri yapmakla yükümlüdür.
Stjiyerin haklı nedenlerle devam edemediği günler engelin kalkmasından sonraki bir ay için
de başvurması ile tamamlatılır. Baro başkanı stajiyere, iki yılda iki ayı geçmemek üzere izin vere
bilir.
Staj raporları :
MADDE 23. — Staj, baronun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi altında yapılır. Stajiyer
hakkında, yanında staj gördüğü hâkimler, savcılar ve avukat tarafından mesleke olan ilgisini,
moral durumunu belirten raporlar verilir. Yanında staj görülen avukat, mahkemelerdeki staj du
rumunu da kapsıyan altı aylık raporlarını, ayrıca staj süresinin sonunda da kesin raporunu verir.
Staj süresinin uzatılması :
MADDE 24. — Baro yönetim kurulu, staj konusunda kesin raporun verilmesinden sonra «Staj
belgesi» nin verilmesine veya sürenin altı ay uzatılmasına karar verir.
Stajiyerin yetkileri :
MADDE 25. — Bir yılı dolduran stajiyerler, yanında çalıştıkları avukatın onayı ile ve gözeti
mi altında sulh mahkemeleri ile icra hâkimliklerinde görülen dâvalara girebilirler ve icra işlerini
kovuşturabilirler.
Bu stajiyerlere staj yönetmeliğinde belirtilecek esaslar dairesinde maddi yardım yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav
Sınav yeri ve girebilme koşulu :
MADDE 26. — Avukatlık sınavı Türkiye Barolar Birliğinde yapılır. Bu sınava staj belgesi al
mış olanlar girebilir.
Sınav kurulu :
MADDE 27. — Sınav kurulu en az 15 yıldan beri avukatlık yapmakta olanlar arasında 4 kişi
olarak, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca seçilir.
Birlik başkanı sınav kuruluna başkanlık eder.
Sınavda başarı göstermiyenler :
MADDE 28. — Avukatlık sınavında beş kere başarısızlığa uğrıyan aday bir daha sınava gire
mez.
Sınavın amacı ve konuları:
MADDE 29. — Sınav, adayın hukuk prensiplerini ve kanun hükümlerini olaylara uygulayabil
me yeterliğini değerlendirme amaciyle yapılır. Özellikle Anayasa hukuku, medeni hukuk, tica
ret hukuku, ceza hukuku, takip hukuku, hukuk ve ceza yargılama usulleri ile Avukatlık Kanu
nu sınav konu ve sorularına temel olur.
Aday sınavda kanun metinlerini kullanabilir.
Sınav yönetmeliği :
MADDE 30. — Sınavların yılda kaç kere yapılacağı, zamanı, ve sözlü sınav usulleri ve bu ko
nular için gerekli başka özellikleri, Türkiye Barolar Birliği düzenliyeceği «Sınav yönetmeliği»
nde belli eder.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Avukatların hak ve ödevleri
Meslekin yüklediği zorunluklar ve görevler :
MADDE 31. — Avukatlar adaletin dağıtımı amacı ile yüklendikleri görevleri yaptıkları işin
kutsallığına yakışır bir özen, doğruluk, onur ve ağır başlılıkla yerine getirmek zorundadırlar.
Avukatlar, genel olarak, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranışlar
dışına çıkamazlar.
Yalnız avukatların yapabileceği işler :
MADDE 32. — Kanun işlerinde ve hukuk sorunlarında görüşlerini bildirmek, mahkeme, ha
kem ve yargı yetkisi taşıyan başka organlar katında gerçek ve tüzel kişilerin haklarını dâva et
me ve savunma, bu işlerle ilgili bütün belgeleri düzenlemek, adlî işlemleri ve resmî dairelerde
çekişmeli işleri kovuşturmak ve kanunlarla verilen yetkileri kullanmak yalnız barolarda yazılı
avukatların hakkıdır.
Avukat imzasını taşımıyan dilekçelerle dâva açılamaz ve kovuşturma yapılamaz.
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Dâva açmaya yeterli olan her kişi, dilekçesi bir avukat tarafından imzalanmış olursa kendi
dâva ve işini kovusturabilir. Usul ve füru ile ikinoi dereceye kadar civar hısımları, kan - koca,
resmî dairelerdeki işleri vekâletle kovuşturabilirler.
. Ancak, 10 000 Tl. ve daha fazla değeri olan dâvalarla icra işlerinin avukat eliyle yürütülme
si zorunludur.
Nüfusu 100 000 den fazla olan il merkezlerinde avukatlığı iM yılı aşkın olmıyanlar yalmz
sulh mahkemeleri ile icra hâkimliklerinde, icra dairelerinde dâva ve iş kovuşturabilirler.
Avukatlıkta 10 yılı doldurmıyan veya buna eşit süre ile hâkimlik, savcılık ve bu sınıflardan
sayılan görevlerde bulunmıyanlar yüksek mahkemelerde yapılan duruşmalara giremezler.
Avukatın

çekişmesiz isleri

kovuşturma yetkisi :

MADDE 33. — Avukatlar resmî daire ve kurumlarda çekişmesiz işleri kovuşturma, gerekli
görüşmeleri yapma, dilekçeleri düzenleme, işlemleri yerine getirme ve sonuçlandırma yetkisini
de kullanabilirler.
Hazırlık soruşturmasında bulunabilme :
•

•

- .

»

MADDE 34. — işini yüklendiği kimsenin kovuşturmadaki soruşturmasında iş sahibinin ya
nında bulunabilir. Sorularını cevaplar, düzenlenen tutanakları birlikte imzalar.
Sır saklama yükümlülüğü :
MADDE 35. — Avukatların kendilerine verilen veya sıfatları dolayısiyle öğrenmiş oldukları
sırları hangi nedenle olursa olsun açığa vurmaları yasaktır.
Avukat, iş sahibinin rızası bulunsa bile sırrı açığa vuramaz ve tanıklığa zorlanamaz.
İşin alınamıyacağının

bildirilmesi :

MADDE 36. — Avukat, kendisine teklif edilen işi nedenlerini bildirmeden almıyabilir. Bu
durumun iş sahibine gecikmeden bildirilmesi gereklidir.
İşi İM avukat tarafından ahnmıyan kimse kendisine bir avukat atanmasını baro başkanından
istiyebilir. Baro başkanınca atanan avukat işi ücret karşılığında kovuşturmakla yükümlüdür.
İşin alınmaması zorunluğu :
MADDE 37. — Aşağıdaki durumlarda avukat işi almamak zorundadır.
a) iş sahibi, meslek görevini yapan bir avukata saldırıda bulunmuşsa,
b) Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu
ortaya çıkmışsa,
c) Aynı sorunda hâkim, savcı, hakem ya da memur olarak çalışmışsa.
Bu zorunluk avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar. Avu
katlar baro yönetim kurulunun iznini almadan başka bir avukat aleyhine dâva açamazlar. Acem
le durumlarda önceden bildiride bulunarak, izin verilmesini dâvadan sonra da istiyebilirler.
Hısımlık engeli :
MADDE 38. — Bir hâkim veya savcının sebep veya nesep yönünden usul ve füruundan veya
birinci ve ikinci derecede civar hısımlarından ol in avukat, o hâkim veya savcının baktığı dâva
larda avukatlık edemez. Aralarında evlilik bağı olan avukatla hâkim veya savcı hakkında, evli
liğin ortadan kalkmasından sonra bile yukarıdaki hüküm uygulanır.
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Avukatın dosya saklaması ve hapis hakkı :
MADDE 39. — Avukat, ücreti ve yapmış olduğu masraflar kendisine ödeninceye kadar elin
de bulunan belgelerle her türlü kâğıtlarını iş sa übine gerj/ermiyebilir.
Avukat üzerine aldığı işin dosyasını işin ya da vekâletin sona erdiğinden başlıyarak üç yıl
süre ile saklamak zorundadır. Şu kadar ki avukat dosyasını geri almasını yazı ile istemiş olup
da iş sahibi üç ay içinde buna uymamışsa dosya saklamak zorunluğu kalkar.
Tazminat isteklerinde zamanaşımı :
MADDE 40. — tş sahibi tarafından avukatına karşı sözleşmeden doğan tazminat istekleri,
bu hakkın doğumundan beş ve her durumda o işin sona ermesinden başlıyarak bir yılda zar
manaşımına uğrar.
Avukatın vekâletten ayrılması :
MADDE 41. — Belli bir işi kovuşturma veya savunmadan isteği ile vazgeçen avukatın görevi
durumun iş sahibine bildirilmesinden 15 gün sonra sona erer.
Şu kadar ki, adlî yardım bürosu ya da baro başkanınca atanan avukat kaçınılmaz bir neden
ve haklı bir özrü bulunmadıkça ödevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçınılmaz nedenin veya
haklı özürün takdiri atamayı yapan makama aittir.
İşleri yönetecek bir avukatın atanması :
MADDE 42. — Bir avukatın ölümü, meslekken çıkarılması ya da işten yasaklanması, kaçı
nılmaz nedenlerle iş yapamaz olması durumların ia baro başkanı avukatın bürosuna el koyarak
ilgililerin isteği ile veya iş sahiplerine bildirerek işlerin yürümesini sağlıyacak bir avukatı görev
lendirir.
Yukarıdaki fıkrada yazılı işlere ait kanunlarda gösterilen süreler, üç ayı geçmemek üzere,
dosyaların devir ve teslimine kadar işlemez,
Bu durumlarda işin bir avukata verildiğini baro başkanı mahkemelere yazı ile bildirir.
Kendisine görev verilen avukat, haklı nedenlerini göstererek bunu reddedebilir. Ret nedenle
rinin yerinde olup olmadığına baro yönetim kurulu karar verir.
Dosya ve belgeleri inceleme ve örnek alma hakkı :
MADDE 43. — Kanunlarla konmuş bir engel olmadıkça avukatlar kendilerine teklif edilen iş
veya yüklendikleri vekâlet görevi ile ilgili bütün adlî, idari askerî ve malî yargı organları ile ida
ri organlardaki, resmî ve özel daire ve kurumlar laki bütün dosya ve belgeleri vekâletname gös
terme zorunluğu olmaksızın incelemek, vekâletname göstermek yoliyle bunlardan harçsız örnek
verilmesini istemek hakkını taşırlar. Mahkemelerde veya diğer organlarda düzenlenen tutanakla
rın birer örneğinin kendilerine verilmesini istiyebilirler. Bu örneklerden hare alınmaz.
Avukat dilerse masrafını ödiyerek, yüklendiği vekâlet görevi ile ilgili dosyada bulunan her
türlü kâğıdın ve belgelerin fotokopilerini çektirebilir. Bunların onanmasını istiyebilir. Bu onan
ma da harca bağlı değildir.
Avukatlar vekil olarak katıldıkları dâvaların yargı yerlerinde bulunan dosyalarını imza kar
şılığında alıp bürolarında incelemek yetkisini taşırlar. Aldıkları dosyaları iyi saklamak ve en
geç üç gün içinde eksiksiz geri vermek zorundadırlar.
Aldığı dosyayı gününde geri vermiyen avukata bir daha dosya verilmez. Bu gibi durumlarda
avukat hakkında baro disiplin kovuşturması yapacağı gibi, bu davranışta bulunan avukatın ismi
ni diğer mahkemelere bildirir.
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Dosyayı aldığı gibi geri vermiyen, dosyanın tümünü ya da içindekilerden bâzı belgeleri yitiren,
değiştiren, tahrif eden veya okunmaz hale getiren avukatın bu davranışı Türk Ceza Kanununa gö
re daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa 3 yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
Belli işlerde avukat imzası alınması zorunluğu :
s'

MADDE 44. — Noterler tarafından düzenlenen veya uygulanan her türül ortaklık sözleşmele
rinde, taşınmaz mal satış vaadi, evlât edinme sözleşmesiyle vasiyetname, miras sözleşmesi ve
10 000 TL. dan fazla değere ilişkin her türlü sözleşme, borç senedi, yüklenme belgeleri gibi hu
kuk işlemlerinde avukat imzası bulunmadıkça noterler bu belgeleri düzenliyemezler, onayamazlar
ve üzerinde değişiklik yapamazlar. Avukat imzasının bulunması bu belgelerin geçerlik koşuludur.
Bu nevi işler için tarifede gösterilen ücretin dörtte biri, Türkiye Barolar Birliğinde açılacak
bir fona irat yazılır. Avukatın onayını notere veren iş sahibi buna, Barolar Birliği adına tahsilat
yapan baronun, baro olmıyan yerlerde büro veyakişinin makbuzunu eklemekle, noter de bu mak
buzu almadıkça işlemi yürütmemekle zorunludur.
Bir avukatın onadığı, birinci fıkradaki belge veya senedin o avukatın kusuru sebebiyle iptali
halinde, zarar görenin müstehak olacağı tazminat, bu fondan ödenir, Fonun kâfi gelmemesi halinde
fazlasından iş sahibine karşı avukat şahsan sorumludur.
Bu fonun işleyişi ve kullanılışı Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek bir Yönetmelikte gös
terilir.
Fondan yapılacak her tazminat harcaması yüzünden noksanlaşacak miktarı belli süre içinde
Türkiye Baroları Levhalarında yazılı avukatlar ikmal ederler.
Avukatın duruşma dokunulmazlığı :
MADDE 45. — Bir avukat, uygun olmıyan sözler kullandığı, davranışlarda bulunduğu ya da
mahkemenin düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşmadan çıkarılamıyacağı, tutuklanamıyacağı gibi
hakkında herhangi bir ceza da verilemez. Baroların inzibati ceza uygulama hakkı saklıdır.
Firma durumunda birlikte çalışma :
MADDE 46. — Birden fazla avukat çalışmalarını bir büroda ya da bir firma altında birleştire
bilirler.
Firma durumunda çalışmada, avukatlardan birinin veya birkaçının öz ya da soy adlarının bir
leştirilmesi yolu ile veya başka suretle firma adlandırılabilir. Firmalar tüzel kişilik taşırlar konu
ları yalnızca serbest meslek çalışması olup hiçbir bakımdan ticari sayılamazlar.
Firmaların tkurucu sayısı, şekli, çalışma düzeni, yetkileri, diğer özellik ve koşullan Türkiye Ba
rolar Birliği tarafından düzenlenecek Yönetmelikte belirtilir.
Büro durumunda birlikte çalışan avukatlar kendi aralarındaki ilişkileri serbesçe düzenlerler.
Büro edinme zorunluğu :
MADDE 47. — Her avukat, Levhaya yazıldığı günden başlıyarak üç ay içinde baro bölgesi
içinde bir büro kurma zorundadır. Büronun niteliklerini barolar belli eder.
Birlikte veya firma durumunda çalışan avukatlar için ayrı büro edinme zorunluğu yoktur.
Bir Baro levhasına yazılı bulunan avukat sürekli olmamak üzere Türkiyenin her yerinde mes
lekini yapmaya yetkilidir.
Oturduğu yeri veya bürosunu değiştiren avukat durumu bir ay içinde Baroya bildirir.
Avukat bürosunda çalışamıyacak kişiler :
MADDE 48. — Avukatlıktan çıkarılmış, işden yasaklanmış veya avukatlığa, hâkimliğe, me
murluğa engel suçlardan biri ile mahkûm olmuş kişileri, avukatlar yanlarında çalıştıramazlar.
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Bu gibilerle işbirliği yapan veya onlara
ilk defasında para cezası, tekrarında işden

bürosunda görev veren avukat, Disiplin Kurulunca
yasaklanma ile cezalandırılır.

İşlerin stajiyer veya sekreterle kovuşturulması:
MADDE 49. — Avukat, büronun işlerini sorumluluğu altında stajiyer veya sekreter eliyle de
kovuşturabilir. Mahkeme ve resmî dairelerdeki dosyalarından örnek aldırabilir.
Çekişmeli hak ve malları edinme yasağı :
MADDE 50. — Avukat, el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları ve malları edinmekten,
bitiminden başlıyarak bir yıl süre ile yasaklıdır.
Bu yasak avukatın ortaklarına ve yanında çatıştırdığı avukatlara da geçerlidir.

işin

Avukata çıkar karşılığında iş getirme :
MADDE 51. — Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan veya verilen ücret ya da bir çı
kar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenlerle aracı kullanan avukatlar altı aydan bir
yıla kadar hapsolunur.
Avukatların resmî kılığı :
MADDE 52. — Avukatlar, mahkemelere, Barolar Birliğinin belirteceği resmî kılıkla çıkmak
zorundadırlar.
Baroya ve Avukatlara ayrılacak yer :
MADDE 53. — Her adalet dairesinde Baroya ve her Mahkeme salonu ile icra Dairesinde de
avukatlara ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılması zorunludur.
Danışma yapılması uygun olmıyan yerler :
MADDE 54. — Avukatlar bürolarından başka yerlerde, özellikle mahkeme salonlarında
let binasında iş sahipleri ile danışma ve ücret kararlaştırması yapmaktan yasaklıdırlar.
Bu yasak avukatın özel olarak çağrıldığı yerlerde yapılacak danışmaları içine almaz.

Ada

Ayrı dosya tutmak :
MADDE 55. — Avukat üzerine aldığı her iş, dâva ve yazılı danışmalar için dosya tutar.
Avukat kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan belgeyi imzamakla yükümlüdür.
Sicil cüzdanları :
MADDE 56. — Her avukatın, levhasına yazılı olduğu Baroda, Türkiye Barolar Birliğinden
gönderilen örneğe uygun bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdan gizli tutulur. Ancak sahibi veya
vekâlet vereceği başka bir avukat tarafından her zaman görülebilir, ve içinden not alınabilir. Bir
Barodan başka baroya geçme durumunda bu cüzdan geçilen Baronun Başkanına (gizli) işareti ile
gönderilir.
Reklâm yasağı :
MADDE 57. — Avukatların iş elde etmek için teşebbüslerde bulunmaları, gazete, dergi ve diğer
her çeşit yayın araçlarına reklam sayılabilecek duyurma vermeleri, tabelalarında ve basılı kâ
ğıtlarında avukat unvanı ile varsa akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.
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Vekaletname örneği çıkarabilme ;
MADDE 58. — Usulüne uygun düzenlenmiş ye kendisine verilmiş olan vekâletnameyi avukat,
dosyasında saklar. Gerektiğinde "bu vekâletnameden örnek çıkarıp imzasiyle onayarak kullanır.
Bu örnekler yargı organları, resmî kurum ve kurullarla, gerçek ve tüzel kişiler için resmî örnek
hükmündedir.
Aslı olmıyan ya da aslına aykırı vekâletname örneği düzenliyen veya kullanan avukat üç yıl
dan altı yıla kadar ağır hapse mahkûm olur.
Avukata karşı işlenen suçlar :
MADDE 59. — Görev sırasında veya üzerine aldığı bir görevden ötürü avukata karşı işlenen
suçlara aynı suçun hâkimlere karşı işlenmesinde uygulanacak hükümler ve kanuni artırıcı sebep
ler uygulanır.
Avukat hakkında kovuşturma :
MADDE 60. — Avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan do
layı yapılan şikâyet ve ihbarlara el koyan Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısı, şikâyetçi veya
ihbar edenin beyanını eklemek suretiyle dosyayı avukatın bağlı olduğu baroya gönderir. Baro
yönetim kurulu ilgili avukatın savunmasını aldıktan, gerekli gördüğü soruşturmayı yaptıktan
sonra olay hakkında görüşü ile birlikte dosyayı Cumhuriyet Savcılığına geri verir. Bu suretle
işlem gören dosya Adalet Bakanlığına yollanır.
Avukat hakkında kovuşturma açılabilmesi Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır.
Avukatlık yetkilerini başkalarının kullanma yasağı :
MADDE 61. — Bir baroya yazılarak avukatlık ruhsatnamesi almamış olanlarla bağlı olduğu
baro levhasından adı silinmiş ya da işten yasaklanmış avukatların bu kanunun 32 nci maddesin
de sayılan işleri yapmaları yasaktır.
Bu yasağa aykırı davrananlar altı aydan iki yıla kadar hapsolunurlar.
Avukatlık
yetkisini
taşımadıkları
halde
alacak
devralmayı alışkanlık yoluyle
veya kanunları kötüye yorumhyarak avukatlara özgü yetkileri kullananlar altı aydan iki
yıla kadar hapisle birlikte 1 000, - liradan 5 000, - liraya kadar para cezasına çarptırılırlar.
Barolar, mahkemeler ve icra daireleri bu maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenince Cum
huriyet Savcılığına bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucunu Cumhuriyet Sav
cısı baroya bildirir.
Avukatların baroya karşı yükümlülükleri :
Madde 62. — Denetleme ve şikâyetle ilgili konularda avukat, baro başkanına, yönetim ku
ruluna veya görevlendirilen üyeye bilgi vermeye ve istek üzerine dosyalarını göndermeye, dinlen
mek üzere çağırıldığında belli edilen zamanda gelmeye zorunludur.
Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uymıyan avukata baro başkanı 100, - liradan 2 000, - liraya
kadar para cezası kesebilir. Bu ceza her çağın ve isteğe uymama durumunda yeniden verilebi
lir. Şu kadar ki çağın veya isteğin yerine getirilmemesi durumunda para cezası verileceğinin
önceden bildirilmiş olması gereklidir.
Başkanın kestiği para cezasına karşı 15 gün içinde disiplin kuruluna itiraz olunabilir, disip
lin kurulunun karan kesindir. Bu madde gereğince hükmedilen para cezalan 173 ncü madde
deki usule göre alınır ve baroya gelir yazılır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Barolar
Baro kurulması :
MADDE 63. — Bölgesi içinde en az 15 avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur.
Baro kurulmıyan yerlerin en yakın baroya bağlanması ya da bunların birleştirilmesiyle bir
baro düzenlenmesi ve merkezlerinin birleştirilmesi Türkiye Barolar Birliğine aittir.
Barolar kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.
Türkiye Barolar Birliği, yeni baro kuruluşlarını derhal Adalet Bakanlığına bildirir.
Baronun hukukî niteliği :
MADDE 64. — Barolar kamu kurumu niteliğinde bağımsız meslek kuruluşlarıdır.
Barolar üzerinde denetim ve gözetim, ancak Türkiye Barolar Birliğine aittir.
Bu denetim ve gözetim özellikle kanunlar ve tüzüklerin uygulanışını ve barolara verilmiş olan
görevlerin yerin getirilmesini kapsar.
Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.
Barolar kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyasetle uğraşamaz.
Baroların protokoldaki yeri :
MADDE 65. — Barolar ulusal> adlî ve bilimsel törenlerde temsil olunur.
savcısının yanıdır.

Protokoldaki yeri il

ÎKÎNOt BÖLÜM
Barolar organları
Organlar :
MADDE 66. — Baroların

organları

şunlardır :

1. Baro genel kurulu,
2. Baro yönetim kurulu,
3. Baro başkanlığı,
4. Baro disiplin kurulu,
5. Baro denetleme kurulu.
Baro başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği, disiplin kurulu üyeliği ve denetçilik bir kişide birleşemez.
1. Baro genel kurulu :
Genel kurul :
MADDE 67. — Genel kurul, bir baronun en yüksek organı olup levhasında yazılı avukatla
rın tümünden meydana gelir.
Genel kurul, kanunların kendisine verdiği ödevleri yerine getirir. Avukatlık için genel öne
mi olan sorunları, konuları görüşür, karara bağlar.
Genel kurulun olağan toplantısı :
MADDE 68. — Genel kurul her yıl Aralık ayının ilk haftası içinde, yönetim kurulu tarafın
dan hazırlanan bütçeyi ve gündemi görüşmek, baro başkan, yönetim ve disiplin kurulu üyeleri
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ile denetçileri ve Türkiye Barolar Birliğinin seçim döneminin sona ermesinden önce birlik genel
kuruluna katılacak delegeleri seçmek için toplanır.
Toplantıya çağın ve bildiri :
MADDE 69. — Genel kurul toplantısına levhada yazılı her avukat yazı ile çağırılır. Çağın
yazısının toplantı gününden en az 20 gün önce postaya verilmiş veya avukata sunulmuş olma
sı gereklidir. Çağın mektubunda toplantı yeri, günü, saati ile gündemi ve toplantıda yeterli ço
ğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saati belirtilir.
Çağın mektubuna 76 ncı maddenin son fıkrasındaki üste de eklidir.
Olağanüstü genel kurul :
MADDE 70. — Baro başkanı ve yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda genel kurulda
olağanüstü toplantıya çağınlır. Baro başkanı, levhaya yazılı avukatların beşte birinin görüşme
konusunu belirten yazılı isteğinden en geç 15 gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağır
mak zorundadır.
Genel kurul yönetimi :
MADDE 71. — Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilk iş olarak yö
netim kuruluna üye olabilme niteliğinde bulunanlar arasında bu toplantıya başkanlık edip yöne
tecek bir başkan ile iki üyeden kurulan bir başkanlık divanı gösterme oy ile seçilir. Baro baş
kanı, yönetim ve disiplin kurulu üyeleri ile denetçiler genel kurul başkanı veya başkanlık di
vanı üyesi seçilemezler.
Toplantıya katılma yükümü :
MADDE 72. — Baro levhasına yazılı her avukat gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul
toplantılarına katılmakla yükümlüdürler. Haklı bir engele dayanmış olmadıkça bu toplantılara
gelmiyen avukatlara baro başkanı tarafından ihtar, tekerrüründe 62 nci maddenin ikinci fıkra
sında olduğu gibi para cezası verilebilir.
Şu kadar ki para cezası verilebilmek için gönderilen ihtar yazısında engeli olmadan genel ku
rula yine katılma halinde para cezası verileceğinin açıklanmış olması gerekir.
Görüşme ve karar yeter sayısı :
MADDE 73. — Levhada yazık avukatların yandan bir fazlasının katılması ile genel kurul top
lanır.
Birinci fıkrada yazılı çoğunluk olmazsa toplantı 15 günü geçmemek üzere başka bir güne
bırakılır. Bu toplantıda bulunanların sayısı ne olursa olsun genel kurul toplanmış sayılır.
Görüşme yeter sayısı bulunan toplantıda kararlar, hazır olan üyelerin yandan bir fazlasının
aynı oyda birleşmesi üe verilir. Oylar eşidolursa genel kurul başkanının bulunduğu taraf üstün
sayılır.
Bir üye kendisini ilgilendiren özel işte oy kullanamaz, seçimlerde bu hüküm geçmez.
Genel kurulun kararlan bir tutanakla belirtilir. Tutanaklar başkanlık divanı tarafından im
zalanır.
Genel kurulun ödevleri :
MADDE 74. — Genel kurulun belli başlı ödevleri şunlardır :
1. Baro başkanını, yönetim kurulunu, disiplin kurulunu, denetçileri
Birliği Genel Kuruluna katılacak delegeleri seçmek,
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2. Avukatlardan alınacak baroya giriş ödentisi ile yıllık ödentinin miktarını belirtmek,
3. Yönetim kurulunun, baronun gelir ve giderleri ile malların yönetimi hakkında vereceği
hesaplara bakıp, incelemek ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmiyeceğine karar vermek,
4. Bütçeyi onaylamak,
5. Avukatlara ve ölümlerinde geride bıraktıklarına sosyal yardım kurulları meydana getir
mek ve bunları geliştirmek,
6. Meslek işlerine ait isteklerde bulunmak,
7. Yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikleri inceliyerek onaylamak.
Gündem dışı görüşme :
MADDE 75. — Genel kurul toplantısında görüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular hak
kında karar verilemez. Yeni bir toplantı kararı bu hükmün dışındadır.
Seçim, seçilme engelleri, seçimin yönetimi •:
MADDE 76. — Genel kurul baro başkanını, yönetim ve disiplin kurulu üyelerini, 118 nci
maddeye göre Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna gönderilecek delegeleri baro levhasın
da yazılı seçilme yeterliği olan avukatlar arasından gizli oyla seçer.
Seçileceklerin, genel kurul toplantısında bulunanların yarısından fazlasının oyunu almaları
gereklidir, ilk seçimde adaylardan bu miktar oy alamıyanlar olur ve bu yüzden seçim tamamlanamazsa en çok oy alanlardan, noksanın iki katı aday arasında yeniden seçim yapılır. Bu
nun sonunda en çok oy aldığı anlaşılanlar seçilmiş olurlar. İki adaya eşit oy çıkması halinde
kazanan ad çekme ile belli edilir.
Seçimi kazananlardan sonra en çok oy almış olanlardan yeteri kadarı, hangi seçime katılmışlarsa onun yedek üyesi olurlar.
Avukatlığa engel bir suçtan haklarında son kovuşturma açılmış ve devam etmekte bulunan
larla, geçmiş beş yıl içinde ihtardan başka disiplin cezasına uğramış olanlar baro başkanı, yö
netim ve disiplin kurulu üyesi olamazlar.
Seçim genel kuruldan ad çekme ile ayrılan üç avukattan kurulu seçim bürosu tarafından
yönetilir. Bu büro bütün seçimler için tek olabileceği gibi seçilecek her organ için üçer kişilik
ayrı bürolar halinde de olabilir. Adaylar seçim bürosunda ek görev alamazlar.
Seçim sonucu, seçimi yönetenlerle genel kurul başkanlık divanı tarafından tutanağa bağlanır
ve bunun bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
Her baronun yönetim kurulu, levhalarında kayıtlı olup da bu kanuna göre baro başkanı, yöne
tim ve disiplin kurulu üyesi veya Türkiye Barolar Birliğine delege olabilme yeterliğinde bulu
nanların listesini gündemindo seçim bulunan genel kurullardan önce çağın mektubunda ek
olarak üyelerine yollar, ilgililer bu listelere karşı üç gün içinde itiraz edebilirler. Bu listelere
yalnız maddi hata sebebiyle itiraz edebilirler. Listede yapılacak düzeltme veya eklemeler ge
nel kurul günü toplantının yapılacağı salonda sözle ve herkesçe görülebilecek şekilde yazı ile
ilân edilir.
II - Baro yönetim kurulu :
Yönetim kurulu :
MADDE 77. — Her baronun en az dört üyeli bir yönetim kurulu vardır.
Avukat sayısı elliden yürse kadar olan barolarda altı, yüzbirden ikiyüz elliye kadar olan ba
rolarda sekiz, ikiyüz ellibirden fazla olan barolarda 10 üye ve her baroda en çok beş yedek üye
bulunur.
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Yönetim kuruluna seçilme yeterliği :
MADDE 78. — Yönetim kuruluna üye seçilebilmek için kesintisiz en az 10 yıl avukatlık yap
mış olmak şartır.
Levhasında yazılı avukat sayısı elliye kadar olan barolarda bu koşul aranmaz.
Seçim dönemi :
MADDE 79. — Yönetim kurulu üyeleri İM yıl için seçilirler.
geçmedikçe tekrar seçilemezler.
Yönetim kurulu
belli olur.

üyelerinin yansı her yıl yenilenir.

Sürenin

bitmesinden bir yıl

İlk defa ayrılacak üyeler ad çekme ile

Süresinden önce üyelikten ayrılma :
MADDE 80. — Bir yönetim kurulu üyesi her ne sebeple olursa olsun avukat sıfatını yahut
76 ncı maddenin dördüncü fıkrasındaki niteliği kaybederse, yönetim kurulu üyeliği kendiliğin
den düşer. Bu suretle açılan yönetim kurulu üyeliğine, en çok oy almış yedek üye geçer. Bu
üye yerine geçtiği üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyelerinden biri hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı kamu dâvası ve
ya disiplin kovuşturması açılırsa, üye bu kovuşturma lehine sonuçlanıncaya kadar yönetim ku
ruluna katılamaz, yeri yedek üye ile doldurulur.
Yönetim kurulu toplantıları :
MADDE 81. — Yönetim kurulu, baro başkanı tarafından doğrudan doğruya veya üyelerden
birinin görüşme konusunu belirten yazılı isteği üzerine başkanlıkça toplantıya çağırılır.
Toplantı ve karar yeter sayısı, başkanla birlikte beş kişilik kurullarda 3, yedi kişilik kurullar
da 4, dokuz kişilik kurullarda 5, onbir kişilik kurullarda 6 dır.
Baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşmesine katılamazlar.
Yönetim kurulu kararlan bir tutanağa bağlanır ve toplantıya katılan başkan ve üyeler tara
fından imzalanır.
Toplantıya çağrılma ve katılmamanın sonucu :
MADDE 82. — Yönetim kurulu üyeleri çağn yazısı ile toplantıya çağnlır. Bu yazıya gündem
iliştirilir. Üste üste üç toplantıya engelsiz katılmıyan üye, Yönetim Kurulu karan ile istifa etmiş
sayılır.
Bu karann tebliğinden 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edilebilir.
Görevin parasız olduğu :
MADDE 83. — Baro başkanlığı, yönetim ve disiplin kurulu üyeliği ve denetçilikle baro yarar
larını gözetme, temsil ve savunma hususunda herhangi bir avukata verilen iş ücretsiz görülür.
Masraflar ve yolculujk giderleri baro kasasından ödenir.
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Yönetim kurulunun görevleri :
MADDE 84. — Yönetim kurulu, kanunlarda kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yü
kümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve yararını korur. Yönetim kurulunun başlıca görevleri
şunlardır.
1. Avukatlık onurunu ve meslek kurallarını korumak, meslekin adalet amacına uygun olarak
bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak,
2. Stajyerlerin ve avukatlann baroya kabul, levhaya yazılması, barodan aynlma, başka bir
baroya geçme gibi işlerinde karar vermek,
3. Baro levhasını düzenlemek,
4. Meslekle ilgili ödevler hakkında, stajyer ve avukatlara yol göstermek, bilgi vermek ve
meslek görevlerini yapıp yapmadıklarını denetlemek,
5. Avukatlar arasında çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek ve ara bulmak,
6. Avukatlarla iş sahipleri arasında çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine ara bulmak vekâlet
ücreti anlaşmazlıklannm çözümlenmesinde hakemlik etmek,
7. Baro mallarını yönetmek ve muhtaç avukatlara yapılacak yardımı düzenlemek,
8. Baro mallarının yönetimi hakkında her yıl rapor hazırlamak ve genel kurula hesap vermek,
yıllık bütçeyi yapıp genel kurulun onayına sunmak,
9. Baro adına taşınır, taşınmaz mal almak, satmak, gerektiğinde ipotek etmek ve bu mallar
üzerinde her türlü aynî haklar tesis etmek, kaldırmak, bu hususlarda baro başkanına yetki vermek,
10. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,
11. Yönetim kurulu üyelerinin istifalannı karara bağlamak,
12. Adlî yardım bürosu kurup yönetmek,
13. Bakanlıklann yahut mahkeme veya resmî kurumların dilediği düşünceleri vermek,
14. Genel kurulun kararlannı yerine getirmek,
15. Baronun ücretli memurlannı özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
16. Yönetime ilişkin bütün işleri görmek, iç yönetmelikleri düzenlemek,
17. Türkiye Barolar Birliği ve disiplin kurulu kararlarını yerine getirmek,
18. Baro bölgesi için avukatlık ücret tarifesi yapmak,
19. Bu ve başka kanunlarda yazılı diğer yetkileri kullanmak,
Baro yönetim kurulu 4, 5 ve 6 nolı bentlerinde yazılı görevleri bâzı üyelerine aktarabilir.
Sır saklama yükümlülüğü :
MADDE 85. — Baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri kuruldan aynldıktan sonra da, görev
leri sırasında öğrenmiş olduklan sırlan herkeze karşı saklamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük
iş birliğine çağırılmış olan avukatlarla baronun memurlannı da kapsar.
Birinci fıkrada yazılı kişiler sıfatlan dolayısıyla öğrendikleri konularda tanıklık edemezler ve
tanıklığa zorlanamazlar.
Yukandaki hükümler, baro disiplin kurulu üyeleri, birlik başkanı yönetim kurulu ve yüksek di
siplin kurulu üyeleri, işbirliğine çağırılmış avukatlar ve Barolar Birliği memurlanna da uygulanır.
Bu maddeye aykın davranışta bulunanlar altı aydan üç yıla kadar hapse mahkûm olurlar.
III - Baro Başkanlığı :
Baro başkanı seçilmek yeterliği ve engelleri :
MADDE 86. — Her baronun bir başkanı vardır. Başkan, kesintisiz en az 15 yıl avukatlık yap
mış olanlar arasından seçilir.
Avukat sayısı elliden aşağı olan boralarda süre şartı aranmaz.
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Seçim dönemi :
MADDE 87. — Baro Başkanı iki yıllık bir dönem için seçilir. Sürenin sonunda her hangi bir
ara vermeye lüzum olmadan yeniden seçilebilir.
Süresinden önce başkanlıktan ayrılma :
MADDE 88. — Başkan avukatlık sıfatını veyahut başkan seçilebilme yeterliğini kaybederse,
başkanlık sıfatı kendiliğinden düşer.
Bu gibi durumlarda veya başkanın ölümü, istifası hallerinde ilk olağan Genel Kurul top
lantısına kadar başkanlık görevini başkan yardımcısı yürütür. İlk olağan Genel Kurul toplantısında
başkan seçimi zorunludur.
Baro Başkanı hakkında avukatlığa veya başkan seçilebilme yeterliğine engel bir suçtan dola
yı kamu dâvası veya disiplin kovuşturması açılırsa, bu kovuşturma lehine sonuçlanıncaya kadar
başkanlık görevini yapamaz.
Başkanın görevleri :
MADDE 89. — Baro Başkanı, Baroyu temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Başkan Ge
nel Kurul, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirir ve Baronun günlük işle
rini yürütür.
Yönetim Kurulunun 84 ncü madde gereğince vereceği yetkiye göre Baro adına mal alabilir,
borç yüklenebilir ve taahhütlere girişebilir Baroya yapılan bağışları kabul eder.
Bütçeyi uygular.
Mahkeme veya resmî kurumlarda Baroyu temsil edecek savunacak avukat veya avukatı tâyin
eder.
Avukat sicillerinin Türkiye Barolar Birliğince gönderilen örneğine uygun olarak ıdüzenlenmesini ve korunmasını sağlar.
Baro üyeleri veya avukatla iş sahibi arasında çıkan uyuşmazlıkları dostlukla çözümlemeye ça
lışır.
Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilpfili islerde kanunlarla, meslek kurallarının gereğini ve her
türlü organlara karşı savunur ve bu konuca doğrudan doğruya veya dolayısiyle kendisini göreve
zorlıyan hususları yapmak hak ve yetkisini taşır.
Baronun çalışmaları hakkında rapor :
MADDE 90. — Başkan, Baronun çalışmaları hakkında her yıl Genel Kurula bir rapor verir.
Bu raporun bir örneğini, Türkiye Barolar Birliğine yollar.
Başkanlık Divanı :
MADDE 91. —2, Her seçimden sonraki ilk toplantısında Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasın
dan bir Başkanlık Divanı seçer. Bu Divan :
1. Başkan Yardımcısı,
2. Genel Yazman,
3. Sayman üyeden kurulu olup Baro Başkanı, Divanın olağan başkanıdır.
Başkanlık Divanı üyelerinden biri süresinden evvel ayrılırsa kalan görev süresi için bir ay
içinde yenisi seçilir.
Başkanlık Divanının görevleri :
MADDE 92. — Başkanlık Divanı bu kanunla veya Yönetim Kurulu kararı ile kendisine veri
len görevleri yerine getirir.
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Başkanlık Divanı Baro mallarının yönetimi ile ilgili kararları alır ve her üç ayda bir Yönetim
Kuruluna rapor verir.
Başkan yardımcısının görevleri :
MADDE 93. — Başkan yardımcısı, Baro Başkanının bulunmadığı zamanlarda görevlerini yeri
ne getirir.
Başkan yardımcısının da bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevlerini, meslek geçmişi en
çok olan üye yapar.
Genel yazmanın görevleri :
MADDE 94. — Genel yazman, Yönetim Kurulu toplantılarının tutanaklarını düzenler. Baro
nun iş çalışmaları ile yazı işlerini yönetir. Baro kalemine gerekli direktifleri verir ve çalışmala
rını denetler.
Sayman üyenin görevleri :
MADDE 95. — Sayman üye, baronun mallarını ve bütçesini Başkanlık Divanı kararlan gere
ğince yönetir. Para alma ve vermede Başkanla birlikte imzaya yetkilidir, ödentinin toplanması
ve bütçenin uygulanmasında gerekli gözetimi yapar.
IV - Disiplin Kurulu
Kuruluş :
MADDE 96. — Avukat sayısı iki yüz elliye kadar olan barolarda 3, ikiyüz elliden fazla ba
rolarda 5 Disiplin Kurulu üyesi ve en çok üç yedek üye bulunur.
Seçilme yeterliği ve üyelikten ayrılma :
MADDE 97. — Bu kanunun 78 nci ve 80 nci maddeleri Disiplin Kurulu
hakkında da geçerlidir.

Başkan ve üyeleri

Secim dönemi :
MADDE 98. — Disiplin Kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Süresi biten kurul üyeleri,
vermeye lüzum olmadan yeniden seçilebilirler.

ara

Disiplin Kurulu,' seçimden sonraki ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.
Toplanma ve karar yeter sayısı :
MADDE 99. — Disiplin Kurulu, üyelerinin tamamının katılması ile toplanır. Asil üyelerle top
lantının mümkün olmadığı durumlarda açıklık yedek üye ile doldurulur.
Başkan bulunmazsa, meslekte geçmişi fazla olan üye yerine bakar. Kararlar salt çoğunlukla
verilir.
Disiplin Kurulumın görevleri, ret ve işe bakmaktan çekinme :
MADDE 100. — Disiplin Kurulunun görevi, Baro Yönetim Kurulu tarafından haklarında
disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen avukatlar hakkında bu kovuşturmayı yapmak,
disiplinle ilgili kararları vermektir.
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V - Baro Denetleme Kurulu :
Ceza muhakemeleri usulü Kanunundaki nedenlerle Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri bir işe
bakmaktan çekinebilecekleri gibi ret de olunabilirler.
Denetçiler :
MADDE 101. — Baro Genel Kurulları, Baronun akçalı işlemlerini denetlemek üzere üç kişi
lik bir Denetleme Kurulunu gösterme oyla seçerler.
Görev ve yetki :
MADDE 102. — Denetleme Kurulunun
rolar Birliği bir yönetmelikle belli eder.

çalışma usulü ile görev ve yetkilerini Türkiye Ba

BEŞİNCİ KISIM
Baro levhası - nakil - levhadan silme
Levhanın baroca düzenlenmesi :
MADDE 103. — Baro Yönetim Kurulu, her yılın Genel Kurul toplantısına kadar bölgesinde
ki bütün avukatları içine alan bir baro levhası düzenler. Levhaya her avukatın alfabe sırası ile
adı, soyadı, oturduğu yer, büro adresi ve gerekli diğer bilgiler yazılır. Bu levha resimli veya albümlü olarak bastırılabilir.
Her yıl basılan levhadan birer tane Türkiye Barolar Birliğine, Adalet Bakanlığına, Yüksek
dereceli mahkemelere, baronun bölgesi içinde bulunan mahkemelere, tcra dairelerine, noterlere,
en büyük idare âmirlerine ve diğer barolara gönderilir.
Başkan barolara nakil :
MADDE 104. — Bir barodan diğer baroya geçme hakkındaki istekler Levhasına kaydı iste
nen Yönetim Kuruluna sunulur.
Nakil dilekçelerine hangi belgelerin bağlanacağını ve nakilde ne gibi usullerin uygulanacağı
nı Türikye Barolar Birliği bir yönetmelikle düzenler.
Nakille ilgili inceleme :

MADDE 105. — Baro Yönetim Kurulu nakil isteğinde bulunan avukatın disiplin kovuştur
ması altında olup olmadığını, ödenecek borcu bulunup bulunmadığını levhasına yazılı olduğu ba
rodan sorar, gerekli gördüğü her türlü , inceleme ve işlemleri yapar. Disiplin kovuşturmasının so
nuçlanmasından veya avukatın baroya borçlarını ödemesinden evvel hiç bir işlem yapılamaz. Bu
engeller kalktıktan sonra nakil isteğinde bulunan baro bu konuda gereğini takdir eder.
Nakil isteğinin geri çevrilmesi :
MADDE 106. — Kendisinden nakil isteğinde bulunulan Baro Yönetim Kurulunca bu istek geri
çevrilir veya belgelerin tamamlanmasından başlıyarak otuz gün içinde her hangi bir karar veril
memiş olursa, nakil isteğinde bulunan avukat Türkiye Barolar Birliğine başvurabilir. Birliğin vere
ceği karar kesindir.
Levhadan silinme :
MADDE 107. — Aşağıdaki durumlardan birinin varlığında avukatın adı baro
silinir :
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a) Avukatlığa girebilme için aranan koşulların sonradan yitirilmesi,
b) Ruhsatnamenin verilmemesini gerektiren, ruhsatname tarihindeki nedenlerin sonradan
ortaya çıkması,
c) Üç ay içinde Baro bölgesinde yönetmeliğine uygun bir büro açılmamış veya açılan büronun
kapatılmış ya da baro bölgesi dışına taşınılmış olması.
Levhadan 'silme işlemi ve itiraz :
MADDE 108. — Levhadan ad silmeye Avukatın bağlı olduğu Baronun Yönetim Kurulu karar
verir.
Bu karardan önce avukatın yazılı savunması istenmekle birlikte dinlenmesi veya dinlenmek
üzere çağırılmış olması gerekir.
Levhada adın silinmesi kararının gerekçeli olarak bildirilmesinden başlıyarak 15 gün içinde
avukat, Türkiye Barolar Birliğine itirazda bulunabilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu itiraz eden avukatı isteği üzerine veya kendiliğinden
dinler.
İtirazın yerinde görülmesi durumunda silme kararı ortadan kalkar.
Levhadan ad silme kararı kesinleşmedikçe ilgili avukat meslekini yapmaktan alıkonulamaz.
Şu kadar ki, Baro Disiplin Kurulu, kamu yararı açısından gerekli görürse, Yönetim Kurulu
nun, adının levhadan silinmesine karar verdiği avukatı meslekim yapmaktan geçici olarak alı
koyabilir.
Levhadan ad silme kararının sonucu :
MADDE 109. — isminin Baro levhasından silinmesine karar verilen avukatın adı bu kararı
veren baro tarafından Türkiye Barolar Birliği ile diğer barolara bildirilir. Hiçbir baro o kim
seyi, yeniden yazılma hakkı kazanmadan levhasına yazamaz.
Yeniden yazılma hakkı :
MADDE 110. — Bu kanunun 107 nci maddesine göre kaydın silinmesini gerektiren durum
ların ortadan kalktığını ve ilk kayda esas olan şartların varlığını ispat eden avukat levhaya ya
zılmak hakkını kazanır.
Kaydın yenilenmemek üzere silinmesi :
MADDE 111. — Cezai veya disipline ilişkin bir karar sonucunda meslekten çıkarılanlarla bir
ceza mahkemesi kararı ile kamu hizmetlerinden yasaklanmış olanların ruhsatnamelerinin geri
alınmasına avukatın bağlı bulunduğu Baro Yönetim Kurulunca karar verilir. Bu karar üzerine,
avukatın ruhsatnamesi iptal ve levhadaki kaydı bir daha yenilenmemek üzere silinir. Bu karar
Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
Buna karşı tebliğinden 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz olunabilir.
Bu işlemlerin uygulanabilmesi için meslekten çıkarma kararı veya hükümlülüğün kesinleşmiş
olması gerekir.
Baro ödentisinin ödenmemesinde direnti :
MADDE 112. — Baro yıllık ödentisini haklı bir özrü olmaksızın vermemekte direnenlerin ad
ları, Yönetim Kurulu kararı ile, borçları ödeninceye kadar baro levhasından silinir.
Ödenti yatırıldığında bu karar kendiliğinden kalkar.
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ALTINCI KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Türkiye Barolar Birliği
Birliğin kuruluş ve niteliği :
MADDE 113. — Kurulmuş ve kurulacak Barolar Türkiye Barolar Birliğinin olağan üyesidir.
Tüzel kişiliği olan bu birlik, bağımsız kamu hizmeti gören, kamu kurumu niteliğinde bir
meslek kuruluşudur.
Birliğin merkezi :
MADDE 114. — Birliğin merkezi Ankara'dır.
Birliğin görev, amaç ve hakları ;
MADDE 115. — Türkiye Barolar Birliği kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getirir:
1. Avukatlık mesleki ile ilgili kananların hasırlanmasında teknik görüşünü belirtmek,
2. Baroları ve avukatlık meslekini ilgilendiren konularda söz sahibi resmî bilirkişi sıfatiyle
oyunu bildirmek,
3. Yurt içindeki hukukla ilgili kurum ve kuruluşlarla yabancı ülkelerdeki .avukatlar, baro
lar, barolar birlikleri ve hukuk kurumlariyle ilişkiler kurmak,
4. Bütün avukatları kapsıyan, Türkiye çapında bir (avukatlar emekli ve yardım sandığı) kur
mak, birliğin belli başlı görevlerindendir,
1. Meslek ahlâkını ve geleneklerini koruyacak avukatlık meslekini yükseltecek her türlü te
şebbüs ve çalışmalarda bulunmak,
2. Türkiye'deki Yüksek mahkemeler içtihatlarını sistematik bir şekilde toplamak ve süratle
yaymak suretiyle adalet hizmetine fiilen katılmak,
3. Kanunların uygulama alanındaki aksaklıklarını sistemli bir şekilde tesbit ederek, ilgilileri
uyarmak,
4. Meslekle ve hukukla ilgili telif ve tercüme eserler ve dergiler yayınlamak, birliğin belli
başlı amaçlarıdır.
Birlik görev ve amaçlarında kullanılmak veya geliri o görev ve amaçlara ödenek olmak üze
re menkul ve gayrimenkul sahibi olabilir, bu görev ve amaçların sınırı içindeM faaliyetlerinin
gereği olan yollardan gelir sağlıyabilir ve bu gelir ticari olarak yorumlanamaz.
Birlik her türlü muamelelerinden ötürü hiç bir vergi, resim ve harçla teklif olunamaz.
Birliğin protokoldaki yeri ;
MADDE 116. — Birlik, ulusal, adlî ve bilimsel törenlerde temsil olunur. Protokoldeki
Cumhuriyet Başsavcısının yanıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Birlik organları
Organlar :
MADDE 117. — Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır.
1. Birlik Genel Kurulu,
2. Birlik Yönetim Kurulu,
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3. Birlik Başkanlığı,
4. Birlik Denetleme Kurulu.
Birlik Yönetim Kurulu 165 nci maddedeki görevin yerine getirilmesi için toplandığında Yük
sek Disiplin Kurulu ismini alır.
I - Birlik Genel Kuruul
Kuruluş :
MADDE 118. — Birliğin en yüksek organı olan Genel Kurul, levhasında yazılı avukat sayısı
yüze kadar olan baroların yollıyacağı iki ve yüzden fazla kayıtlı üyesi olan baroların ilk yüzden
sonra gelen geri 300 avukat için yollıyacakları bir delegenin katılması ile kurulur.
Delegeler en az 10 yıldan beri kesintisiz avukatlık yapmış kişiler arasından seçilir. He baroda
seçtiği delege sayısının yarısı kadar yedek "delege bulunur. Her delege dört yıllık zamanından ön
ce bu görevden aynlması durumunda en çok oy almış yedek onun yerine geçer ve onun noksan
kalan süreyi tamamlar.
Delegelerin Genel Kurula katılabilmeleri için yolluk ve oturma ödenekleri baroları bütçesin
den ödenir.
Toplantılar :
MADDE 119. — Genel Kurul her takvim yılının ilk haftasında toplanır.
Birlik Yönetim Kurulu gerekli görür veya en az 10 Baro Yönetim Kurulu konuyu belli eden
ortak yazı ile isterlerse Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması zorunludur.
Adalet Bakanı da, adalet ve meslekin genel yararları ve düzenlenecek adlî veya meslekî ka
nunlar hakkında görüş ve düşüncelerini almak üzere Genel Kurulun toplyantıya çağırılmasını
Birlik Başkanlığından istiyebilir.
Birlik Genel Kurulu toplantısının yeri, günü, gündemi ve delegelerinin yollanmaları gereği
Birlik Başkanlığınca toplantıdan en az 30 gün önce yazı ile bütün barolara bildirilir.
Genel Kurulun Yönetimi :
MADDE 120. —- Birlik Genel Kurulunu bir başkan ile iki üyeden kurulu Başkanlık
nı yönetir. Bu divan gösterme oyla seçilir.
Birlik organlarında görevli bulunanlar Başkanlık Divanına seçilemezler.

Diva

Görüşme ve karar yeter sayısı :
MADDE 121. — Genel Kurul için baroların seçmesi gereken delege sayısının en az dörtte biri
toplantıya katılmış olmadıkça görüşme yapılamaz.
Birinci fıkrada yazılı çoğunluk olmazsa toplantı bir aydan az ve iki aydan çok olmamak üzere
başka bir güne bırakılır. İkinci toplantıda yeterlik sayısı aranmaz. Delegeler bağlı oldukları ba
ronun onayını almak şartiyle başka bir ' delege tarafından, vekâlet yoliyle Genel Kurulda tem
sil olunabilirler.
Kararlar, hazır olan delegelerin asaleten ve vekâleten temsil ettikleri oy sayısının yarıdan
bir fazlası ile alınır. Oylar eşidolursa Başkanın katıldığı taraf üstün sayılır.
Toplantıda gündemde bulunmıyan konular görüşülemez, yeni bir toplantı kararı bu hükmün
dışındadır.
Genel Kurulun ödevleri :
MADDE 122. — Genel Kurulun ödevleri şunlardır.
1. Birlik Başkanını, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
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2. Kuruluş amacına giren işlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ra
porları ve gündemdeki konulan görüşüp karara bağlamak,
3. Yönetim kurulunda direktif vermek,
4. Birliğin hesaplarını inceelmek, bütçesini onaylamak, yönetim kurulunun geçmiş yıl çalış
malarından dolayı ibrasına karar vermek,
5. Yurt içi ve yurt dışı meslekle ilgili toplantılara katılacak delegeleri seçmek (Genel kurul
bu yetkisini yönetim kuruluna verebilir),
6. Barolardan alınacak yıllık ödentiyi belli etmek,
7. Adaleti ve mesleki ilgilendiren işler için tekliflerde bulunmak,
8. Kanunlarda yazılı başka görevleri yerine getirmek,
9. Birlik başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerine verilecek ödeneğin şeklini ve mik
tarını belli etmek.
II - Birlik Yönetim Kurulu :
Kuruluşu :
MADDE 123. — Birlik yönetim kurulu, genel kurulun seçtiği 10 üyeden kurulur, ayrıca 10 ye
dek üyesi bulunur.
Üyeler ve yedekleri, Türkiye Barolan levhalarına yazılı ve en az 15 yıl kesintisiz avukatlık
yapmış olanlar arasından 76 ncı maddedeki usule göre seçilirler. Son beş yıl içinde ihtardan başka
disiplin cezasına uğramış olanlar ve avukatlığa engel bir suçtan haklarında kamu dâvası açılmış
ve devam etmekte bulunanlar üye veya yedek seçilemezler.
Seçim dönemi:
MADDE 124. — Birlik yönetim kurulu üyeleriyle yedekleri dört yıl için seçilir. Sürenin biti
minde yeniden seçilebilirler.
Yönetim kurulunun görevleri:
MADDE 125. — Birlik yönetim kurulunun bellibaşlı görevleri şunlardır :
1. Birlik genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak,
2. Birliğin mallarını yönetmek,
3. Yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,
4. Birlik genel kurulunca alınan kararları uygulamak ve yerine getirmek,
5. Birlik adına taşınır, taşınmaz mal almak, satmak, gerektiğinde ipotek etmek ve bu mallar
üzerinde her türlü aynı haklar tesis etmek, kaldırmak, bu hususlarda birlik başkanına yetki ver
mek,
6. Birlik ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
7. Karar defterini tutmak,
8. Birliğin yönetimine ilişkin işleri görmek,
9. Barolar birliğinin genel durumu ile geçmiş yıl işlemleri ve çalışmaları konusunda genel ku
rula rapor vermek,
10. Avukatların ve baroların hak ve yararlarının korunması için ilgili mercilere gerekli baş
vurmalarda bulunmak,
11. Avukatlık meslekinin gelişmesine, meslek daşların haklarının korunmasına yarıyacak etüt
leri yapmak bu konudaki düşüncelerini ve hazırladığı etütleri genel kurula sunmak,
12. Avukatlık mesleki ile ilgili olarak resmî yerlerden sorulacak konuları cevaplandırmak,
gerekli düşünce ve görevleri bildirmek,
13. Kitaplık açmak, meslekî yayında bulunmak, avukatların hazırlıyacağı eser ve etütleri
teşvik etmek,
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14. Meslekî birliğin devamlılığı için her türlü tedbire başvurmak,
15. Birlik paralarının kimlerin imzası ile yatırılıp çekileceği hakkında karar almak ve du
rumu imza sirküleri ile ilgililere bildirmek,
16. Bu kanunun 182 nci maddesindeki işleri yapmak,
17. Yüksek Disiplin Kurulu olarak barolardan gelecek disiplin işlerini karara bağlamak,
18. Türkiye barolarının, bulundukları ilin nüfusuna ve iş hacmma göre, levhalarına kayıtlana
bilecek avukat sayısını beş yılda bir belirtmek,
19. Bu kanunun 44 ncü maddesi gereğince kurulacak fonun işleyişini düzenliyecek yönetme
lik gereğince fonda toplanması gereken parayı takibetmek, gerekli amacına harcamak,
Yönetim kurulu toplantıları:

'

MADDE 126. — Yönetim kurulu 45 günde bir toplanır. Toplantı gündemindeki konuların ta
mamı karara bağlanıncaya kadar sürer. Her toplantı sonunda gelecek toplantının günü belli edi
lerek karara geçilir. Toplantıda bulunmıyan üyelere çağrı yazısı gönderilir. Toplantıya katılmak
hususunda engeli olanlar durumu en az 3 gün önce yazı ile başkanlığa bildirirler. Engeli sebebi
ile toplantıya gelemiyen üyenin yeri yedek üye ile doldurulabilir. Yerinde bir engele dayanmak
sızın üst üste üç toplantıya gelmiyen üye istifa etmiş sayılır. Başkan veya yönetim kurulu üyele
rinden üçünün isteği ile yönetim kurulu her zaman toplantıya çağrılabilir.
Görüşme ve karar yeter sayısı:
MADDE 127. — Yönetim kurulunda görüşme açılabilmesi için başkanla birlikte en az 6 kişi
nin bulunması, karar verebilmesi için de en az 6 kişinin aynı oyda birleşmeleri gerekir.
Yönetim kurulunun Yüksek Disiplin Kurulu olarak yaptığı toplantılarda görüşme açılabilmesi
için başkanla birlikte 11 kişinin bulunması, karar verebilmek için de en az 6 kişinin bir oyda bir
leşmesi gerekir. Asıl üyelerin noksanı yedeklerle tamamlanır.
Yüksek Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki nedenlerle
bir işe bakmaktan çekinebilecekleri gibi ret de olunabilirler.
Görevin ücretli yapılacağı :
MADDE 128. — Birlik başkanı ile yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler bu görevleri karşılı
ğında birlik genel kurulunca miktarı ve şekli belli edilecek bir ödenek alırlar. Ankara'dan
başka illerden seçilen başkan, yönetim ve denetleme kurulu üyelerine ayrıca yolluk ve oturma mas
rafları da birlik bütçesinden ödenir. Bunların miktarı da genel kurulca belli edilir.
III - Birlik başkanlığı :
Birlik başkanı, seçilme yeterliği :
MADDE 129. — Türkiye Barolar Birliğinin bir başkanı vardır. Başkan Türkiye barolarından
birinin levhasında yazılı ve kesintisiz en az 15 yıl avukatlık yapmış olanlar arasından birlik genel
kurulunca, 76 ncı maddedeki usulle seçilir.
Avukatlığa engel bir suçtan haklarında son kovuşturma açılmış bulunanlarla geçmiş beş yıl
içinde ihtardan başka disiplin cezasına uğramış olanlar başkan seçilemezler.
Seçim dönemi :
MADDE 130. —- Birlik başkanı 4 yıllık bir dönem için seçilir. Sürenin sonunda yeniden seçile
bilir.
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Süresinden önce başkanlıktan ayrılma :
MADDE 131. — Başkan; avukatlık sıfatını yahut başkan seçilebilme yeterliğini kaybederse
başkanlık sıfatı kendiliğinden düşer.
Bu gibi durumlarda veya başkanın ölümü, istifası hallerinde ilk olağan genel kurul toplantı
sına kadar başkanlık görevini başkan yardımcısı yürütür. îlk olağan genel kurul toplantısında
başkan seçimi zorunludur.
Birlik başkanı hakkında, avukatlığa veya başkan seçilme yeterliğine engel bir suçtan dolayı
kamu dâvası veya disiplin kovuşturması açılırsa, bu kovuşturma lehine sonuçlanıncaya kadar bir
lik başkanlığı görevini yapamaz.
Birlik başkanının görevleri :
MADDE 132. — Birlik başkanı Türkiye Barolar Birliğini temsil, yönetim ve Yüksek Disiplin
Kuruluna Başkanlık eder.
Başkan, genel kurul, yönetim kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirir.
Yönetim kurulunun 125 nci maddeye göre vereceği yetki ile birlik adına mal alabilir, borç
yüklenebilir ve taahhütlere girişebilir. Birliğe yapılan bağışlan kabul eder.
Bütçeyi uygular,
Mahkeme veya resmî kurumlarda birliği temsil ederek savunacak avukat veya avukatları tâ
yin eder.
Barolar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları çözümler.
Yabancı barolar birlikleri, barolar ve hukuk kurumlariyle ilişki kurar ve yürütür.
Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlarla meslek kurallarının gereğini her
türlü organlara karşı savunur ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısiyle kendisini
göreve zorlıyan hususatı yapmak hak ve yetkisi taşır.
Birliğin çalışmaları hakkında rapor :
MADDE 133. — Başkan, Birliğin çalışmaları hakkında her yıl Genel Kurula rapor verir.
Başkanlık Divanı :
MADDE 134. — Her seçimden sonraki, ilk toplantıda Birlik Yönetim Kurulu kendi üyeleri
arasından gizli oyla bir Başkanlık Divanı seçer. Bu Divan :
1. Başkan Yardımcısı,
2.. Genel Yazman,
3. Sayman üyeden kurulu olup Birlik Başkanı, Divanın olağan Başkanıdır.
Başkanlık Divanı üyelerinden biri süresinden önce bu görevden aynlırsa, ilk Yönstim Ku
rulu toplantısında her işten önce yerine başkası seçilir.
Başkanlık Divanının görevleri :
MADDE 135. — Başkanlık Divanı bu kanun ve Yönetim Kurulu karan ile kendisine verilen gö
revleri yerine getirir.
"Başkanlık Divanı Birlik Başkanının danışmanı olup Birlik mallarının yönetimi ille ilgili ka
rarlan alır ve her altı ayda bir Yönetim Kuruluna bu konuda bir rapor verir.
Başkan Yardımcısının görevleri :
MADDE 136. — Başkan Yardımıcısı, Birlik Başkanının bulunmadığı zamanlarda onu4 yetkil e i ^ kullanır, görevlerini yerine getirir.
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Başkan yardımcısının da bulunmadığı zamanlarda başkanlık
olan üye yapar.

görevini meslek geçmişi en çok

Genel Yazmanın görevleri :
MADDE 137. — Genel Yazman, Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzen
ler, Birliğin iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir. Başkan ve yardımıcısının yokluğunda ha
berleşme kağıtlarım Başkan adına imzalar. Birlik bürosunun çalışmalarını denetler. Yüksek
Disiplin Kurulunun işlerini görür ve jkararlarını yazar.
Sayman Üyenin görevleri :
MAfoDE 138. — Sayman Üye, Birliğin mallarını ve bütçesini, Başkanlık Divanının kararlan
gereğince yönetir.
Para alma vö vermede Başkanla birlikte imzaya yetkilidir. Birliğin akçeli işleri üzerinde
ve bütçenin uygulanmasından Başkanlık Divanının gözetim hafckmı kullanır.
IV - Birlik Denetleme Kurulu :
Denetçiler :
MADDE 139. — Birlik Genel Kurulu tarafından her toplantı dönemi için 3 asil ve 3 yedek
denetçi'gösterme oyla seçilir.
Görev ve yetki :
MADDE 140. — Birlik Denetleme Kurulunun çalışma usulü ile görev ve yetkileri, 102 nd
maddeye göre Barolar Birliğince hazırlanacak yönetmelikte ayrı bir 'kısım olarak gösterilir.
YEDÎNCÎ KISIM
Disiplin işlem ve cezaları
Disiplin cezalarının uygulanacağı durumlar :
MADDE 141. — Avukatlık onuruna yahut meslek kural ve geleneklerine uymıyan davranış
larda bulununlara meslekî çalışmalarda görevlerini yapmıyan veya görevlerinin gerektirdiği
dürüstlüğe uygun davranmıyanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.
Disiplin cezası türleri :
MADDE 142. — Disiplin cezalan şunlardır :
1. îhtar,
2. Tevbih,
3. 100 liradan 1 000, liraya kadar para cezası,
4. îşten yasaklama,
5. Meslekten çıkarma.
îhtar, avukatı davranışlarında dikkate çağırmadır. Bu ceza baro başkanı tarafından gönde
rilen bir yazı üe uygulanır, sicile geçmez.
Tevbih, meşkin edebe, gelenek ve kurallara uymıyan davranışın, disiplin kurulu karan ile
ayıplanmasıdır.
îşten yasaklama, avukatın üç aydan az ve üç yıldan çok olmamak üzere meslekini yapmaktan
alıkonmasıdır.
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Cezaların uygulama şekli :
MADDE 143. — Bu kanunun, avukatların hak ve ödevleri ile ilgili üçüncü kısmında yazılı
esaslara uymıyanlar hakkında ilk defasında en az tevbih, tekrarlarında, davranışın ağırlığına
göre para cezası veya işten yasaklama ve dördüncü maddenin (a) bendinde yazılı bir suçtan
dolayı hükümlülüğü durumundan meslekten ç karma cezası uygulanır.
Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok kere disipMn cezası gerektiren davranışta bu
lunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden artık ceza uygulanır.
Bir defa işten yasaklanan avukat beş yıllık dönem içinde bu kanunun üçüncü kısmındaki ku
rallara aykırı davranışta bulunursa meslekten ç karılır.
Kovuşturmada yetki ve eksik üyenin tamamlatması :
MADDE 144. — Kovuşturmanın dayandığı şikâyet, ihbar, Cumhuriyet Savcısının isteği veya
kendiliğinden haber alma tarihinde, avukat hangi baro levhasında yazılı ise, disiplin ko
vuşturması açmak gerekip gerekmediğine o baronun yönetim kurulu ikarar verir.
Disiplin kovuşturması açılmasına hangi baro yönetim kurulunca karar verilmişse, disiplin
kovuşturması o baro disiplin kurulunca yapılıp iş karara bağlanır.
Baro başkanı, yönetim ve disiplin kurulu üyeleri kendi haklarındaki şikâyet veya ko
vuşturmalarla ilgili, görüşme ve kararlara katılamazlar.
Gerek haklarındaki ^kovuşturma, gerek ret veya işe bakmaktan çekinme nedenleriyle baş
kan ve üyelerin katılmamaları yüzünden yönetim veya disiplin kurulu toplantı yeter sayı
sını bulamazsa eksikler yedeklerle tamamlanır. Yedeklerin de her hançi bir sebeple görüşme
ve karara katılmaları yahut sayılarının yetir memesi durumunda, yönetim ve disiplin kurulu
na seçilmek yeterliği taşıyan baro levhasındaki başka avukatlar arasında ad çekme sure
tiyle seçilecJf-derle noksan tamamlanır.
Sürekli olarak başka bölgede çalışma :

*

MADDE 145. — Bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli ola
rak meslekini yapar veya disiplin cezasını gerektiren bir davranışta bulunursa o yer barosu
yönetim kurulunca bu konuda düzenlenecek tutanak gereken işlem yapılmak üzere avukatın
bağlı olduğu baroya gönderilir.
Yönetim kurulunda inceleme :
MADDE 146. — Yönetim kurulu şikâyet, ihbar , Cumhuriyet Savcısının isteği veya ken
dilisinden haber alma üzerine, disipMn kovuşturması açılıp açılmamasına karar vermeye
temel olacak araştırmanın yapılması görevini kendi üyelerinden birine verir.
Üyenin yetkileri :
MADDE 147. — Araştırmaya görevlendirilen üyd, delilleri toplar, gerekli gördüğü kimse
lerin ifadelerini yeminle de alabilir. Hakkında inceleme yaptığı avukatı da dinledikten ve
ya dinlemek üzere çağında bulunduktan sonra dosyayı bir raporla yönetim kuruluna verir.
Baroya kayıttan önceki suçlar :
MADDE İ48. — Baroya kayıttan önceki, disiplin cezası konusu olabilecek durumlar, mes
lekten çıkarma cezası gerektiren nitelikte olmadıkça disiplin kovuşturmasına konu olmaz.
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Karar ve itiraz hakla :
MADDE 149. — Disiplin kovuşturması açılmasına yönetim Jkurulu kesin olarak karar verir.
Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair yönetim kurulunun vereceği kararlar aley
hine tebliğden başlıyarak 15 gün içinde Cumhuriyet Savcısı veya şikâyetçi, en yakın baro
yönetim kuruluna itirazda bulunabilirler.
Bu baro yönetim kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonucunda konu
kovuşturmaya değer görülürse karar kaldırılarak disiplin kovuşturmasının açılması veya
soruşturmanın derinleştirilmesi için dosya evvvelki karan veren baroya gönderilir. Bu ka
rarlar kesindir.
Yeni delillerin bulunması :
MADDE 150. — Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına /karar verilen olaylar için
yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni delillerin bulunması ve kararın kesinleşmesinden başlı
yarak üç yılln geçmemiş olmasına bağlıdır.
Disiplin idem ve kararlarında yetki :
MADDE 151. — Yönetim kurulunun disiplin kovuşturması yapılması için vereceği karar
üzerine dosya disiplin kuruluna iletilir. Bundan sonraki, bütün işlemlerin yapılması ve ka
rarların verilmesi disiplin kurulunun yetkisindedir.
Disiplin durulması :
MADDE 152. — Disiplin kovuşturmasına karar verilen hallerde disiplin kurulu inceleme
sini duruşma yaparak yürütür. Duruşmada dinleyici olarak yalnız avukatlar bulunabilir.
Yoklukta duruşma yapılabilmesi :
MADDE 153. — Çağırıya uymıyan avukatın yokluğunda duruşma yapılır şu kadar ki,
duruşmaya gelmeme durumunda yokluğunda inceleme yapılıp karar verileceğinin çağarı bel
gesine yazılmış olması zorunludur.
Savunma hakkı :
MADDE 154. — Disiplin kovuşturmalarında, avukata yüklenen suçun ne olduğunun duruş
madan önce açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmanın istenmesi ve savunma için belli
bir süre tanınması zorunludur.
Delillerin gösterilmesi ve incelenmesi :
MADDE 155. — Disiplin kurulu delillerin gösterilmesi, incelenmesi konularında, istek
vazgeçmelere ya da daha önce verilmiş kararlara bağlı değildir.

veya

Tanık ve bilirkişi dinlenmesi :
MADDE 156. — Tanık ve bilirkişiler duruşmaya çağrılarak dinlenebilecekleri gibi, disiplin
{kurulu kendi üyesinden birine onları dinlemek görevini de verebilir. Baro bölgesi dışındaki
tamk ve bilirkişiler bulunduklan bölge barosu disiplin kuruluna bulunduklan yerde baro
yoksa sulh ceza hâkimliğine yazılacak talimatla dinlenirler.
Bilirkişi ve sanıklara yemin verilip verilmiyeceği yahut evvelki ifadesinin okunulması ile yetinilip yetinilmiyeceğini disiplin kurulu takdir eder.
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Şu kadar ki, inceleme konusu olayın delili yalnız bir tanıktan ibaret ise onun dinlenmesi zorun
ludur.
Tanık ve bilikişilerinin çağırılması :
MADDE 157. — Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu gereğince çağırılır.
Çağın almış olup da gelmiyen veya engelleyici bir neden olmaksızın tanıklık, bilirkişilik veya
yemin etmekten çekinen kimsenin masraflardan başka 20 liradan 200 liraya kadar hafif para ce
zasına çarptırılması, tanık veya bilirkişinin oturduğu yer sulh ceza hâkiminden istenebilir. Ayrı
ca istek üzerine, tanıkların zorla getirilmesine, inceleme yapan yer barosunun bölgesindeki sulh
ceza hâkimi karar verir.
Sulh hâkimi gerek para ceazsına gerek zorla getirmeye, disiplin kurulunun tutanak örneği
üzerine karar verir.
Duruşma tutanağı :
MADDE 158. — Duruşmadaki sözler ve olaylar tutanağa geçirilir, duruşma dışında düzenlenen
tutanakların duruşmada okunması zorunludur.
Kararların tebliği ;
MADDE 159. — Disiplin kurulu kararlarının onanmış bir örneği ilgililere tebliğ olunur. Ka
nun yollarına başvurma süreleri bu tebliğden başlar.
Tedbir niteliğinde işten yasaklanabilme :
MADDE 160. — Hakkında meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek nitelikte bir olaydan
kovuşturma yapılmakta olan avukat, disiplin kurulu kararı ile işten yasaklanabilir.
Haklarında meslekten çıkarma cezası verilenlerle bu kanunun 43 ve 58 nci maddelerinin son
fıkralarındaki suçlardan, rüşvet, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve yalan yere tanıklık suçla
rından dolayı haklarında son kovuşturmanın açılmasına karar verilenlerin yasaklanmaları zorun
ludur.
Kararın verilmesinden önce ilgili avukatın dinlenmiş veya dinlemek üzere çağırılmış olup da be
lirtilen günde gelmemiş olması gerekir.
Karar, hakkında kovuşturma yapılan avukata gerekçesiyle tebliğ olunur.
İşten yasaklanmanın sonuçları:
MADDE 161. — 160 ncı madde gereğince işten yasaklanmış olanlar yasaklanma kararının veril
diği günden başlıyarak avukatlık yetkilerini hiçbir suretle kullanamazlar.
Birinci fıkrada yazılı yasağa karşı gelen avukat hakkında 142 nci maddenin 3 veya 5 nci bendlerinde yazılı cezalardan biri uygulanır.
160 ncı madde# gereğince verilen karar, bütün yargı ve yürütme çevrelerine genelge ile bildiri
lir. Bu çevreler genelge gereğini yerine getirmekle yükümlüdürler.
Tedbir niteliğindeki işten yasaklama kararına itiraz :
MADDE 162. — 160 ncı madde gereğince verilen işten yasaklama kararına karşı Yüksek Disip
lin Kuruluna itiraz olunabilir. Yürütmenin durdurulmasına karar verilmedikçe, itiraz yürütmeyi
geciktiremez. Bu itirazlar Yüksek Disiplin Kurulunun ilk toplantısında öncelikle incelenir.
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tşten yasaklama kararının kaldırılması :
MADDE 163. — 160 ncı madde gereğince verilen işten yasaklanma kararı, kovuşturmanın avu
kat lehine sonuçlanmış veya dâvanın avukatlığa engel olmıyan bir ceza ile bitmiş olması ile ken
diliğinden kalkar.
tşten yasaklama karan, bu kararın verilmesine esas olan koşulların bulunmadığı veya sonradan
kalktığı anlaşılırsa disiplin kurulunca kaldmlır.
Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına etkisi:
MADDE 164. — Avukat hakkında başlanmış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve kararla
rının uygulanmasına engel olmaz.
Şu kadar ki, disiplin işlemine konu teşkil edecek bir davranışta bulunan avukat hakkında aynı
davranış dolayısiyle daha önce ceza kovuşturması başlamış ise bunun sonucunun beklenmesine ka
rar verilebilir.
Böyle bir durumda yönetim kurulu, avukatın işten yasaklanmasına yer olup olmadığı hakkın
da disiplin kurulundan karar istiyebilir.
İddia konusu davranışta bulunulmamış veya sanığı tarafından yapılmamış olması sebebiyle be
raat, disiplin kurulunun vereceği kararda bağlar. Bunlar dışındaki sebeplerle beraet durumun
da ceza dâvasının konusuna giren davranışlar, başlı başına disiplin kovuşturmasını gerektirecek
nitelikte ise disiplin kovuşturmasına devam olunur ve sonucuna göre karar verilir.
Disiplin Kurulu kararlarına itiraz :

MADDE 165. — Disiplin Kurulu kararlarına karşı ilgililer, 30 gün içinde Yüksek Disiplin Ku
ruluna itiraz edebilirler.
Disiplin kurulu kararlarından bir örnek Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu örneğin Bakanlığa
vanşından 30 gün içinde, Adalet Bakanı O. Başsavcısına vereceği yazılı emirle disiplin kurulu
karan aleyhine Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz ettirebilir.
Yüksek Disiplin Kurulunda inceleme :
MADDE 166. — Yüksek Disiplin Kurulu, disiplin dâvalarını dosya üzerinde inceler ancak
«işten yasaklama» veya «meslekten çıkarma» cezası verilmiş olan işlerde ilgili avukatın isteği üze
rine ya da kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.
İlgili avukat duruşmada kendisi bulunabileceği gibi bir vekil de gönderebilir. 152 nci madde
nin son cümlesi ile 153 ncü madde hükmü Yüksek Disiplin Kurulunda uygulanır.
Duruşmada usul :
MADDE 167. — Yüksek disiplin kurulunda duruşmaya raportörün işi açıklamasıyla başlanır
bu üyenin duruşmadan önce raporunu imzalayıp dosyaya (koymuş bulunması gerektir.
Raportör üyenin açıklamasından sonra ilgili avukat da varsa vekili savunmada bulunurlar.
Yüksek disiplin kurulu inceleme konusu karann onanmasına, kovuşturmanın derinleştirilmesi
için kararının bozularak dosyanın ilgili baroya g eri gönderilmesine karar verir. Yeniden incelemeyi
gerektirmiyen hallerde kurul uygun görmediği k aran kaldırarak işin esası hakkında karar verebi
leceği gibi verilmiş olan karan düzeltmek süratiyle onayabilir.
Danıştay a başvurma :
MADDE 168. — Yüksek disiplin kurulu kararlan aleyhine bütün ilgililer ve yazılı emir sonucu
verilen kararlar hakkında Adalet Bakanlığı Danıştaya başvurabilirler.
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Delillerin takdirinde anakural:
MADDE 169. — Baro disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulu delillerin takdirinde ve ce
faların verilmesinde, avukatlık onurunu korumak, adalet amaç ve gerekleri ile, meslek kural ve
geleneklerine uygun davranışları sağlamak ilkelerinden ilham alır.
Zaman aşımı :
MADDE 170. — Disiplin cezası gerektirecek olaydan başlıyarak üç yıl geçmiş ise kovuşturma
yapılamaz. Şikâyetçinin başvurması veya kendiliğinden kovuşturma açılmasıyla, zamanaşımı ke
silir.
Cezanın uygulanma zamanı :
MADDE 171. — Disiplin cezaları kesinleşmedikçe uygulanamaz.
Masraflar ve avans :
MADDE 172. — Disiplin işlemleri dosyasıyla çağrılan her tanık ve bilirkişilerin kaybettiği
zamana değer bir tazminata hakkı vardır. Bunlardan çağrıya uymak için yer değiştirenlere yol
luk ve oturma masrafı da verilir. Hakkında kovuşturma yapılan avukat dinlenmesini istediği ta
nık ve bilirkişi masrafını isteği ile birilikte peşin öder.
Şikâyet edenden 10 liradan 100 liraya kadar avans alınır. Yapılan işlemlere alınan avansın
yetmemesi halinde tamamlanması her zaman istenebilir. Avans ve tamamlanması istenen masraf
ilgili tarafından ödenmedikçe işlem yapılmıyabilir.
Disiplin işlemleri için yapılan masraflar kararda gösterilir ve haksız çıkandan tahsil olunur.
Kovuşturma altındaki avukata veya şikâyetçiye yükletilemiyecek masraflar baro bütçesinden
yapılır.
Para cezası veya masrafların" alımı:
MADDE 173. — Para cezasına veya masrafların ödenmesine dair kararlar tera ve iflâs Kanu
nundaki ilâmların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlere göre icra olunur. Para cezalan baroya
gelir yazılır.
Para işlerinin kovuşturulması baro genel yazmanı ile saymanın ortak görevleridir.
SEKİZİNCİ KISIM
Avukatlık ücreti
Anlaşma serbestliği :
MADDE 174. — Ücret, avukatla iş sahibi arasında yapılacak serbest anlaşma ile belli olur. Şu
kadar ki, tarifedeki en az ücretin altında kalan ücret karşılığında iş ve dâva kabulü yasak olup,
aksine yapılan anlaşmalar hükümsüzdür.
Avukatlık ücretinin yazılı sözleşme ile belli edilmesi zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmamışsa
avukatın istiyebileceği ücret, levhasmda yazüı bulunduğu baronun ücret tarifesindeki miktar ve
en fazla emek harcanmış işlerde bunun en çok üç mislidir.
Ücretten doğan dâvalarda yazılı olmıyan deliller incelenmez, yemin de teklif olunmaz.
Başarıya göre değişen ücret anlaşması :
MADDE 175. — Ücret sözleşmesinin belli bir miktar göstermesi gerekir, bununla beraber, elde
edilecek başanya göre değişen ücret anlaşması yapmak veya ücreti elde edilecek çıkarın bir yüz
desi ile belirtmek ve ücretin ödenmesini basan şartına bağlamak caizdir.
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Mahkeme ve icralarca takdir olunacak ve diğer taraftan alınacak avukatlık ücretinin taraflar
arasında belli avukatlık ücretinden ayrı olarak avukata aidolacağını gösteren şart geçerlidir.
Ücret anlaşmazlıklarında tahkim :
Madde 176. — Ücret sözleşmesinde, o sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların mahkemelerce
giderileceğine dair açık bir şart olmadıkça, anlaşmazlıkların hâkemle çözümü zorunludur. Hâkemr
ler iki tarafın anlaşmasına göre bir veya üç olabilir, iki taraf hâkem seçiminde uyuşamazsa, hâ
kemleri baro yönetim kurulu belli eder.
Ücretin gününde ödenmemesi:
MADDE 177. — Anlaşmaya göre avukata pe şin verilmesi gereken ücret ödenmezse avukat işe
başlamakla zorunlu değildir. Bu nedenle doğabilecek her türlü sorumluluklar iş sahibinindir. Ya
zılı sözleşmedeki peşin ödeme şartının yerine getirilmemesinden dolayı işi bocalamak ve sonucunu
elde etmekten yoksun kalan avukatın iş sahibin dan tazminat istemeğe hakkı vardır.
Ücretin taksitle ödenmesine ilişkin şartın yerine getirilmemesi durumunda da yukardaki fıkra
uygulanır, iş sahibi vermiş olduğu taksitlerin geri verilmesini hiçbir suretle istiyemez.
İhtiyati hacizde teminat :
MADD9 178. — Yazılı ücret anlaşmasına göre günü geçmiş alacağı için avukat teminat gös
terme zorunluğunda olmıyarak haciz kararı istiyebilir.
Tarafların ortak borçlu sayılması :
MADDE 179. — Sulh, feragat ve kabulle biten davalarda,, alacaklı ile borçlunun anlaşması
suretiyle kovuşturmalarından vazgeçilen ertelenen icra işlerinde taraflar iş sahibi ile avukat
arasında kararlaştırılan ücretin, yazılı anlaşma bulunmaması durumunda tarifede belirtilen en
az ücretin üç misline kadar olan tutarının avuka ta ödenmesine ortak borçlu sayılırlar.
Hapis hakkı ve alacaklılık üstünlüğü :
MADD9 180. — Ücret ve masraflardan ötürü müvekkilinden alacaklı olan avukat bu alacağı
ödeninceye kadar müvekkilinin her ne nedenle olursa olsun kendisine verdiği veya onun adana
başkasından aldığı mallar, paralar ve her türlü değerlerden alacağını karşılıyacak kadarını hap
sedebilir.
Avukat mukavele ile kararlaştırılan veya hâkim tarafından hüküm olunan ücretinden dolayı,
kendi emeği sonucunda müvekkilin kazandığı veya muhafaza ettiği mallar ve haklar üzerinde
diğer alacaklılara karşı üstün hak sahibidir.
Hacizde, iflas paylaştırmasında ve konkordatoda avukatlık alacağı diğer bütün alacaklardan
üstün olup teminatlı alacaklar gibi işlem görür ve hepsinden önce ödenir. Bu hak vekâletname
tarihine, vekâletname umumi ise iş sahibi adına, ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmî baş
vurma tarihine göre sıra alır.
Avukatın ölümünde mirasçıları ölüm gününden başlıyarak üç yıl içinde dava açmış veya ic
ra kovuşturmasına başlamış olmak şartiyle kendilerine miras yoluyla gelen avukatlık ücreti ala
caklarında da bu maddenin sağladığı üstünlükten yararlanabilirler.
Ücret favalâtınm Baroya bildirilmesi :
MADDE 181. — Müvekkili aleyhine gerek mahkemede gerek hakemde ücret davası açacak olan
avukat, davadan önce durumu Baro Yönetim Kuruluna bildirir. Bu zorunluklar ihtiyati tedbir
ve haczi kapsamaz.
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Ücret tarifesi :
MADDE 182. — Her Baronun yönetim kurulu dört yılda bir en geç bir ekim gününe kadar,
bütün yargı organlarındaki işlemlerle diğer her türlü işten alınacak ücretin en azını gösteren bir
tarife düzenliyerek Türkiye Barolar Birliğine :>'ü^derJx'. Birlik Yönetim Kurulu bunları onaylar
veya gerekli gördüğü değişikliği yapar. Birlik bölge tarifeleri düzenlemek yetkisini de taşır.
Türkiye Barolar Birliğince üzerinde değişikli?: yapıldığı ilgili Baroya 31 Aralık gününe ka
dar bildirilmiyen tarife 1 Ocakta kesinleşir.
Türkiye Barolar Birliği kendiliğinden kesinleşen veya üzerinde değişiklik yaptığı tarifeleri bas
tırarak, Resmi Gazetede yayınlatmak ve yargı organlarına dağıtmak üzere Adalet Bakanlığı
na gönderir. Bu suretle işlem gören tarife dört yıl için geçerli olmak üzere 1 Martta yürürlüğe
girer.
Tarifeyi uygulamakla görevli- olanlar :
MADDE 183. — Bütün mahkemelerle icra dairelerinde, Danıştay, vergi itiraz ve temyiz ko
misyonlarında görülen dâva ve işlerde bu organlar, avukatlık ücret tarifesini uygulamakla yü
kümlüdürler.
İşin başka bir avukata verilmesi :
MADDE 184. — Avukat üz|rine aldığı işi, vekâletnamesindeki yetki gereğince bir başka avu
katla birlikte kovalar ve savunur. Yahut işi başka avukatın savunmasına bırakırsa bundan do
layı iş sahibinden anlaşma dışında fazla bir ücret istiyemiyeceği gibi avukatın kendisine vekâ
let verdiği avukatın doğrudan doğruya iş sahibinden ücret isteme hakkı yoktur.
Bu gibi durumlarda kendisine vekâlet veril niş olan avukatın iş sahibine karşı sorumluluğu
devam eder.
İs sahibinin işi başka bir avukata vermesi :
MADDE 185. — îş sahibi ilk anlaşmayı yaptığı avukatının yazılı onayı ile başka avukatları
işin kovuşturması ve savunmasına katabilir. Bu gibi durumlarda iş sahibi önceki avukatların üc
retlerinden kısıntı yapamaz. İş sahibinin sonradan işe kattığı avukatın kusurlu davranışların
dan doğan mesuliyet evvelki avukatı sorumlu kılmaz.
Ücretin kapsadığı iş :
MADDE 186. — Sözleşmeden tersi açıkça anlaşılmadıkça sözleşilen ücret yalnız avukatın
üzerine aldığı işte sarf edeceği çabanın karşılığıdır. Karşılık dâva, bağlantı ve ilişki bulunsa
bile başka dâva ve icra kovuşturmaları veya başka türlü hukukî yardımlar ücret konusudur.
İş sahibi, bu yeni dâva, kovuşturma veya hukukî yardımlar için,
madan başkalarına vekâlet verebilir.

avukatın

onayına bak

Avukata karşı yükümlülükte teselsül :
MADDE 187. — iş sahibi birden fazla olursa avukatlık ücretinin
nin müşterek borçlu ve müteselsil kefilidir.

Ödenmesinde bunlar birbi-

Vergi, resim, hare ve masraflar t:
MADDE 188. — Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun
alınması için gerekli bütün vergi, resim,. hare ve masraflar iş sahibinin sorumluluğu altında
olup, avukat tarafından ilk istekte avukata veya gerekli yere ödenir.
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Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilmesi için bunları karşılıyacak avansın iş sahibi
tarafından zamanında verilmiş olması gerekir.
Avukatın iş için yapacağı yolculuk masrafları ve bulunduğu yerden ayrılma tazminatı, an
laşma gereğince iş sahibi tarafından ayrıca ödenir. Bu masraflar peşin olarak ödenmedikçe
avukat yolculuğa zorlanamaz.
Ücret sözleşmesinin doğurduğu sonuçlar :
MADDE 189. — Vekâletname verilmemiş olsa bile, avukatlık ücreti sözleşmesinin imzalan
ması, bu sözleşmedeki ödeme şartları saklı kalmak üzere avukata ücretin tamamını istemek
hakkını verir.
İş sahibi, işini avukata verdikten sonra, işi kısmen veya tamamen kendisi yapar, yahut baş
kasına yaptırır, Avukatın yazılı onayını almadan başka avukatlara aynı işi verir, masrafların
ödenmesi kendisine avukat tarafından taahhütlü mektupla bildirildiği halde ödemiyerek hakkını
yitirir, dâva ve savunma için gerekli bilgi ve belgelerde her türlü delilleri vermez, adresini
değiştirdiğinde yeni adresini avukatına bildirmez ve böylece işin kovalanmasını ve olumlu sonuç
alınmasını imkânsız duruma getirir, dâva veya alacağı kovuşturmaktan vazgeçer, sulh olur
yahut haklı bir nedene dayanmadan avukatını azlederse ücretin tamamını ödemekle yükümlü
olur.
İsi avukatın bırakması :
t

MADDE 190. — Avukat, üzerine aldığı işi haklı bir nedene dayanmaksızın kovalamaktan
vazgeçerse hiçbir ücret istiyemez, peşin aldığı ücret ile aldığı masraf avansından henüz har
canmamış miktar varsa tutarını hemen gerivermekle yükümlü olur.
Olayların doğruluğunu ve delillerini taahhüt :
MADDE 191. — Ücretin tamamının veya bir kısmının ödenmesi, işin başarıyle sonuçlanması
şartına bağlanmış ise iş sahibi avukata imzası altında belirttiği olayların ve bunların delilleri
nin varlığını ve doğruluğunu taahhüdetmiş sayılır. Kovuşturma veya duruşma sonucunda bunların
tersi anlaşılır veya iş sahibi varlığını bildirdiği delilleri ortaya koymazsa avukat, başarılı so
nuç elde edilmişçesine ücret istemeye hak kazanır.
İş sahibinin konutu :
MADDE 192. — iş sahibinin verdiği vekâletname yahut ücret sözleşmesindeki adrese avukat
tarafından yapılacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri en geç üç gün
içinde iş sahibi tarafından taahhütlü mektupla avukatına bildirir.
iş sahibinin konutuna gönderilecek yazıların tebliğ edilmemesinden veya adres değişiklikle
rinin bildirilmemesinden yalnız iş sahibi sorumludur.
DOKUZUNCU KISIM
Adlî yardım
Adlî yardım bürosu :
MADDE 193. — Her baroda, yönetim kurulu tarafından atanan bir veya.üç avukatın gözeti
mi altında çalışan bir adlî yardım bürosu bulunur.
Asliye mahkemesi ve en az beş avukatın bulunduğu yerlerde de adlî yardım bürosu kurula
bilir.
Büronun idaresine atanan avukatlar barosunun senelik çalışmaları hakkında, normal genel
kurul toplantısına bir ay kala yönetim kuruluna bir rapor verirler.
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Büronun görevi :
MADDE 194. — Avukat ücreti ©diyebilmek ve dâva harcamalarım yapabilmekten yoksun
vatandaşlara, adli yardım bürosu ücretsiz veya ücreti dâva sonunda elde edilecek haktan öden
mek şartiylc avukat sağlar, danışma büroları kurar. Büroda çalışacak stajiyere görev verir, ken
dilerine görev verilecek avukatların sıra defterini tutar. 197 nci maddeye göre avukatların büro
ya vermeleri gereken ücret hissesini izler ve kovuşturur, büronun yıllık çalışması hakkında yö
netim kuruluna rapor verir, bu kanunda ve usul kanunlarındaki adlî yardım kurallarının iyi iş
lemesini sağlar.
Verilen işi kabul zorunluğu :
MADDE 195. — Sıra defteri gereğince kendisine adlî yardım bürosundan iş verilen avukat
bu görevi yüklenmeye zorunludur. Şu kadar ki, o iş için tarifede belirtilen ücreti baro kasasına
yatıran avukat bu zorunluktan kurtulur.
Sıra defterine yöneltilen itirazları baro yönebim kurulu çözümler.
Adlî yardımdan yararlanma niteliğinin isbaü:
MADDE 196. — Adlî .yardım isteğinde bulunanlar, yoksunluklarını mahalle, köy muhtarlık
ları veya cezaevi müdürlüklerinden onanmış bel je ile belli ederler.
Yardım isteği baroca yerinde görülmezse ilgili yazı veya sözle baro başkanına itiraz edebilir.
Başkanın vereceği karar kesindir.
Gider ve gelir :
MADDE 197. — Adlî yardım bürolarının giier ve geliri baro bütçesinin ayrı bir faslında
gösterilir. Bu fasılda kalan gelir fazlasının gele:ak yıla aktarılması zorunludur.
Adlî yardıma memur edilen avukat iş sahibinden aldığı ücretin yüzde yirmisini ve baronun
yardımından yararlanan kimse avukat ücretinden başka, bu yardım sonucunda sağladığı çıkarın
yüzde onunu baroya vermeye zorunludur.
ti ve belediye bütçelerinden ayrılan ödeneklerden yapılacak yardımlar ile bu çalışmalar için
yapılacak başkaca bağışlar, baro bütçesindeki adlî yardım faslının gelir kısmına eklenir.
Adlî yardım bürosunda çalışanlara yönetim kurulu karariyle ikramiye verilebilir.

SON HÜKÜMLER
Yürürlükten kaldırılan kanunlar :
MADDE 198. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 3499 sayılı Kanun ile ek ve de
ğişiklikleri 115 nci maddenin 4 No. lı bendindeki sandığın kurulmasını mütaakıp 6207 sayılı Ka
nun, yürürlükten kalkar.
Yürürlük tarihi :
MADDE 199. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Kanunu yürütecek bakan :
MADDE 200. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.
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ONUNCU KISIM
Geçici hükümler
Kazanılmış haklar :
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce staja başlamış olup da he
nüz bitirmemiş olanlarla, (Staj bitirme belgesi) almış olanlar bu kanundaki staj süresi, sınav
ve 32 nci maddenin 5 nci fıkrası hükümleri dışmdadırlar.
Türkiye Barolar Birliğinin ilk Genel Kurulu :
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayınlanmasından bir ay içinde Adalet Bakam bütün
Türkiye barolarından, barolar birliği organlarını seçecek olan genel kurula katılacak delegele
rini seçip Ankara Barosuna bildirmelerini ister. Barolar bu istek üzerine en çok üç ay içinde
76 nci maddedeki usule göre delegeleri seçip Ankara Barosuna bildirirler.
Ankara Barosu bütün barolardan delege isimleri geldikten sonra, birlik genel kurulunun top
lanacağı yeri, günü, saati ve gündemi Adalet Bakam ile mutabık kalmak suretiyle tesbit edip
toplantıdan en az bir ay önce bütün Türkiye barolarına bildirir.
Belirtilen günde toplantıya Adalet Bakanı açar ve sonra başkanlığı yapılacak seçime kadar
en yaşlı delegeye bırakır.
Dâva vekilleri :
GEÇİCİ MADDE 3. — a) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce dâva vekilliği ruhsatı
almış olanlar beş avukat bulunmıyan yerlerde çalışabilirler.
b) Dâva vekilleri yukarıda belirtilen yerlerde avukatlara özgü hak ve görevleri orada bulu
nan en yüksek dereceli hâkimin gözetimi altında kullanırlar. 142 nci maddedeki disiplin ceza
sının kendiliğinden veya o yer Cumhuriyet Savcısının isteği ya da şikâyet üzerine yüksek derece
li hâkim uygular.
Bunların işten yasaklanma veya meslekten çıkarma cezaları ile disiplin kovuşturmasına yer
olmadığına dair verilen kararlar aleyhine tebliğden 30 gün içinde cezalandırılan dâva vekili,
Cumhuriyet Savcısı veya ilgili en yakın Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz dosya
üzerinde incelenerek karara bağlanır. Bu kararlar kesindir.
ilgili dâva vekilinin savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
Yedinci kısmın bu maddeye aykırı olmıyan hükümleri dâva vekilleri ve Hukuk Muhakeme
leri Usulü Kanununun 61 nci maddesine göre vekâlet alanlara da uygulanır. Bunların mahkûm
olacakları para cezaları o mıntaka barosu bütçesindeki adlî yardım faslının gelir kısmına irat
kaydedilir. Para cezasına hükmeden merci bu hükmün kesinleşmesinde kararı derhal o yer ba
ro başkanlığına gönderir.
c) Adalet encümenleri bu maddenin (a) bendinde yazılı dâva vekillerinden o yerde çalışmak
istiyenlerin listesini yaparak Adalet Bakanlığına gönderir. Listeye adı yazılmıyanlar durumu öğ
rendiklerinden başlıyarak 30 gün içinde Adalet Bakanlığına itiraz edebilirler. Bakanlık kararını
kesin olarak verir. Bu madde hükmü yer değiştirme veya yeniden kayıt işlemleri için de uygu
lanır.
Bu kanunun yürürlüğünden önce ruhsatname alanlar :
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ruhsatname
3499 sayılı Kanunla iktisabetmiş oldukları bütün hakları muhafaza ederler.
Bu kanundan önce seçilmiş yönetim kurulu başkan ve üyeleri :

almış

olanlar,

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiğinde, barolarda başkan veya yönetim
kurulu üyesi bulunanların görevleri kendi seçim devreleri sonuna kadar sürer.
Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber her baronun başkam, disiplin ve denetleme kurullarınm seçimi için genel kurulu toplantıya çağırır. Seçimin en geç iki ayda sonuçlandırılma
sı ve kurulların göreve başlamaları zorunludur.
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Geçici Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/313, 2/1, 2/54, 2/445
Karar No. : 2

21 . 6 . 1967

Yüksek Başkanlığa
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
20 . 1 . 1967 tarihinde kararlaştırılan 1/313 esasta kayıtlı <&Avukatlık Kanunu Tasarısı» ile 2/1
esasta kayıtlı Adana Milletvekili Kemal Sarılbraıhimoğlu ve yedi arkadaşının, Avukatlık Kanunu
teklifi, 2/54 esasta kayıtlı Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 21 arkadaşının, Avukatlık Kanu
nu teklifi ile 2/445 esasta kayıtlı E'skişethir Milletvekili İsmet Angı ve iki arkadaşının, Avukatlık
Kanunu teklifinin Genel Kurulun 1 . 2 . 1967 tarihli 43 ncü Birleşiminde Avukatlık Kanunu Tasa
rısını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyonumuza, Millet Meclisi Başkanlığınca gönderilmesi
üzerine, 1/313 esasta kayıtlı Avukatlık Kanunu tasarısı esas alınmak suretiyle, Genel Kurulun
tasvibi ile gönderilen Kanun teklifleri birleştirillikten sonra, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Ma
liye Bakanlığı temsilcileri ile içtüzüğün 40 ncı maddesinden istiane sureti ile davet edilen Ankara,
İstanbul ve İzmir Baro Başkanları hazır bulundukları halde komisyonumuzda tetkik ve müzakere
edilmiş ve aşağıda sunulan gerekçelere istinaden yapılan değişiklik: ve ilâvelerle kabul edilerek
öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Meclisin tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
GENEL GEREKÇE
3499 Sayılı Avukatlık Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Aralık 1938 tarihinden bu yana, memle
ketimizin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatındaki büyük gelişmelerin, avukatlık meslekinin şö'kil
ve muhtevasında husule getirdiği geniş değişiklikler ve yeni Anayasamızın kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri konusundaki yeni esasları kapsamak zarure
tiyle hazırlandığı gerekçesiyle ifade olunan Avukatlık Kanunu tasarısı :
a) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak, Türkiye Barolar Birliği ismi ile bütün
baroları ve avukatları görev ve yetki alanı içine alan bir üst kuruluşun teşkilini öngörmesi,
'b) Avukatlığın ibir kamu (hizmeti olduğunu açıfeca ifade edip, avukatları halk ve sorumluluk
'bakımından Cumhuriyet savcılarına yakın bir statüye sokmuş olması, avukata, dosya tetkiki, evrak
tan örnek çıkarma ve tebligat icrası gıilbi hususlarda geniş yetkiler sağlaması,
c) Yürürlükteki kanunun uygulamada aksaklıkları meydana çıkan 'hükümlerini, ezcümle baro
ların kuruluş ve 'işleyişleri ile disiplin cezalarına ilişkin hükümleri, aksaklıkları giderecek esaslara
göre yenliden düzenlenmıesi,
d) Avukatlık ücretine ilişkin hükümleri de yeni bir zihniiyetle ele alarak, avukatlık ücretinin
rüçhanlı durumunu dalha sağlam esaslara bağlaması,
e) Bilhassa avukatların sosyal 'güvenliğinin sağlanması hususunda ileri bir adım teşkil eden,
avukatların sosyal sigortadan faydalandırılmalarına ilişkin hükümlerin getirilmesi suretiyle avu
katları, yarınlarından emin olarak çalışmaları imkânına kavuşturması,
İtibariyle, komisyonumuzca 'genel olarak ihtiyacı karşılıyacak ve bilhassa gerekçesinde belirtilen
gayeyi gerçekleştirecek vasıfta görülüp, esasları itibariyle tasvilbedilmeJkle beraber, müzakereler sı
rasında bâzı hükümlerinde değişiklik yapılması ve bâzı yeni hükümler ilâvesi de zaruri bulunmuş
tur.
Komisyonumuzca gerek maddelerde yapılan değişiklik ve gerekse eklenen maddelerle getirilen
en önemli yenilikleri şöylece özetlemek mümkündür.
a) Ahlâki meziyetler yanında meslekî bilgi ve tecrübesinin, avukatın gerek halk nazarmdaki
itibari, gerekse adalet mekanizması liçindeki mevkii (bakımından arz ettiği önem ile mütenasifbolarak,
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niMilklerkbin gelişmesini mümkün kılmak zarureti göz önün
de tutulmuş ve hukuk mezunu olan bir kimseye avukatlık unvanını ve bu unvanın gerektirdiği
tecrübe ve ehliyeti kazandıracak olan staj devresi ile ilgili hükümlerine bâzı yenilikler getirilmiştir.
özellikle bir yıl olan <staj süresi birhuçuk yıla çıkarılmış (madde 15), ve staj sonunda da bir sınav
zorunluluğu konulmuştur.
<b) Sekizinci kısmın ikinci bölümündeki baroların organlarının nelerden ibaret olduğunu düzenliyen 79 ncu maddeye, baro başkanlığı ve dokuzuncu kısmın ikinci hölümündöki Türkiye Ba
rolar Birliğinin organlarının nelerden ibaret olduğunu düzenliyen 113 ncü maddeye de, Türkiye
Barolar Birliği Başkanlık Divanı ayrı -hirer organ olarak ithal edilmiştir. Bu suretle barolar için
de, diğer, organlardan farklı ve kendilerine has fonksiyonları Ibulunan baro başkanlığının, Türki
ye Barolar Birliği içinde de başkanlık divanının, ayrı birer organı olarak yer almaları sağlan
mıştır.
c) Yürürlükteki kanunun uygulanmasından edinilen tecrübeler göz önünde 'bulundurularak,
baro genel kurullarının görüşme ve karar yeter sayısı, 87 nci maddede yapılan değişiklikle, bil
hassa üye sayısı çok olan barolarda görüşmenin açılmasına ve karar alınmasına imkân verecek
hadlere indirilmiştir.
d) 157 nci maddede yapılan değişiklikle, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun iti
raz üzerine verdiği kararlardan yalnız işten ve meslekten çıkarma cezalarına taallûk edenleri
nin Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşeceğinin, uyarma, kınama ve para cezalarına iliş
kin kararların ise bakanlığın onaylanmasına tabi olmadığının kalbulü ile, idari vesayet makamı
olan Adalet Bakanlığımın vesayet hıalMonın. sıınırlarında bir daraltma yapılmıştır.
e) Geçici hükümlerle düzenlenmiş olan sosyal güvenlikle ilgili hususların bir kısmı sürekli hü
kümler (madde 186 - 191) arasına alınmış vq geçici hükümlerle de, T. C. Emekli Sandığına tabi ol
madan ve sosyal sigortalar kapsamına da girmeden avukatlık yapanlarla, daha önce T. C. Emekli
Sandığına tabi bir hizmeti yahut sosyal sigortalı sayıldığı bir görevi olan ve evvelce serbest avu
kat iken bilâhara sosyal sigortaya veya T. C. Emekli Sandığına tabi bir hizmette bulunan kimse
lerin durumları emeklilik veya sigortalılık bakımından değerlendirilmiş, serhest avukatlıkta geçen
hizmetlerin ya doğrudan doğruya, yahut da borçlanma ile emekliliğe talbi olarak geçen hizmete
eklenmesi veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından faydalanmada 506 saydı Sosyal Sigorta
lar Kanununun geçici 8 nci maddesine istisna teşkil eden ve fakat kamu görevlisi olup, bugüne
kadar sosyal güvenlikten tamamen mahrum kalmış bulunan avukatların goleceiklerinin, geçmiş avu
katlık hizmetleri de sayılmak suretiyle teminat altına alınması gayesi güdülmüştür. Şunu hemen
ilâve etmek lâzımdır ki, bu gaye ile hareket edilirken avukatlara mosleld durumlarının gerektir
diğinden fazla bir hak sağlanması asla düşünülmemiştir (geçici madde 1 - 5 ) .
f) 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 70 nci maddesinde 6798 sayılı Kanunla yapılan değişik
likle, hâkim veya savcı yahut bu sınıftan sayılan bir hizmete tâyin edilen avukatların, avukatlıktaiki hizmetlerinin de üçte ikisinin kıdemlerine eklenmesi sağlanmıştır. Hâkimler Kanununun bu
ımalddesine paralel olarak 14'. 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa biri sürek
li ve diğeri de geçici olmak üzere eklenen iki madde ile, kanunun yürürlüğe gireceği tarihte Devlet
memuriyetinde bulunan yahut bilâhara atanacaık olan avukatların; 22 Nisan 1962 tarih ve 44 sayı
lı Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve işleyişi hakkındaki Kanuna eklenen bir süreli ve bir geçici
madde ile de, kanunun yürürlüğe gireceği tarihte Anayasa Mahkemesi üyeliğinde bulunan yahut
ilerde bu üyeliğe atanaca'k olan avukatların, avukatlıkta geçen fiilî hizmet sürelerinin üçte ikisi
nin emekliliğe esas olan kıdemlerine eklenmesi öngörülmüştür.
•g) Tasarıdaki Osmanlıca kelimelerin yerine, mümkün olduğu kadar öz türkçeleri ve özellikle
Anayasadaki terim ve deyimlerin konulması suretiyle tasarının dili dalha da arıtılmıştır.
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MADDELERİN GEREKÇESİ
BİRİNCİ KISIM :
Madde 1. — Tasarının birinci maddesine tekabül etmekte ise de, tasarının 2 nci maddesinin 3
ncü fıkrası olan «Avukat görevini yerine getirmede bağım'sızdır» hükmünün avukatlığın mahiye
tini belirten bu maddede yer alması gerektiğinden, ikinci fıkra olarak bu maddeye eklenmiştir.
Madde 2. — Birinci madde gerekçesinde gösterilen nedenle çıkarılan üçüncü fıkrası hariç, tasa
rının ikinci maddesinin diğer fıkralarını ihtiva etmekte olup, dili türkçcleş'tirilmiş ve birinci fık
radaki baskı hatam sonucu (hâkimlerle) şeklinde yazılan kelime (hakemlerle) olarak değişti
rilmiştir.
İKİNCİ KISIM :
Madde 3. — Tasarının üçüncü maddesinin, (b) bendindeki, «Siyasal bilgiler Fakültesinden mezun
olup da, bu fakültede hiç okutulmıyan veya hukuk fakültelerindekine nazaran noksan okutulan ders
lerden her üniversite senatosunca hazırlanacak yönetmeliğe göre fark sınavını vermiş olmak» kaydı
çıkartılmıştır. Filhakika, üniversiteler veya Millî Eğitim mevzuatında yer alması gereken bu pren
sip hükmünün Avukatlık kanununda bulunması kanun tekniğine uygun görülmemiştir. Ayrıca, ka
bul edildikleri tarihlerde, memlekette ihtiyaca yeter sayıda hukuk fakülteleri mezunlarının bulun
maması sebebiyle, hâkim, cumhuriyet savcısı, noter ve avukat ihtiyacını karşılamak üzere münhasıran
Hâkimler Kanunu, Avukatlık kanunu ve Noterlik Kanununda yer alan bu hüküm, hukuk fakülte
leri mezunlarının memleket ihtiyacını karşılayacak sayıya erişmiş bulunması karşısında mevcudiyeti
ni devam ettirme gerekçesinden de mahrum kalmıştır.
Bu itibarla, kanuna giriş nedeni de zail olmuş bulunan bu hükmün maddede muhafazası fayda
sız ve lüzumsuz görülmüştür.
Aynı maddeye, (d) bendiyle eklenen hüküm de, staj sonunda sınavın kabul edilmesinin tabiî
bir sonucudur.
Madde 4. — Tasarının dördüncü maddesinden alınmış ise de, birinci fıkrasında yer alan, (Hu
kuk fakülteleriyle, Siyasal Bilgiler Fakültesi hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerinde..)
kaydı «Üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmî dersleri profesörlük veya doçenıtiklerinde...» olarak
değiştirilmiş ve bu suretle avukat olmak bakımından hukuk ilmî dersleri profesörlük veya doçentli
ğini münhasıran iki fakültede yapmış olmanın doyurduğu adaletsizlik, bu hükmün üniversitelerin
bütün ilgili fakültelerine teşmil suretiyle giderilmiştir. Nitekim, avukat olmak için gerekli ilmî bil
gilerin belli süre hukuk ilmi profesörlük veya doçentliği yapmakla edinileceği kabul edildiğine gö
re, bu durumu yalnız iki fakülte öğretim üyeleri için tanımanın hiçbir makûl izahı olamaz.
İkinci fıkraya eklenen, 3 ncü maddenin (d) bendi de üçüncü maddede yapılan değişikliğin tabiî
bir sonucudur.
Maddede yapılan diğer değişiklik, redaksiyon vönünden olup, son fıkradaki 18 nci madde, Ko
misyonumuz metninde 17 nci madde olduğundan, 17 olarak değiştirilmiştir.
Madde 5. — Tasarının beşinci maddesinden alınmıştır. Ancak, maddenin (a) bendine (kesinleş
miş bir kararla) ibaresi, mahkûmiyet kararının kanun yollarına başvurularak veya vurulmıyarak ke
sinleşmesinin de şart olduğunu belirtmek için eklenmiştir. Bu suretle, mahkûmiyet kararı kesinleş
memiş olan bir kimsenin, suçluluğu da henüz ke-vm şekilde sabit olmadığından mesleke kabul edil
meme gibi ağır bir neticeye, bu safhada muhatap tutulmaması sağlanmış bulunacaktır.
Aynı bentte, «... bir cürümden bir sene veya daha ziyade hapis cezaısiyle hüküm giymek...» iba
resinin içine taksirli cürümler de girdiğinden, bu cürümleri madde kapsamı dışına çıkarmak amacı
ile ibarenin başına, «kasdi» kelimesi eklenmiştir. Bu suretle, taksirli bir cürümden bir sene veya
daha fazla hapis cezasiyle hüküm giymiş olmak hıli, avukatlığa kabule engel sayılmamıştır. GerçekM. Meclisi
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ton, taksirli cürümlerden hapse mahkumiyet halinde, hükümlünün ahlâki redaatı, kasdi bir cürüm
işliyeminkinden çok farklı bulunduğu cihetle, bu kalbîl cürümden 'mahkûmiyetin madde kapsamı dı
şında bıraıkıHmaısmda zaruret hissedilmiştir.
İkinci fılkra maddeye Komisyonumuzca eklenmiştir. Fıkra hükmü, Anayasanın 68 nci maddesin
de milletvekili ve senatör olıınaya engel bir hal olaralk hüküm altına alman bir dunumun, kamu göre
vi ifa eden avukatlara da teşmilinden ibarettir.
Üçüncü fıkra, adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren bir suçtan
kovuşturma altında bulunması halimde, baro yönetim kurulunun iki karardan birini vermekte muh
tar olduğunu derpiş etmektedir. Bunlardan biri, adayın avukatlığa alınma isteminim kabulüme, di
ğeri de istem haibkmdaki kararın kovuştuııma sonuna kadar bekletilmesine dairdir. Bu suretle, baro
yönetim kurulu, kovuşturma safâhati ve delillerin durumuna göre, adayım ve kamumun menfaatini
telif imkânını bulmaktadır. Fıkranın ikinci cümlesi, adayın avukatlığa kabul isteminin yerine getirilmiyerek dâva sonuma kadar belkienmesinin zorunlu olduğu hali belirtmektedir.
iSon fıkra da, avukatlığa kabul isteminin geri çevrilmesi gereken hallerde, ceza kovuşturmasının
sonucu beklenmeden istemin karara bağlanacağını hüküm altına almaktadır.
Madde 6. — Tasarının altıncı maddesinde yazılı sınavın kabulünün sonucu olarak, «staj bitim
belgesi alanlar», ibaresi yerine, «avukatlık smavmıbaşarmış damlar» kaydı konulmuş ve adayın levha
sına yazılmasını istiyeceği yer barosunun, ikametgâhınım bulunduğu yer barosu olması hususunda
ki tahdit de, «(başvurdukları» yer barosu olarak kaldırılmış ve ıgcnişleıtilımiştir.
Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesinden alınmıştır. Ancak, birinci fıkradaki, «'başvurma tari
hinden» ibaresi, açıklık ve kesinlik verilmek amaciyle, «başvurur', dilekçesinin varış tarihinden» şek1 inde değiştirilmiştir.
İkinci fıkranın başındaki,- «dosya tamamlandığı halde» kelimeleri, bu fıkrada, birinci fıkradaki
süreden farklı bir süre derpiş edildiği anlamımı vermeye ve bu suretle, karışıklık yaratmaya müsait
bulunduğundan, maddeden çıkartılmıştır.
Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesine tekabül edip, bu maddedeki prensipleri muhafaza etmek
te ise de, aşağıda izah ©dilen nedenlerle bâzı değişiklikler yapılmıştır.
Birinci fıkramın üçüncü cümlesi, fıkradan çıkarılarak ikinci fıkraya, alınmıştır. Kalan fıkranın
ilk cümlesine, 5 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, «veya kovuşturma sonuna kadar
beklenmesine karar verdiği» ibaresi ilâve edilmiştir.
İkinci fıkranın son cümlesine, baro tarafından nidaya, itiraz tarihini tocibit etmek üzere verilecek
belgenin her türlü vergiden de muaf olduğumu belirtmek için, «vergi» kelimesi ilâve edilmiştir.
121 nci maddenin 10 numaralı bendinde, baroların kararlarına karşı yapılanı itirazları incelemek
ve karara bağlamak hulsusu, Türkiye Barolar BirHği Yönetim Kuruluna görev olarak verildiğinden,
üçüncü fıkradaki Türkiye. Barolar Birliği Yönetim Kurulu ibaresinden lüzumsuz bir tekrardan ibaret
olan, «yönetim kurulu» kelimeleri çıkarılmıştır. B ı fıkraya ayrıca, sıkı bağlılığı ve doğurduğu neti
cenin ayniyeti bakımından taısarı maddesinde mü.sL?kil fıkra teşkil eden, «Türkiye Barolar Birliği
itiraz tarihinden itibaren bir ay içimde bir karar vermezse, itiraz reddedilmiş sayılır.» hükmü de
ikinci cümle olarak alınmıştır.
Dördüncü fıkra hükmü prensibe taallûk etmekte olup, kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşu olarak Türkiye Barolar Birliği ve baroların, idari vesayet makamı sıf atiyle Adalet Bakanhğınm. denetimine tabi olmaları gerekip gerek mediği tartışmasında, idari vesayetin zarureti gö
rüşünü benimsemektedir.
(lerçc'kten, Aııa'ya'sanrn 122 nci maddesinde esasları tesbit edilen ka'nıu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşl'a'rı ile merkezî idare arasındaki' ilişkilerin (mahallî id a'reler) e benzer bir durum
arz etiği yine Anayasanın gerekçesinde gösteril'iniştir. İdare hukukunda (hizmet ademinrerkeziyeti) tâbiri ile ifade edilen bu durum, kamu ku ı-unıu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerinde
merkezî idarenin vesayet yetkisinin tanınmasın' zorunlu kılmaktadır. Ancak, şu hususun da belirtilmı esinde fayda vardır ki, komisyonumuz, Adalet Bakanlığımın Türkiye Barolar Birliği ve baro
lar üzerindeki idari vesayet yetkisine müstenit denetim hakkının, hukukun genel kuralları ve
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avukatlık müessesesinin mahiyeti ile bağdaşabilecek hudutlar içinde kalması hususunda dikkat
sarf etmi'ş ve BakanTı'ğa, avukatlarla ilgili konularda re'sen idari tasarruflarda bulunura yetkisi
tan nımıy arak, idari vesayet rejimi gereğince birlik ve barolar organTari'nın bâzı kararlarını onay
lama hususunda bîr yetki verilmesi iie yetinilmesini zorunlu mütalâa etmiştir.
Bu prensibin ışığı altında bu maddenin 4, f) ve 6 neı fıkraları hükmü in'celendikte; Adalet
Bakanlığının, onaylamasına tabi kararların sadece, baro yönetim kurullarının, adayın levhaya ya
zılmasına dair kararları ile Türkiye Barolar Bildiğinin, itiraz üzerine adayın levhaya yazılması
hakkında ittihaz ettiği kararlan olduğu görülür, Türkiye Barolar Birliğinin itirazın reddine dair
verdiği kararlar kesin olup, ancak Danış t ayda dâva konusu yapılabilir. Ke'za Adalet Bakanlığı
nın vereceği kararlar hakkında aday, ilgili ba'ro ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun
da Danıştaya başvurabilecekleri 6 ncı fıkra ile hüküm altına ahumıştir.
Son fıkra, tasarıdaki hükmün aynıdır.
Madde 9. — Tasarınım 9 ncu maddesinden, dili' Türkçcle'ştirilere'k alınmı'ştlr. Aırca'k, maddenin
son fıkrasına, tutanağın kimler tarafından imzalanacağı ve nerede saklanacağı belirtilmek sure
tiyle açıklık verilmiştir.
Madde 10.
pılan ilâveler,
turma sonuna
lece, bekleme

— Tasa'ri'nî'n 10 ncu maddesinden, bâzı ilâveler yapılmak suretiyle alınmıştır. Ya
5 nci maddenin o ncü fıkrasındaki hükümle tenazuru sağlamak amaci'yle, «kovuş
kadar beklemesine» dair kararın da madde kapsamına alınması ile ilgilidir. Böy
süreci içinde de adayın başka baroya, yazılması önlenmiş olacaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM :
Madde M. — Tasarının 11 n'ci maddesinden dili Türkçele'ştirilerek alınmış ve ayrıca «tüccar
lık» deyiminin yerine, Türk Ti'caret Kanununda ye'r a'lan «tacirlik» deyimi konulmuştur.
Madde 12. — Tasarının 12 nci maddesinden alınmış ancak, ikinci fıkrasına," birinci fıkranın
(a) bendinde sözü geçen Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile millctvekiricrinin ve (e) bendinde gös
terileni erin, aleyhine dâva alamryacakları kurum ve kurullar arasına köy tüzel kişilikleri de dâhil
edilmiştir. Bu ilâve, köy tüzel kişiliklerinin men faallerinin, Hazine, belediye ve özel idarelerin
menfaatları ile aynı nitelikle bulunmasının tabiî sonucudur.
Üçüncü fıkrada, muvazaa iddialarını önlemek maksadiyle, yasaklı avukatların yanında çalıştır
dıkları avukatlar da, yasağın kapsamı içine alınmıştır.
Dördüncü fıkranın başına «bir bağlı olarak» ibaresinin eklenmesi suretiyle, bir yıldan az bir
süre için ve sözleşme ile bağlananların serbest avukatlık yapmalarına imkân sağlanmıştır. Bu ara
da fıkranın ikinci, cümlesindeki «sürekli bir kadroya bağlı olmaksızın» deyiminin de izahında fay
da mülâhaza edilmiştir. Burada «sürekli bir kadro» tâbiri ile en az bir yıllık bir bağlantı kasdedilmiş olup, kadroya bağlı olmaksızın ve bir yıldan az bir süre için yapılan sözleşmelerle bağlanan
ların, bağlandıkları daire ve kurum dışındaki üçüncü kişilere ait dâva ve işleri takip etmelerine,
madde hükmü engel teşkil etmiyecektir. Aksi halin kabulü, küçük kasaba belediyeleri ile küçük
yer özel idarelerinin mahdut bütçeleriyle avukat bulmaları imkânını ortadan kaldırma sonucunu
doğurur.
Madde 13. — Tasarının 13 ncü maddesinden alınmıştır. Birimi fıkrasında, hâkim veya Cumhu
riyet Savcısının.baktığı dâva ve işlerde avukatlıkedcmiyecekler arasına, fıkrada sayılanlar kadar,
hatta onlardan da fazla, yakın bulunan eşlerin de alınmasında zaruret görülmüş ve fıkradaki «bu
lunduğu malhkeme veya dairelerdeki» deyimi de, -bilhassa büyük şehirlerdeki bir hâkim veya Cum
huriyet Savcısının eşi, ya!hut maddedeki derecede Hırsımı olan bir avukatın o şehirde avukatlık yap
masını önliyeceği ve bu suretle gayeyi aşan bir tahdit olduğundan çıkarılmış ve yerine «baktığı»
deyimi konularak tahdidin sınırı kısmen daraltılmıştır.
Maddenin ikinci fıkrası, evliliğin sona ermesiyle eşler arasında bir ilişki kalmıyacağından ve
tahdidin devamında da. bir fayda düşünülemiyeceğiııdeıı metinden çıkartılmıştır.
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Madde 14. — Tasarının 14 neü maddesinden alınmış olup, sadece ikinci fıkrasına «Anayasa
Mahkemesi Üyeleri» de ilâve edilmiş ve başkaca değişiklik yapılmamıştır. Bu ilâve de, Anayasa
Mahkemesi Üyelerinin, yüksek mahkemeler hâkimlerinden ayrı olarak zikredilmeleri zaruretinden
doğmuştur.
DÖRDÜNCÜ KISIM :
Staja ait hükümlerin yer aldığı bu kısımda, Tasarıda 15 nci maddenin 33 ncü maddeye kadar
olan ve 19 madde içinde yer alan hükümler, 15 den 27 nci maddeye kadar 13 madde içinde top
lanmış ve bu maddelerde de, sınavın kabulünün gerektirdiği zaruri değişikliklerden gayri staj sü
resinin bir yıldan birbuçuk yıla çıkarılması yolunda değişiklik yapılmıştır..
Madde 15. — Tasarının 15 ve 16 nci maddelerini ihtiva etmektedir. Bu maddede, bir yıl olan
staj süresi, ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan bir yılı da avukat yanında olmak üzere birbuçuk yı
la çıkartılmıştır. Staj süresinin uzatılması, adayın, hukuki bilgi ve tecrübelerini daha fazla artı
rarak, avukat olması için gerekli yeterliği kazanması gayesine matuftur. Aynı maddede, yanında
staj yapılacak avukatın en az 10 yıl kıdemli olması şartı, bilhassa üye sayısı az olan barolarda bu
kadar kıdemli olan avukatın hiç bulunmaması, veya bulunsa bile bunların sayısının azlığı dolayısiyle bütün stajiyerlerin birkaç avukatın yanında toplanması gibi bir durumu ortaya çıkarması ba
kımından avukatın stajiyerlerle gereği gibi ilgilenememelerinden doğacak imkânsızlık ve mahzur
ları bertaraf etmek için en az 5 yıl kıdemin kâfi görülmesi suretiyle değiştirilmiştir.
Madde 16. — Tasarının 17 nci maddesinden alınmıştır. Bu maddede yapılan değişikliklerden
birincisi, sınavın kafoulü neticesi 3 ncü maddeye yeni eklenen bend dolayısiyle berid sırasını göste
ren harflerin değişmesinin tabiî sonucudur. İkincisi ise, stajiyerin, staj yaptığı yer barosunda avu
katlık yapmasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmadığı cihetle, «avukatlık yapacakları yer barosu
nun» «staj yapacakları yer barosu» olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Madde 17. — Tasarının 18 ve 19 ncu maddelerinden alınmış olup, yapılan değişiklik, dilinin
Türkçeleştirilmesi ile redaksiyona taallûk etmektedir.
Madde 18. — Tasarının 20 ve 21 nci maddelerinden alınmıştır. Yapılan değişiklik, dilinin
Türkçeleştirilmesine inhisar etmektedir.
Madde 19. — Tasarının 22 nci maddesine tekabül etmektedir. Maddede yapılan değişiklik, dili
nin Türkçeleştirilmesinden başka, ikinci bir fıkra eklenmesinden ibarettir. Bu fıkranın eklenme
sinde "de, birinci fıkrada verilmesi öngörülen raporun, süratle düzenlenerek baroya tevdii suretiy
le, muhtemel sürüncemede bırakma durumlarının önlenmesi hedef tutulmuştur.
Madde 20. — Tasarının 23, 24 ve 25 nci maddelerinden alınmıştır. Maddede, redaksiyon ve dilin
Türkçeleştirilmesi yönünden değişiklik yapılmıştır.
Madde 21. — Tasarının 26 nci maddesinden, dili Türkçeleştirihnek suretiyle alınmıştır.
Madde 22. — Tasarının 27 nci maddesinden, dili Türfcçeleştirilerdk ve redaksiyon bakımından
düzeltilerek alınmıştır.
Madde 23. — Tasarınım 28 vte 29 ncu maddelerinden alınmıştır. Birinci fıkradaki, stajiyere ve
rilecek iznin 15 günden 30 güne çıkartılması, staj süresinin uzatılmasının sonucudur.
Madde 24. — Tasarının 30 ncu maddesinden alınmıştır. Birinci fıkrada her hangi bir değişik
lik yapılmamaış olmakla toeraber, Adalet Komisyonunun gözetimi sınırlarının belirtilmesinde de
fayda mülâhaza edilmiştir. 21 nci maddeye göre, avukatlık stajı, listeye yazılma ile başlıyacağı ci
hetle, stajın başlamasından bitimine kadar baronun genel gözetimi altında yapılması tabiîdir. 'An
cak, stajın ilk altı ayı, mahkemelerde yapılacağından, bu süre içinde stajiyerin, Adalet Komisyo
nunun gözetimi altında bulunmasmdaki zaruret de aşikârdır. Adalet Komisyonu, bu suretle sade
ce aitajın (mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı ile icra .ve iflâs dairelerinde yapılan kısmında göze
tim hakkına sahibolup, bu hak da, adı geçen yerlerde stajın gerektirdiği hususlarla sınırlıdır. Me
selâ baronun düzenlendiği staj konferanslarına iştirak gibi hususlarda stajiyerin katılmasına en
gel olunması söz konusu edilemez.
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Maddenin son fıkrasında yapılan değişiklik, avukat yanındaki stajın bir yıla
çıkarılmasının
icabıdır. Yine 2 defa rapor verilecektir. Ancak, ilk raporun, 3 ayın sonunda değil de 6 ayın so
nunda verilmesi gerekecektir.
Madde 25. — Tasarının 31 nci maddesinden alınmış olup, dili Türkçeleştirilmiş, iki fıkraya bö
lünmüş ve yönetim kurulunun hem staj süresinin uzatılmasına ve hem de staj bitim belgesi veril
mesine dair kararlarının kesin olması derpiş edilmiştir.
Madde 26. — Tasarının 32 nci maddesinden alınmıştır. Bu maddede yapılan değişiklikle, stajiyere, avukat yanındaki 3 aylık stajdan sonra, maddedeki şartlarla 9 ay süre ile sulh mahkeme
lerinden başka icra tetkik mercii hâkimlikleri ile icra ve iflâs dairelerindeki dâva ve işlerde de
vekâlet alma imkânı sağlanmıştır. Bu suretle staj iy er, staj süresinin yarısına eşit bir sürede bizzat
sorumluluk yüklenip dâva ve iş takibederek hem daha iyi yetişecek, hem de geçimine yardım ede
cek bir gelir kaynağına kavuşmuş olacaktır.
Bu maddenin ikinci fıkrası ile de, stajiyerin vekâlet alma yetkisi, son sınavda da başarı gös
terememesi veya sınava girme süresini başarı gösteremeden geçirmesine kadar uzatılmış ve bu su
retle sınava girme için yaihuıt başarı sağlıyamamak sebebiyle bekleme yüzünden geçecek süre
içinde de, stajiyerin meslekî faaliyetine devamı imkânı sağlanmıştır.
Madde 27. — Tasarının 33 ncü maddesinden alınmış ve ikinci cümleden (Yönetim kurulu) ke
limeleri, 121 nci maddenin 10 numaralı bendi hükmü karşısında fazlalık teşkil ettiğinden, çıkar
tılmış ve 'başkaca değişiklik yapılmamıştır.
•

BEŞİNCİ KISIM :
Bu kısımda yer alan hükümler, komisyonumuzca genel gerekçede anlatılan nedenlerle getiril
miş olup, yenidir.
Avukatlık meslekine kaibul şartlarına dair 3 ncü maddenin (d) bendinde «avukatlık sınavını
başarmış olmak» hususu da, mesleke kabul şartları arasına alındığına göre, avukatlık sınavını başaramıyan bir stajiyerin, avukat olması mümkün değildir.
Avukat olabilmek için öngörülen stajın, neticede bir sınavdan geçileceğini (bilerek yapılması
halinde daha ciddî ve faydalı olacağı izahtan varestedir. Ayrıca muhtelif mahkeme, adliye daire
leri ve avukat yanında yapılan stajda edinilen bilgi ve tecrübenin bir kurul tarafından yapıla
cak sınavda değerlendirilmesi, yalnız stajiyerlerin yetişmesi bakımından değil, yanlarında staj ya
pılanlar bakımından da fayda sağlar. Başka bir deyimle, stajda kazandırılması gereken bilgi ve
tecrübe, yanlarında staj yapılanların takdir ve arzularına tabi olmaktan çıkar ve bir sisteme irca
edilmiş olur.
Madde 28. — Bu madde yeni olup, sınavın Türkiye Barolar Birliğinde yapılacağı ve sınava,
staj bitim belgesi almamış olanların kahul edilemiyeeeğini hüküm altına almaktadır. Binnetiee
smava girmenin ön şartı, staj bitim belgesi almak, yani asgari birbuçük yıllık stajı bitirmiş olmak
tır.
Madde 29 ve 30. — Bu maddeler de yenidir ve sınav kurulunun kimlerden teşekkül edeceği
ve bu kurula üye seçimi hususunu belirtmektedir. Kurulun teşekkül tarzı, görevinin önemi göz
önünde tutularak düzenlenmiştir.

Madde 31. — Madde yeni olup, sınava gireceklerin tesbi'tine değinmektedir, ikinci fıkrası, sı
nava kag defa girilebileceğine ve son fıkra ise, staj bitim belgesinin verilmesinden itibaren ne ka
dar süre içinde sınavların bitirilmesi gerektiğine dairdir. B,u takyitlerin konulması, mesleke intis,aJbütm'eyi ciddî olarak is'tiyenlere gerekli imkânın sağlanması ve stajda göstermesi lâzım>olan gay
ret ve çalışmayı gös'teremeyip, avukat olmak için yeterli bilgi ve tecrübeyi edinmediği, belli süre
içinde, belli sayıda yapılan sınavla salbit olanlara kendi durumlarını takdir ederek, bilgi ve kalbiliyetlerine uygun diğer mesleklere geçmelerinin temini zaruretinden doğmaktadır.
Madde 32. — Madde yeni olup, sınav ve konularını belirtmektedir. Sınavın yılda beş defa ya
pılması, Sınav Kurulunda görev alanların diğermcslekî görevlerini sekteye uğratmamak zarure
tinden doğmuştur.
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İ'kirıci fıkrada belirtilen sınavın amacı, ifade tarzından da anlaşılacağı veçfhile, stajiyerin staj
süresince tatbikattan öğrendiği bilgilerin avukat olmak yeterliğini kazandırıp kazandırmaidiğinin
tcslbitinden ibarettir. Bu itibarla, sınav, tamamen ta'tlbik'i konulara inhisar edecek ve teorik soru
lar sorulmîyacaktır. Yani, hukuk fakiilt eşinilen gerekli sınavları vermek suretiyle diploma almış
bir kimsenin aynı konulardan ve aynı mahiyette bir sınava talbi tutulması söz 'konusu değildir.
Esasen ıbu 'kısümn baş tarafı nidan verilen izahatta, da işaret ed'ildiği gilbi, sınavın kaibul eıd'i'l'm eksi
ni n. gerekçesi de, muhtelif maıhlkeme, adliye daireleri ve avukat yanında yapılan stajda edinilen
bilgi ve tecmihenin bir kurul tarafından yapılacak ismavla değeri cndirilırneısi olduğuna göre, sına
vın tatfb'iki konulara imhisar etmesi müessesenin b'ünyesi icabıdır.
Üçıüncü fıkras'iıylc, sınavın yazılı ola'C.ağı derpiş edildikten sonra, ısınava girip başarı sağlıyamıyan adaylara bir şans daha tanınmış ve yaz di sınavdan sonra yapılacak mülakat sonunda da
aynı kanıya varolmasının başarısızlık için şart olduğu belirtilmiştir. Bu suretle, yaptığı fi"ajla,
avulkat olmak yeterliğini kazanJmış durumda olduğu halde, her nasılsa yazılı sınavda bunu ıs
pat edememiş olanı adayın, mülakat yoliyle yapılan yoklamada bu yeterliğini ispat imkânına ka
vuşturulması mümkün kılı Hımıştır.
Son fıkra, Yönetmeliğe bırakılacak h u s u s i n 'belirtmektedir.
'Madde .-'o. — Bu maddede yenidir ve sınav sonucunda yapılacak işlemlere temas etmektedir,
ALTIN 01 KISIM
(Tasarının beşinci kusmı altıncı kıs-ım olarak dÜzenkmmiiıştir.)
Madde 34.— Tasarının 84 nen maddesinden, yeni bir redaksiyona, talbi tütulma'k ve dili türkçeleştirilmeik suretiyle alınmıştır.
Madde 35. — Tasarının 35 ııci maddesinden alınmıştır. Redaksiyon yönünden yapılan değişik
liklerden başka, birinci fıkranın baştan döıdüncü kelimesi «meselelerde» olarak düzeltilmiş ve
üçüncü fıkraya da, civar hısımlarına açıklık kazandırmak .amaciyle, «usul ve füru ile» kelimele
rinden sonra «nesep ve ısejbcpten» kelimeleri eklenmiştir.
Madde 36. — Tasıarının 36 ııcı ınad'desiıMen ab itmiştir. Birinci fıkradaki, «vazifeleri dolav'siyle
muttali oldukları hususları» deyiminde açıklık verilerek, görevdeki sıfatları da sayılmıştır.
İkinci fıkraya yapılan ilâve ile de, iş sahibin'n muvafakati olsa bile avukatın tanıklık etmekten çekinebilcceği hüküm altına alınmıştır.
Bu suretle avukat, tanıklık edip etmiyeceğini, görevinin niteliği ile halin ica'bma göre kendisi tak
dir edecektir.
Son fıkrada, sır saklama yükümlülüğü barolar ve Türkiye Barolar Birliği ••memurlarına da teşmil
edilmiştir. Filhakika, bu memurların görevleri icabı öğrendikleri sırları açığa vuramamaları ve bu
hususta tanıklık etmemeleri, aynı konuda avukatlara 'tahmil edilen sır saklama yükümlülüğünün tabiî
bir sonucu oup, aksi halin kabulü, bir taraftan saklanan sırrın, diğer taraftan açığa vurulması gi
bi çelişik bir durum yaratacaktır.
Madde 37. — Tasarının 37 nci maddesinden, dili Tüıkçeleştirilnıek ve noktalaması yeniden yapıl
mak suretiyle alınmıştır.
Madde 38. — Tasarının 38 ııci maddesinden alınmıştır. Birinci fıkraya'eklenen (d) bendi, avu
katın neticeten kendi sorumlu]uğunu gerektiı'eeek bir hususta avukatlık etmekten çekinmesini sağla
mak için ve (e) bendi de, meslek dayanışmasının icabı olarak sevk edilmiştir. (f) bendinde yapılan
değişiklik de, meslekî dayanışma ve düzen gereklerinin avukatın takdirine terk ediliniyerek, Türkiye
Barolar Birliğince objektif esaslara göre teshili gayesine matuftur.
İkinci fıkradaki zorunluluk, avukatın ortaklarına ve yanında maaşla çalıştırdığı
teşmil edilmiştir.
Son fıkra, meslek dayanışması ve düzeninin gereği olarak maddeye eklenmiştir.
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Madde 39. — Tasarının 39 ncıı maddesinden alınmakla beraber, dilinin Türkçelcştirihnesinden
başka, son fıkraya, avukatlık ücreti ile aynı nitelik!e bulunan «avukatın yapmış olduğu giderler» de
ithal edilmiştir.
Madde 40. — Tasarının 40 ncı •maddesinden, zamanaşımının Borçlar Kanunu sistemine uygun
hale gctirilm'esi suretiyle alınmıştır.
Madde 41. — Tasarının 41 nci 'maddesinden alınmıştır. İkinci fıkranın her iki cümlesine de, ka
çınılmaz sebeple eşdeğerde bulunan «haklı bir özür» de eklenmiş ve bu suretle avukatın haklı bir özrü
nün de 'kaçınılmaz sebep gibi değerlendirilmesi sağlanmıştır.
Üçüncü ve dördüncü fırkalar, Borçlar Kanununda yer almış bulunduğu ve kısmen de birinci fık
ranın tekrarı niteliğinde olduğundan maddeden çıkarılmıştır.
Madde 42. — Tasarının 42 ve 151 nci maddcleı/1 hükümlerinin birleştirilmesi suretiyle yeniden dü
zenlenmiştir.
Birinci fıkrada yapılan değişiklik, «ilgililerin isteği üzerine» deyimi yerine, hükme açıklık kazan
dırmak ve isteği tevsik etmek amaciyle «ilgililerin yazılı istemi üzerine» deyiminin konulmasından ve
iş sahibinin istediği bir avukatı tutmak hususundaki hakkının mahfuziyetini temin amaciyle de «iş
sahiplerinin haberdar edilmesi» yerine «iş sahiplerinin yazılı muvafakatinin alınması şartı» ikame
edilmesinden iba rettir.
İkinci fıkranın ikinci cümlesindeki bir aylık süre, devir ve teslim işinin ikmali için kısa görüldü
ğünden üç aya çıkartılmıştır.
«Dördüncü fıkra, görev verilen avukatın haklı nedenlerle görevi rcddedeljilmesine imkân vermek ga
yesiyle getirilmiştir.
Beşinci fıkradaki hüküm, 'birinci fıkrada yer alan hükmün mantıki sonucudur. Zira, temsil edilen
avukatın geçici olarak işle ilgisi kalmadığına göre, bu süre içinde talimat vermesi de 'kabul edilemez.
Son fıkra hükmü, görev verilen avukatın ücreti 'meselesini hal için getirilmiştir. Bu ücretin tem
sil edilen avukat tarafından ödenmesinde, işin 'kendi adına yürütülmesi bakımından, zaruret •bulun
maktadır.
Madde 43. — Tasarının 43 ncü maddesinden, dili Türkçe]eştirilmek ve yeniden redaksiyona tabi
tutulmak suretiyle alınmıştır.
Madde 44. — Tasarının 44 ncü maddesinden alınmıştır. Yapılan değişiklik, yeniden redaksiyona
tabi tutulması ile (avukat bürosu) isminin (ortak avukat bürosu) şekline çevrilmesinden ibarettir.
İsim değişikliği, birden falza avukatların çalışmalarını ortaklık şeklinde birleştirdiklerini ifade etmek
için yapılmıştır.
Madde 45. — Tasarının 45 nci maddesinden alınmıştır. İkinci fıkradaki ('memurluğa) kelimesi, avu
katlığın mahiyeti ile ilgisi bulunmadığından fıkradan çıkartılmıştır. Son fıkradan *la, birinci ve
ikinci fıkralara aykırı hareket disiplin cezasını gerektirip, bu cezaları da esasen disiplin kurulu vere
ceğinden, haşiv 'mahiyetinde görülen (disiplin kurulunca) 'kelimeleri çıkartılmıştır.
Madde 46. — Tasarının 46 ncı maddesinden alınmıştır.
Birinci fıkraya eklenen cümle il'e a) Adalet daireleri içinde imkân yani fotokopi makinası bu
lunduğu, b) Gerekli 'giderler de ödendiği takdirde fotokopi voliyle örnek çıkartılmasına imkân ta
nınmıştır. Bu şartlardan biri bulunmadığı takdirde, fotokopi yoliyle örnek çıkarılması mümkün ola
mayacaktır. Meselâ, adalet dairesi dışında, hâkim kararı olmadıkça evrakın götürülmesi suretiyle foto
kopi yoliyle örnek çıkarılması mümkün değildir.
İkinci fıkra, birinci fıkranın ikinci cümlesinde yer alan hükmün yerine kaim olmak üzere getiril
miş olup, dâva ve dosyaların incelenebileceği yerler tadadi olarak gösterilmiştir. Bu inceleme sı
rasında, mahkeme kalemi veya icra ve iflâs dairesi personelinin, dosyaların korunmasındaki sorum
lulukları icabı, gerekli gözetimi yapmaları tabiî'dir.
Tasarının 47 nci 'maddesinden alınmıştır.
Dili Tüi'kçeleştirilmiş ve birinci fıkradaki beş yıllık yasak süresi, tazminatta zamanaşımına dair
40 ncı maddedeki süreyle ahenkli olmak üzere, bir yıla indirilmiştir.
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İkinci fıkra hükmü de, muhtemel muvazaaları önlemek gayesiyle getirilmiş olup, çekişmeli hakları
edinme yasağı avukatın ortakları ile yanında çalıştırdıkları avukatlara da teşmil edilmiştir.
Madde 48. — Tasarının 48 nci maddesinden, aracı kullanan avukatların- da, aracılar gibi aynı
ceza ile cezalandırılacakları hükmü birinci fıkraya eklenmek suretiyle alınmıştır.
Madde 49. — Tasarının 49 ncu maddesinden alınmış ise de, avukatların mahkemelere çıkarken
giymek zorunluğunda oldukları resmî kılığın, Adalet Bakanlığı yerine Türkiye Barolar Birliğince be
lirtileceği yolunda değiştirilmiştir.
Madde 50. — Tasarının 50 nci maddesinden alınmıştır. Yapılan değişiklikle, hem madde açık
lığa kavuşturulmuş ve hem de ayrılacak yerin ihtiyaca yetecek nitelikte olması hüküm altına
alınmıştır. Ancak, bu yerin imkânlarla sınırlı olarak ayrılacağı tabiidir.
Madde 51. — Tasarının 51 nci maddesinden, dili Türkçelcştirilmek ve noktalamalar düzeltil
mek suretiyle alınmıştır.
Madde 52. — Tasarının 52 nci maddesinden alınmıştır Birinci fıkrada, avukatın tutmakla yü
kümlü olduğu dosya ile birlikte duruşmalara çıkması zorunluluğu, avukata lüzumsuz külfet tah
mil edeceği cihetle maddeden çıkartılmıştır.
Madde 53. — Tasarının 53 ncü maddesinden, sadece noktalaması düzeltilerek alınmıştır.
Madde 54. — Tasarının 54 ncü maddesinden, dili türkçelcştirilmek ve yeniden redaksiyona
tabi tutulmak suretiyle alınmış olup, iki fıkraya ayrılmıştır. Ayrıca sicil cüzdanını görmeye yet
kili kimselerin, gerekli gördükleri notu alabilecekleri hususu da maddeye eklenmiştir.
Madde 55. — Tasarının 55 nci maddesinden alınmış ve avukatların tabelâlarında ve basılı, kâ
ğıtlarında, avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmalarını bir nevi rek
lâm olarak yasaklıyan hüküm de eklenmiştir
Madde 56. — Tasarının 56 nci maddesinden alınmakla beraber dili türkçclcştirilmiş, üçüncü
fıkrada baskı hatası neticesinde (altı ay) olarak yazılan cezanın azamî haddi 6 yıla çıkartılarak
düzeltilmiş ve son fıkranın ikinci cümlesine hare vo resimden gayrı vergileri ödemek şartı da ek
lenmiştir.
Madde 57. — Tasarının 57 nci maddesinden alınmıştır. Yapılan değişiklikle, görev sırasında
veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların (memurlar ye
rine hâkimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümlerin uygulanacağı maddede belirtilmiştir.
Madde 58. — Tasarının 58 nci maddesinden, yeniden redaksiyona tâbi tutulmak ve para ceza
sının, hafif para cezası olduğu belirtilmek suretiyle alınmıştır.
Madde 59. — Tasarının 59 ncu maddesinden alınmıştır. Yapılan değişiklik, redaksiyon ve di
lin türkçeleştirilmesi yönündendir.
Madde 60. — Tasarının 60 nci maddesinden, yeniden redaksiyona tabi tutulmak ve dili Türk
çelcştirilmek suretiyle alınmıştır. Ayrıca, birinci fıkradaki «59 ncu maddede yazılı mercilerin...»
ibaresi bu mercilerin münhasıran mahkemeler olması sebebiyle «59 ncu maddede yazılı mahkeme
lerin...» şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 61. — Tasarının 61 nci maddesinden, dili Türkçeleştirilmek ve yeniden redaksiyona
tabi tutulmak suretiyle alınmıştır.
Madde 62. — Tasarının 62 nci (maddesinden alınmıştır. Yapılan değişiklik, redaksiyon dlilindn
türkçeleştirilmesi ve görevdeki sıfatın arıklanıması yönlerindendir.
Madde 63. — Tasarının 63 ncü maddesinden alınmakla beraber, birinci fıkraya, işten yasakla
nan avukatlar da ithal edilmiş ve ikinci cüımle dahi bu değişikliğe1 uygun hale getirlilmiştir.
İkinci fıkrada yapılan değişiklikle, ceza, fiilin ağırlığına uygun hale getirilmiş ve asgari had
di bir aydan altı aya çıkartılmıştır.
Son fıkra, yeni bir hüküm olup, bu madde kapsamına giren suçları işliyenlerln behemehal ta
kibe uğramasını sağlatmak için ımahkemeler, icra ve iflâs daireleri ile barolara, keyfiyeti Cumhuri
yet savcılığına bildinmek zorunluğunu yüklemekte ve baroların da ayrıca tahkikat sonucundan
haberdar edilmesini temin gayesini gütmektedir.
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Madde 64. — Tasarının 64 ncü maddesinden alınmıştır. Yapılan değişiklik, 'birinci fıkraya
«Baro başkanı» nın ilâvesi ve son fıkrada da, hükmedilen para cezalarından tahsil edilenlerin
baroya irad yazılacağının tasrihinden ibarettir. Baro başkanının ilâvesi, denetleme ve şikâyetle
ilgili meselelerde İm kanunun başkana yüklediği görevlerin, hükmedilip tahsil edilen para cezaları
nın baroya irad kaydı da, disipline ait hükümlerde kabul edlilen prensibin gereğidir.
Madde 65. — Tasarının 65 nci maddesinden, dili türkçeleştirilmek suretiyle alımmıştır.
YEDİNCİ KISIM
(Tasarının altıncı kışımı yedinci kısım olarak düzenlenmiştir.)
Madde 66. Tasarının 67 nci maddesinden dili türkçeleştlirilmek suretiyle alınmıştır.
Madde 67. — Tasarının 68 nci maddesinden, dili türkçeleştirilmek suretiyle alınmıştır.
Madde 68. — Tasarının 69 ncu ımaddesinden, dili türkçeleştirilmek ve ikinci fıkrası da değiş
tirilmek suretiyle alınmıştır. İkinci fıkrada yapılan değişiklik, nakil dilekçelerine eklenecek bel
geler ile nakilde uygulanacak usullerin yönetmeliğe bırakılmasından ibarettir.
Madde 69. — Tasarının 70 nci maddesinden bâzı değişiklik yapılarak alınmıştır.
Bininci fıkrada yapılan değişiklik, nakil isteğiyle başvurulan baro yönetim kurulunun, avu
kat hakkında gerekli gördüğü her türlü inceleme ve işleımleri de yapacağının derpişi ve nakledi
len barodan özellikle soracağı hususların nelerden ibaret olduğunun belirtilmesi ile, sorulacak
hususlardan
disiplin 'kovuşturmasının sanuçlanmasmdan veya avukatın baroya borçları
nı ödemesinden önce hiçbir işilemin yapılaımıyacağının hüküm altına alınımasından ibarettir. Bu
suretle, nakledilen barodan sorulan hususların bir sonuç doğurtması sağlanmakta ve nakledilen
'baroca yapılan disiplin kovuşturması sonuçlarından veya avukatın baroya 'borçlarını ödemesin
den önce naklin yapılması imkânı kaldırılmaktadır.
Son fıkrada yapılan değişiklikle de, nakil isteminin kabulü hakkında baroca verilen karar
kesin hale getirilmiş ve Türkiye Barolar Birliğinin uygun görmesine dair hüküım çıkartılmıştır.
İkinci cüımle ile de, nakil isteminin kabulüne k a r a r veren baroya, bu kararını Türkiye Barolar
Biriliği ile avukatın ayrıldığı 'baroya derhal bildirmek zorunluğu yüklenmektedir.
Madde 70. — Tasarının 71 nvi maddesinden, dili Türkçeleştirilmek ve dördüncü fıkradaki karar
verme süresinin, itiraz tarihinden değil, itiraz dilekçesinin varışı tarihinden başlatılması şeklin
deki değişikDiMe alınmıştır. Dördüncü fıkradaki değişiklik, süre başlangıcının kesin olarak belir
tilmesi aımaciyle yapılmıştır.
Madde 71. — Tasarının 72 nci maddesinden alınmış olup, yapılan değişiklik, redaksiyon ve dilin
Türkçeleştirilmesi ile ikinci fıkranın son cümlesinde, 8 nci maddenin son fıkrası yerine 6 nci fık
rasına atıf yapılmasından ibarettlir.
Madde 72. — Tasarının 73 ncü maddesinden, redaksiyon ve dilin Türkçeleştirilmesi yönünden
gerekli değişiklik yapılarak alınmış, ayrıca 65 v e 190 nci maddelerdeki halleri de maddenin kap
samına olan iki bend eklenmiştir.
Madde 73. — Tasarının 74 ncü maddesinden, dili Türkçeleştirilerek alınmıştır.
Madde 74. — Tasarının 75 nci maddesinden alınmakla ıberaber, dlili Türkçeleştirilımiş, ayrıca
birinci fıkrada, 5 nci maddenin (a) bendinde yapılan değişikliğin tabiî sonucu olarak, «ımahkûm
olanların» deyimi yenine «kesin olarak hüküım giyenlerin» deyimi ikame edilmiş, son fıkra redak
siyon bakımından değiştirümiiş ve 8 nci maddede yapılan değişiklik gereği olarak da son fıkrası
yerine altı ve yedinci fıkralara atıf yapılmıştır. Ayrıca maddenin kenar başlığı da muhtevayı
daha iyi ifade eder hale getirilmiştir.
Madde 75. — Tasarının 66 nci maddesinden, dili Türkçeleştirilmek ve birinci fıkradaki «üç
senede bir olmak üzere» kaydı çıkartılmak suretiyle alınmıştır. Filhakika, baro levhasında yazılı
avukatların kimler olduğunun baro haricindekilerce bilinmesi liste ile mümkün olduğundan, bu
listenin üç senede b'ir gibi uzun aralarla düzenlenmesi sakıncalı görülmüştür.
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SUKİZlNCİ KISIM
(Tasarının yedinci kışımı sekizinci kısıım olarak düzen lenımiştir.)
Madde 76. — Takarınm 76 ncı! maddesinden, dili Türkçeleştirilerek alınmıştır. Ancak, burada
maddenin son fıkrasının, baroların protokoldaki yeri bakımından açıklanmasında fayda. mülâhaza.
edilmiştir. Şöyle ki, resmî törenlerde baronun levhasında yazılı bütün avukatlarla. Cumhuriyet
savcısının yanında yer alması söz /konusu .olmayıp, baroyu temsil eden kimsenin bu yerde (bulun
ması yeterli olacaktır ki, bu kimse de, baroyu t-cimsil görevi 'bu kanunun 97 nci maddesinin 1 im
im aralı bendinde' (baro (başkanına verildiğinden, b:ıro başkanı olacaktır.
Madde 77. — Tasarının 77 nci maddesinden, bâzı değişiklikle ailımmıştır. Üçüncü fıkra, 'baro
ların kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliline bildirecekleri hükmüne inhisar ettirilımiş vo son
fıkrada da, baroların tüzelkişiliği 'kazanlmaılaırının keyfiyetim Türkiye Barolar Birliğince Ada
let Bakanlığına bildirilmıesiıyle ımümkün olacağı hükmü getirilmiştir.
Madde 78. — Tasarının 78 nc'i madd esinden alınmıştır.
Birinci fıkrada yapılan değişiklik redaksiyon yünüildendir.
İkinci fıkraya, ikamet giderleri de eklem m iş t ir.
Son fıkra yeni olup, bir kişide Ibirleşcm'iyeicek görevleri gösteren (bir bükünüdür.
fiKÎNCt BÖLÜM :
Madde 79. — TaLsarınm 79 mcaı mı add esinden a I utmakla, 'beraber, baronun organları arasımı
baro başlkanhğinın da dâhil edilmesi suretijyle değiştirilmiştir. Filhakika, özel görev ve fonksi
yonu bulunması ve »baroyu temsil etmesi bakımından baro (başkanlığının ayrı bir organ alarak ka
bulünde zaruret ıbulıumduğu aşikârdır.
Madde 80. — Taşanının 80 nci maddesinden redaksiyon bakımımdan gerekli değişiklik yapı
la ralk alınmıştır.
Madde 81. — Tasarının 81 nci m add esimden alınmış; dili Türkçeıleştirilmiş ve 5 numaralı bend
çıkarılarak ilki yeni beııııd olkienımiştlir. 5 ıiıcıi bendin ıçıkarılmas", istifanın 'bir karara lüzum olma
dan netice tevlidetmesi ve istifadan sonra seçilenin, göreıv süresinin 96 ncı maddede dlÜzien'lemmiLş
bulunması seibepicriyledir. Eklenen 5 mumaralı bend, lıoyönıetm eliğin onanmasına dair olup, :baronun <en yüksek organı isıfatilyle, ıbaroınim bütün içişlerinde ııygulamıaıcak 'esasları ihtiva etm'cJk üziore, yönetim kurulunca (hazırlanan yönetmeliğin, genci kmrıuıkıu onayından geıelıriilımeLsindeki zaruretle getirillmıiştir. Eklenen 6 numaralı diğer jbemd, sosyal dayanış/manın gereğini yeri
ne getirmek görevimi genel kurula, vermektedir.
Madde 82. — Tasarının 82 nci maddesinden kenar 'başlığı .değiştirilip, kısaltıl'malk suretiyle
ailınımıştır.
Madde 83. — Tasarının 84 ncü maddesindem redaksiyon yönümden değiştirilerek alınmıştır.
Madde 84. — Tasarının 83 ncü maddesinden, ikinci cümlesine çağrı mektubunun taahhütlü
olarak postaya, verileceği kaydı 'eklenmek suretiyle al inim ıştır. Bu değişiklikle, çağrı mektu
bunun, muhataba, vusulü daha .etoıin hale getirilmiştir.
Madde 85. — Tasarının 85 nci .maddesinden, birinci fıkrası değiştirıiimek suretiyle 'alınmıştır.
Bu fıkrada yapılan 'değişiklik, genel kurul başkanlık divanıma (bir naşkamvekilinin eklenmesi, se
cimin, .aksime karar alınmadıkça işarl oyla yapılması ve 'en çok ıoy alanların seıçiluıesi şeklindedir.
Bu suretle ıbaşkanvekilinin seçilmesiyle, başkamın görevi hafifiiyecek ve seçim sistemindeki deği
şiklikle de, başkanlık divanının süratle teşkili «ağlanmış olacaktır.
Madde 86. — Tasarınım 86 ncı maddesinden, değiştirilerek alınmıştır.
Yapılan değişiklikle,
haklı ıb'ir engele dayanmadan, genel kurulun olağan ve olağanüstü toplantılar] nta. katılmayan avu
kata, uyarma ve para cezasının baro (başkamı tarafımdan verilmesi d'erpiş edilmiş vo bu cezalara
itirazın ,baro disiplin kuruluna yapılması ile kesinleşen para cefalarının taihsili usulü . hüküm
altına alınmaştır. Bu suretle, ıceizalarm verilmesinde sürat sağlanırken', bu cezaların iltirazen disip
lin kurulunca incelenmesine de imkân verilmiştir.
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Madde 87. — Tasarının 87 nei maddesinden değiştirilerek alınmıştır.
ikinci fıkrada yapılan değişiklik, 100 den fazla üyesi olan barolarda toplantı ve görüşme
yeter sayısının üyesi çok olan barolarda toplantı ve görüşmeye imkân vermek için, yedide bir
den onda bire indirilmesinden ibarettir.
Üç ve dördüncü fıkralardaki değişiklikle de, kanar almada ve seçimlerde en çok ay almak ye
terli' sayılmıştır. Bu suretle, aynı konuda yapılan tekliflerden, oy sayısı en olursa olsun en
çok oy alan teklif baronun kararı olacak ve selimlerde de 'en çak oy alan veya alan adaylar
(oy sayısı ne olursa olsun) seçilmiş sayılacaıVardır.
Madde 88. — Tasarının, 88 nci maddesinde, kenar başlığına «yasağı» ıkelhnesinm ilâvesi ve
yeniden redaksiyona tabi tutulması suretiyle alın-niş tır.
Madde 89. — Tasarının 89 ncu maddesinden alınmıştır, îkinci fıkrada yapılan değişindik, yö
netin? ıkuralu yedek üye sayısının, asıl üye saynma eşit hale getirilmesimden ibarettir. Bu su
retle, seçim döneminden önce her hangi bir suretle asıl üyelerin tamamına yakın kısmının ayrıl
ması halinde, de noksanihk yedek üyelerle doldurulmak suretıiyle, yönetim kurulunun inikibasız
görevine devam im/kânı sağlanmıştır.
Mad'ie 90. — Tasarının 90 ncı maddesinden geniş çapta değişiklik yapılmak suretiyle alınmış
ve yeniden düzen]enmiştiir.
Birinci fıkra, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme yeterliğini belirtcmektodir. Üyelik için avu
katlıktan en az 10 yıl kıdemin olması, bu Kurulvn görevinin arz ettiği önemin gereğidir. Ancak,
üye sayısı 50 den ,az olan barolarda, fiilî imkânsızlık yönünden, üyelik için kıdem şartı aran
mamıştır.
Seçilme engellerine değinen ikinci fıkradan, d'r.iplin kovuşturması aTtırida bulunmanın seçil
meye engel olmadı kaydı, muhtemel tertip ve takdirleri önliyerek, engelleri kesin durumlara has
retmek amaciyle çıkartılmıştır.
Geçmiş ben yıl İçimde verilmiş olup, seçilmeye engel teşkil eden
disiplin cezalarının kesinleşmiş olması ve bu cezaların Disiplin K u r l u n c a verilmiş bulunmadı
kaydı da, seçilmeye engel tenkil edecek ağırlıkta bulunmıyan fiiller için Baro Başkanınca verilmiş
p ı r a eezalann-n seçilme engeli teşkil eylememeni ve kesinleşmemiş disiplin cezalarının, bunun ve
rilmesine scPoefbolan fiillerin kesin olarak siVbutrnu ifade etmemesi yönünden maddeye eklen
miştir.
Üçüncü fıkra, seçimi idare edecek Tasnif Km ulunun teşkiline dairdir.
Dördüncü fıkra, seçimin gizli oy1 a yapılacağa • ov pusla 1 arına en az ve en çok ne kadar aday
r.mi ya-r\ab':leceği ve oy puslaYrmda hesaba ? atılmıyaeak aday isimleri ile ilgili hususları dü
zenlemektedir. Sistem, oy pusîasma, en ar. scviYo'ik anıl aday saysm'dan b'ir fazla ve en çok da
ÎTVI a/iav savm karlar adav ismi ya^lma<rd-r. B->- miktardan az ismi ihtiva eden oy puslası geçerli
olmıyacak ve fazla aday isimleri de srndan ba^'anmak suretiyle hesaba katıknıyacaktır.
B—inci fıkra, a'layYann her hangi b'ir ba v ^yr taıbi olmaksızın aldıkları oyların çokluğuna göre
sıra T anak asıl veya yedek üye s^eUmis o^aenVar- na dairdir.
Son fıkra, tasan metnindeki hü'krmden Ba™ BaHkan^n çıkartılmış olması yönünden farklıdır.
Baro Başkanlığı da ayrı bir organ olduğu ciVtY, bu çıkartma da ta/biîdir.
Madde 91. — Tasann-n 91 nci maddeninken a r a r d a k i değişlltlikle alınmıştır :
Birinci fıkradan Baro Balkanı çıkartılmış ve yan^s n n ^ v f a ver veHlmemek için de. her yıl
yarası yenilenecek üyelerin hem asil ve hem de yedek üyeler olduğu açıkça madde metnine yazıl
mıştır.
Ik'n^i f'kra yeni hüküm ohvn. 90 nei ma-VVIe kabul edilen seçim s k i n i n tabiî sonucudur.
Madde 92. — T a s a m ı n 92 nei mad;lesirden adamak 1 a beraber, ikinci fıkrasından, 90 nöi maddo.Aa yapman deg's'klik gereği olarak, «veya disiplin kovuşturmasına başlanmış» ve «veya dieip.1|irı ^mı^turmas-':» kelim cVri çıkartan ıa lı r.
Madde 93. — Tasarının 93 ncü mıadd-oesinden, yalnız noktalaması yönünden yapılian değişiiklîkle
alırrr-n-Hr.
' Madde 94. — Tasarının 94 ncü maddesinden, yalnız noktalaması değiştirilerek alınmıştır.
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Madde 95. — Tasarımın 95 nci rjflıadd'esin>den alınmakla beraber, dili tüıkç eleştirilmiş, bâzı bendlcrde değişiklik yapılarak yeniden kaleme alınır-} ve bir bend ilâve edilmiştir.
İkinci fıkranın 3 numaralı bendine, baro levhası ve avukatlar llstecıi tbirlbirinden ayrıldığı ci
hetle, baro levhası kelimeleri 'öklenm&ştir.
5 numaralı bende, avukatla iş sahibi arasınla ç:)kan genel anlaşımıazhklarla, ücret (anlaştmıa,zlııklaranda hakeımiliık etmek de ithal edilmiştir. 'Bunlarım ithali, avukatlık m&slekinâı icrasında,
ypnetim (kuruluna yülksıeltlllen diğer görevlerin tabiî sonucudur.
îkinıei fıkraya '11 numaralı bendin eklenmesi de, barolardan istenecek ımüfcalânm yönâtim kurulunca verileceğini belirtmek amaciyledir.
18 ncû ıbend lolan tasarının 17 nci .bendindeki «'bu kanunla» tâbiri de, diğer kanunlarla da yönetüm kurulunu ycdki. verilebileceğinden, ıgenel'Ie^timlmıiş ve «Kanunlarla» şeklinde yapılmıştır.
Madde 96. — Bu madde tasarıda mevcut de;ildlr. Ecım&yonumuzıcıa yeni ibir madde olarak
düzienlennvri^r. Baro 'başkanının şeşimi ile seçim dönomıi 'bitmeden ayrılma halini düzıenlemektedir. İki yıllık süne için seçilime ve yeniden seçil nenin ea'lz olması, yöneıtim kurulu üyelerinin gö
rev süreleriyle ayniyeti ısağlamak ligindir. Baro baçkanı olmak içCn 50 den fazla üyesıi elan ba
rolarda 16 yıl ıkıdemıin (gerekmesi de, 'görevin ara ettiği önemle orantılıdır. Seçimle yeterliği, en'golleri ve başkanlığın sona 'ermesinde de, yöne'/jm "kurulu üyeleri için kabul edilen esaslar be•nirrusenımritir. iSe^'ım döneminin 'bitmesinden önee ayrılan 'baro başkanının yerine seçilenin geri ika
lan süreyi ıtamamlamıası, periyodik «seçimi mümkün kılmak .gayesine matuftur.
Madde ı97. — Tasarının 98 nci maddesinden, dili Türkçelenbirilmek, .bendlerfi harfle değil ra
kamla tosöîöül 'ettirilerek ve 'bir bendi çıkanla'-?Jk, yarime üç yeni bend ilâve edilmek .suretiyle
alınmıştır. İlâve' bendler G, 7 ve S numaralı olanlardır. 6 numaralı bend, meslek
menfaatlerinin
(korunması, 7 numaralı »bend Türlkiye Barolar Birliğinin, Jbaro ve yönetim kurulunun, ibir yıllık
faaliyetinden habeıdar edftmıcalnln de bankanın görevleri arasına 'alınması ve 8 numaralı bend
•de, kanunlarda yenilen yetkilerin kullanılmasının da balkanın görevleri anasında sayılması zorunluğuyla .getürilmiçıtıir.
Madde 98. — Tasarının 96 nci maddesinden alınmıştır. Yapılan değişiklik, dilin Tünkçe'leştirilmesinden başka ikincil fıkranın son ve son fık anın da ikinci fıkra olarak yerlerinin değişti
rilmesinden, yönetimi, 'kurulunun başkanlık divaıı üyelerimin sayısının yükseltilmesi hakkındaki
yetkisinin, bütün baro'larda başkanlık divanı üye ısayjsmm 'aynı olmasını temin amaciyle kıaldırılımasmdan ve görev süreoi dolmadan ayrılan üyeıin yerine yenisini seçmek .için konulan bir aylık
sürenin âzami süre olduğunu belirtmek amaciyle son fıkradaki bir aydan önce «en geç» kelimele
rinin (ilâvesinden ibarettir.
Madde 99. — Tasarının 97 nci maddesinden alınmakla 'beraber, birinci fıkradaki «'bu kanun
la» deyimi, başka kanunlarla da görev verilmesi mümkün olduğundan «kanunla» olarak değişti
rilmiştir. İkinci fıkrada yapılan değişiklikle de, başkanlık divanının, yaptığı işler hakkında her
üç ayda bir yönetim kuruluna rapor vermesi zıo unluğu, lüzumsuz hir külfet olarak mülâhaza
•edildiğinden kaldırılmış ve yönetim kurulunun isteği üzerine, kurula yazılı veya sözlü bilgi ver
mesi derpiş edilmiştir.
Madde 1O0. — Tasarının 99 ncu maddesinden, yeniden redaksiyona tabi tutulmak suretiyle
alınmış ve açıklığa kavuşturulmuştur.
Madde 101. — Tasarının 101 nci maddesinden, «genel sekreter» kelimelerinin yerine, «baro ge
nel sekreteri» kelimelerinin ikamesi suretiyle alınmıştır.
Madde 102. —• Tasarının 102 nci maddesinden alınmıştır. Yapılan değişiklik, dilin Türkçeleşti
rilmesi, birinci fıkrada sayılan baro saymanının görevleri arasına -«baroya gelir yazılacak para
cezalarının taıhölli» hususunun da eklenmesi ve para alma ve vermede düzenlenen kâğıtlar baro
ıbaşkanı ile imza edeceği hükmünü ihtiva eden yeni bir fıkranın getirilmesinden ibarettir.
Madde 103. — Tasarının 103 neü maddesinin yenine kaiım olmak üzere yeniden düzenlenmiş
tir. Maddede kabul 'edilen prensip, ıtasarıdakinden farklı olarak, her baronun ayrıca seçilmiş
üyelerden kurulu Hr disiplin kuruluna sahibol:nas^dır. Bu prensip bir üyenin, ıbaronun muhteM. Meclisi
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lif organlarından <aneak '"bininde görev alabileceğine tdair ıdaha -önce kabul ©dilen esasın icabıdır.
Bu suretle, yiinürlülkbeki kanunda olduğu -giıbi, ıdisiplln kovuşturmasının açılmasına kanar veren
yönetlnı kurulunun, disiplin cezıaısmı »da verımcye yetkili 'olması şeklindeki ceza prensiplerine ay
kırı durum bertaraf edilmiştir.
Disiplin kurulu 'asıl üye sayısı, baroların levhalarında yazılı avukatların sayılarına göre, 3 ilâ
5, yedek üye oayım, bütün barolar için 3 olarak donduruılımuştur.
Madde 104. — Tasarının 104 ncü maddesin len, ıbiıninei dııknası değiştirilmek suretüyle 'alın
mıştır. Yapılan değişiklik, yönetim kurulu üyele inin seçilme yeterliği ve 'engellerine daiir 90 ncı
maddenin 2 - 6 fıkralarında yer alan hükümle.in, lüzumsuz tekrarı önlemek amaciyle, 'disiplin
kurulu üyeleri hakkında da kıyasıen uygulanacağının hükme bağlanmasiyle yebinilmesiinden iba
rettir.
Madde 105. — Tasarının 105 nci maddesinden, bir ve ikinci fıkraları değiştirilmek
suretiyle
alınmıştır.
Birincıi fıkrada yapılan değişiklik, üyelik sü ioıinin eki yıldan 3 yıla ıçıkartılması ve yarısının
yenilenmesine 'dair hükmıün kaldırılmasınıdan iba/ettir. Disiplin kuruluna verilen .görevin niteliği
itibariyle üyeliğin 2 sene sürmesi 'komisyonumuz i a az görülmüş ve 'sürenin yanışında üyelerin ya
rısının yenilenmesi de istikrar bakımından sakın jalı görülmüştür.
İkinci fıkrada yapılan değişiklikle de, başka im seçim zamanı kesin olarak belirtilerek, hük
me açıklık verilmiştir.
Madde 106. — Tasarının 108 ncı maddesin len, noktalaması ve redaksiyonu yeniden yapıl
mak ve karar yeter sayısının toplantıya 'kaıtılan üyelerin salt çoğunluğu yerine, üye tam sayısı
nın salt çoğunluğu olarak değiştirilmesi suretiyle alınmıştır. Bu değişiklik, disiplin kurulların
dan, üye sayısı 3 olanlarda en az iki ve '5 olan landa da en az 3 üyenin ıbir oyda birleşmesiyle
karar 'alınabilmesini sağlamak amaciyle yapılmıştır.
Madde 107. — Tasarının 107 nci maddesinden, yeniden redaksiyona tabi tutulmak ve disiplin
kurulu görevleri arasına, «.kanunla verlilen diğer yetkileri kullanmak» da 'iıbhal odilmcık suretiyle
alınmıştır.
Madde 103. — Tasarının 108 nci maddesinden alınmakla beraber, ikinci fıkradaki açık oyla se
çilme keyfiyeti, baroların diğer organlarına seçilenlerin seçimindeki uygulamayla ayniyeti sağla
mak amaciyle gizli oya çevrilmiştir. Aryrca bu L'kraya, yönetim kurulu üyelerinin seçilme şekli
ii'c üyeliğin sona ermesine dair 90 ncı maddenin 5 ve 6 ncı bencileri ve seçim dönemi bitmeden ay
rılmaya dair 92 nci madde hükümlerinin de kıya sen uygulanacağı hususu ilâve edilmiştir.
DOKUZUNCU KISIM : (Tasarının sekizinci krsmı dokuzuncu kısım olarak düzenlenmiştir.)
Madde 109. — Tasarının 100 ncıı maddesinden', dili Türkçel'eşti'rilmek suretiyle alınmıştır.
Madde 110. — Tasarının 110 ncu maddesinden, 6 ncı benddeki «tasarı projeleri», «öntasanlar» yapılmak, 10 ncu bencide işbirliği yapılacak merciler arasına «yargı mercileri!» de ilâve edil
mek, 13 ncü bendin ilk kelimesinin «meslekin», 1-1- ncü bendin altıncı kelimesinin «kurul» şeklindo yazılarak baskı hataları düzeltilmek ve 17 nci bendi de «kanunlarla verilen diğer yetkileri kul
lanmak» şeklinde yeniden düzenlenmek suretiyle alınmıştır.
Madde 111. — Tasarının 111 nci maddesinden, kenar başlığının madde muhtevasını ifade eder
hale getirilmesi, ikinci fıkrasına birliğin edinebileceği mallar arasına menkul malların da ithal
edilmesi suretiyle alınmıştır.
Madde 112. — Tasarının 112 nci maddesinden, birinci fıkradaki prensibin değiştirilmesi ve bâzı
ilâvelerin yapılması suretiyle alınmıştır. Prensipte yapılan değişiklik, tasarıdaki maddede ücret
siz yapılması derpiş edilen, Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Dîvanı ile yönetim ve disiplin ku
rulu üyelikleri ve denetçiliği görevlerinin ücret veya huzur hakkı karşılığında yapılmasının hük
mü altına alınması şeklindedir. Esasen birlik başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter ve say
man sürekli olarak görev ifa eden kimselerdir. Bu itibarla, gerek bunların, gerekse yönetim, deM. Meclisi
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netim ve disiplin kurulu üyelerinin görevlerimi ücretli veya huzur hakkı karşılığı yapmaları,
hem. bu organlarda görev almaya teşvik niıcliğiri 1 taşıyacak ve hem de işin angarya telâkkisini
bertaraf ederek hizmetin bir para ile değerlendirilmesi imkânını sağlıyacaktır. Yapılan ilâveler
de, birinci fıkradaki ücret ve huzur haklan ile ikinci fıkradaki giderlerin miktarı ve ödenme
şeklinin. Türkiye Barolar Birliği Genel Kuurlunca belli edileceğine dairdir.
Madde 113. — Tasarının 113* ncii maddesind :vn, Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı da
ithal edilmesi ve organların isimlerinde «birlik» deyimi yerine «Türkiye Barolar Birliği» deyimi
nim ikame olunması suretiyle alınmıştır.
Madde 114. — Tasarının 114 ncii maddesinden, deyim birliğini sağlamak amaciyle, 2, 3, 4 ve
5 nci fikracardaki «Temsilciler» kelimesinin «delegeler» olarak değiştirilmesi suretiyle alınmış ve
son fıkra da değiştirilmiştir. Son fıkrada yapılan derişiklik, barolara bildirilecek hususlar arasına
«gündemin:» de ithal edilmesi ve bu bildirimin, gonel kurulun Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki
barolardan golce ek delegelerden kurulu bulunması bakımından bunların gelmesi için geçecek za
ruri zamanın belirtilmesi amaciyle, toplantılardan en. az 30 gün önce yapılmasının derpişinden iba
rettir. ,
Madde 115. — Tasarının 115 nci maddesind vn değiştirilerek alınmıştır.
Birinci fıkrada yapîlan değişiklik, bu fıkradaki toplantı; olağan toplantı olduğu için, metne
«olağan» kelimesinin ilâvesinden ibarettir.
İkinci fıkranın dilinin Türkçclcştirilmcsinden başka, buradaki toplantı da olağanüstü toplantı
Oİdmnı ciheti"1, yapılacak toplantının olağanüstü olduğu belirtilmiştir.
Üçüncü fıkradaki toplantı dahi olağanüstü olduğundan, bu fıkra metnine de «olağanüstü» ke
limesi ilâve edilmiştir.
Son fıkra yeni olup, baro genci kurulurdaki başkanlık elivanının seçimine mütaallik hükmün
burada da kı'vr.^en uygulanacağını ve birlik organlarında görev alanların başkanlık divanına seçiîemiyeceklerini tcsbl't etmektedir.
Madele 116. — Tasarının 11G nci maddesinder değiştirilerek arınmıştır. Yapılan değişiklikle
madde, baro g"nel kurallarının toplantı ve karar yeter sayısına dair 87 nci maeldesiyle ahenkli
haie gotiri'lmist'1 \ Avm.k. T''11,1''"^ P,ı~—7— r>v-v'": Q-eneı Kurulunu teşkil eden delegelerin muhtelif
baroiardan gelecekleri göz önünde tutularak, bi nci ve yeter sayı olmaması sebebiyle en geç bir
ay sonra yapılacak ikinci toplantılar ioj.ıı toplantı ve görüşme yeter sayısı dörtte bir ve her iki
toplantıda ela bu sayı elde edilememesi yüzünden, yeter sayı elde edilinceye kaelar en geç birer ay
sonra yapılacak toplantılarda beşte bir olarak kabul edilmiştir.
Son fıkra, seçimler ve karar yeter sayım hakkında 87 ve 88 nci madelerdeki esasların burada
da kıs'n^n uygulanacağını hüküm altına almaktadır.
Madde 117. — Tasarının 117 nci maddesinden, d'li Türkçeleştirilımek ve bir fcend ilâve edilmek
'surotivle alınmıştır. 9 numara ile eki enen bcnd, Türkiye Barolar Birl'ği Başkanlığı, Yönetim ve
DVpL'n Kurulu üvcliklcri ile dcnotçilik görevlcr'n'n ücretli olacağına dair kabul edilen prensibin
tabiî b ; r sonucudur. 10 numaralı bcnddo'Jki «kanunda yazılı diğer görevleri yerine getirmek» hükmü
«kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak» şeklinde değiştirdim içtir.
Madde 118. — T^mrıınm 118 ve 119 ncu maddelerinin birleştirilerek yeniden kaleme alınması
suretiyle getirilmiştir. Tasarının 118 nci maddesiyle 119 ncu maddos'nin birinci fıkrası, yönetim
kurulunun kuruluşuna tardlûk otfciğ'ndcn, ;bir maddede iki fıkra olarak toplanmış ve dili türkçeleştirikniştir. Tasarının 1.19 ncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, Türkiye Barolar Birliği BaşkanLk Divanı ile ilgili hükümler okluğundan, kuruluşa dair olan bu maddeden çıkarılmıştır.
Madde 119. — Tasarının 120 nci maddesinden
yedek üyelerinin görev süresi, bunları •seçecek olan
luk ve görev ifasmdaki int'ikrarm sağlanması
üyelerin yarısının değişme süresi de üyelik süresi
tır.
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Son fıkrada yapılan değişiklide de, baro yöne'im -kurulu üyeliğine seçilme yeterliği ve engelle
rine dair 90 ncı maddenin 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkrası 'hükümlerinin burada ikıyasen uygulanması sağlanımıştır.
Madde 120. — Tasarının 121 ve 122 nci maddelerinin birleştirilerek, yeniden kaleme alınması
suretiyle tesis edilmiştir.
Birinci fıkra olağan toplantı ile olağanüstü toplantıyı nizamlamaktadır.
îklnoi fıkra, tasarının 121 nci maddesinin birinci fıkrasının iki ve üçüncü cümlesindeki, üçün
cü fıkra da, aynı fıkranın son cümlesindeki hükümlerin aynen tekrarından ibarettir.
Son fıkra, toplantı ve karar yeter sayısını düzenlemektedir. En az 5 üyenin, karar alınması
ie/n bir oyda birleşmesinin şart olduğuna dair hüküm, kirlik yönetim kurulu kararlarının arz ettiği
önemin tafbiî icabı olup, daha az sayıda üyenin bir oyda birleşmesiyle karar alınması tehlikesini ön
lemek 'gayesine matuftur.
Madde 121. — Tasarının 123 ncü maddesinden, -mevcut bendlerde bâzı değişiklik yapılmak ve üç
de yeni bend eklenmek suretiyle alınmıştır.
Yapılan değişiklikte, 6 ncı bendle verilen gö^ov, yalnızca ücretli memurların tâyin ve işlerine
son vermeye hasredilmişken, bunun yerine, ücretli memurların özlük işlerini düzenlemek ve yü
rütmek hükmü konarak, görevin şümulü genişletilmiştir. Zira ücretli memurların tâyin ve işle
rine son verilmesinden gayrı birtakım işlerinin düzenlenip yürütülmesinde de zaruret bulunmak
tadır ki, bu «özlük işleri» genel tabiriyle ifadesini bulmuştur. Tasarının 123 ncü maddesinin 10
numaralı bend'ne tekabül eden 13 numaralı bendindeki «avukatların» •kelimesinden sonra, Türki
ye Barolar Birliği, bütün baroları da faaliyet alanı içine aldığı cihetle «ve baroların» kelimele
rinin ilâvesinden ve tasarının 11 nci bendine tekabül edip, 14 numara alan bende, «ve sosyal du
rumlarının geliştirilmesine» hususunun ilâvesi ile «düşünceleri» kolimoalnin de «teklifleri» şeklin
de değiştirilmesinden ibarettir.
İlâve edilen bendler 10, 11 ve 12 numaralı bendi erdir.
;
10 numaralı bend, kanunlarda başka bir merd ve organ gösterilmeksizin «Türkiye Barolar
Birliğine itiraz edilir» hükmünün yer aldığı yerlerde, bu itirazı incelemek ve karara bağlamak gö
revinin Türkiye Barolar Birlimi Yönetim Kuruluna ait olduğunu belirtmek için, ,11 numaralı bent
de, 77 nci madde de Türkiye Barolar Birliğine, organı gösterilmeksizin verilen yetki ve görevlerin
de yönetim kurulunca kullanılacağı ve yerine getirileceğini göstermek için getirilmiştir»
12 numaralı bend, 115 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hükmün gereği olarak hükme bağlan
mıştır.
Madde 122. — Tasarının 124 ncü maddesinden alınmakla beraber, Türkiye Barolar Birliği Baş
kanının da, yönetim kurulu üyeleriyle ilgili hükümlerde yapılan değişikliğe paralel olarak, iki yıL
yerine, dört yıllık bir dönem için seçilmesi şeklinde birinci fıkrası değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü
fıkraları yerine de, baro başkanlığına seçilme yeterliğine dair 90 ncı maddenin ilgili fıkraları ve
9*3 ncı maddenin 4 ncü fıkrası hükmünün kıyasen uygulanacağını belirten bir fıkra . ikam* edil
miştir.
•Madde 123. — Tasarının 125 nci maddesinden alınmıştır. Yeniden redaksiyona tabi tutularak,
her görev ayrı bir numara altında gösterilmiştir. Bu maddede gösterilen görevler, Birliğin diğer
organlarının görevi dışında kalan ve Birlik Başkanı tarafından ifası gereken görevler olup, izaha
ihtiyaç göstermiyecek kadar açıktır.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı, Birliğin organları arasına komisyonumuzca ithal
edildiğinden, kuruluşu, seçimi ve görevlerine taallûk eden 124 - 128 nci maddeler de komisyo
numuzca düzenlenmiştir.
Madde 124. — Bu madde yenidir.
Maddenin birinci fıkrası, kuruluşa ve ikinci ile üçüncü fıkrası da seçimlere taallûk etmektedir. Birlik Başkanlık Divanı, başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir de sayman olmak
üzere beş kişiden kuruludur. Başkan haricindeki başkanlık divanı üyeleri, birlik yönetim kurulu
için yapılan seçimden sonraki ilk toplantıda, bu kurul tarafından kendi üyeleri arasında gizli oyla
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soçilece'k ve süre dolmadan bunlardan biri ayrılırsa, kalan görev süresi için, yönetim kurulu bir ay
içinde bir yenisini seçecektir.
Madde 126. — Madde, yenidir ve birlik başkanlık divanının görevlerinin nelerden ibaret olduğu
nu belirtmektedir.
Madde 126. — Madde yenidir ve birlik başkan yardımcılarının görevlerini tesbit etmektedir.
Bunlardan kıdemlisi birlik başkanlığının inhilâli halinde yenisi seçilinceye kadar veya başkanın bu
lunmadığı zamanlarda buna ait yetkileri kullanacak ve görevleri yapacaktır. Daimi görevlerini ve
yetkilerini ise, birlik başkanı belirtecektir.
'Madde 127. — Madde yenidir ve birlik genel sekreterinin görevlerini saymaktadır.
Madde 128. — Bu madde de yenidir ve birinci fıkrasında birlik saymanın görevlerini belirtmek
te olup, ikinci fıkrasında da, para alma ve vermede düzenlenen kâğıtların sayman ve birlik başka
nı tarafından birlikte imzalanacağı hüküm altına alınmıştır.
Madde 129. — Tasarının 127 nci maddesinden, yeniden redaksiyona tabi tutulmak
suretiyle
alınmıştır.
Birinci fıkrasında yapılan değişiklik, isimdeki «yüksek» kelimesinin çıkarılması ve seçimin giz
li oyla yapılacağının belirtilmesinden ibarettir.
İkinci fıkra, birlik disiplin kurulu başkanmm seçimini ve bu seçimin zamanını göstermektedir.
Madde 130. — Kısmen Tasarının 127 nci maddesinden alınmıştır. Süresi dolan üyenin yeniden
seçilebileceğine ve 90 nci maddenin 3, 4, 5 ve 6 ııcı fıkraları ile 92 nci madde hükümlerinin birlik
disiplin kurulu üyeleri hakkında da uygulanacağına dair ikinci fıkra hükmü, komisyonumuzca ge
tirilmiştir.
Madde 131. — Bu madde yenidir vo birlik disiplin kurulunun toplantıları ile toplantı ve karar
yeter sayısını düzenlemektedir. Son fıkra hükmüne göre, 7 üyeli birlik disiplin kurulu en az 4 üye
nin katılmasiyle toplanabilecek ve karar için ise, yine en az 4 üyenin bir oyda birleşmesi gereke
cektir. Bu suretle, birlik disiplin kurulu kararlarının arz ettiği önemle orantılı olarak bir karar
yeter sayısı sağlanmış olacaktır.
Madde 132. — Madde yenidir ve birlik disiplin kurulunun görevlerini düzenlemektedir. Mad
dede bu görevlerin sayımı yapılmış olmayıp, bu kanunla verilen görevleri yapar ve yetkileri kulla
nır denilmekle yetinilmiştir. Zira bu kanunda Birlik Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri ilgili
maddelerinde bütün ayrıntılariyle gösterilmiş bulunmaktadır.
Madde 133. — Madde, tasarının 126 nci maddesinden alınmakla beraber, tasarıdaki maddeden
faıfclı olarak Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu üyelerinin seç:m usulü ile seçim yeterliği
ve engenleri ve üyelerin vaktinden önce ayrılması halinde kıyasen uygulanacak hükümler gösterilırilştir. Ayrıca, Denetleme Kurulunun çalışma usulü ile görev ve yetkilerinin yönetmelikte
gösterileceği
hüküm altına alınmıştır.
Madde 134. — Tasarının 128 nci maddesinden, yalnız dili Türkçeleştirilmok 'suretiyle alınmıştır.
Madde 135. — Tasarının 129 ncu maddecinden, iki numaralı benddeki «meslekinde» şeklinde çıkan
baskı hatasının «mesleğinde» olarak düzeltilmesi ve aynı benddeki, kınama cezasının «Dis r plin Ku
rulu kararı ile bildirilmesi» hükmünün, bu cezanın münhasıran Disiplin Kurulu tarafından verilece
ğimin diğer maddelerde gösterilmiş olması sebebiyle, lüzumsuz bir tekrar mahiyetinde ocuğundan,
çıkartılması ve bend hükmünün «ıkmama; mesleğinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avu
kata bildirilmesidir» şekline getMlmesi snretivle rlmmıştır.
Madde 136. — Tasarının 130 ncu maddesinden, yeniden redaksiyona tabi tutulmak ve bâzı yeni
hükümler ilâvesi suretiyle alınmıştır.
Yapılan değişiklik, atıf konusu olan kanun kısmınm yeni numarasiyle birlikte.
başlığının da
«avukaltlarm hak ve ödevleri ile ilgili» şeklinde zikrodilmesi ve bu esaslara uyulmamasının tekrarın
da münhasıran işten çıkarma değil davranışın ağırlığına göre para veya işten çıkarma cezalarından
birinin verileceğinin derpişinden ibarettir. Bu değişiklikle, maddeye açıklık kazandırılmış ve zikre
dilen esaslara uyulmamanm tekrarı halinde davranışın ağırlığına göre, iki cezadan birini vermek
hususunda Disiplin Kuruluna takdir hakkı tanınmıştır. Bu suretle fiil ile ceza araamda âdil
bir
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nispet kurulması sağlanmıştır. Birinci fıkranın son kısmındaki meslekten çıkarma cezasının uygu
lanmasını gerektirecek hallerinde, kesin olarak hüküm giyme şeklinde değiştirilmesi 5 nci madde ile
paralelliği sağlamak amaciyle yapılmıştır.
İkinci ve üçüncü fıkralar hükmü yeni olup, Komisyonumuzca getirilmiştir.
ikinci fıkra hükmü ile, 5 yıllık bir dönem içinde ilki veya daıha çok disiplin cezasını gerektiren
davranışta bulunan avukat hakkında disipline aykırı davranıştaki direnmesinin, her defasında, bir
evvelkinden daha ağır ceza uygulanmasının derpişi suretiyle, tekerrürde cezanın ağırlaştırılacağına
dair genel ceza prensiplerine uygun bir durum yaratılmıştır.
Üçüncü fıkrada da, bir defa işten çıkarılan avukatın 5 yıllık bir dönem içinde bu kanunun al
tıncı kısmındaki kurallara aykırı davranışta bulunması halinde mesldkten çıkarılma cezasına muhatap
tutulması da, ikinci fıkrada kabul edilen kuralın taıbiî bir sonucu olup, verilecek: cezanın ağırlığı
yönünden ayrıca hükme bağlanmasında fayda mülâhaza edilmiştir.
Madde 137. — Tasarının 131 nci maddesinden alınmış ve metindeki «ilgiliye» kelimesi, disÜplin ce
zası yalnız avukatlar hakkında uygulanacağından «avukata» olarak değiştirilmiş ve savunma için
tanınacak belli sürenin alt sınırı da «en az on gün» denmek suretiyle belirtilmiştir. Bu sürenin, savun
ma istemine dair yazının avukata tebliğinden bağlıyacağı tabiîdir.
Madde 138. — Tasarının 132 nci maddesinden, kenar başlığı, madde muhtevasını ifade eder hale
getirilmek ve dili Türkçelcştirilmek suretiyle alınmıştır. Zira, maddenin ikinci fıkrası, avukatlıktan
ayrılmadan sonra yapılacak disiplin kovuşturmasına taallûk etmektedir.
Madde 139. — Tasarının 133 neü maddesine tekabül etmekte ise de, kenar başlığı ve hükümleri
değiştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
'Kenar başlığı madde muhtevasını ifade etmek üzere «kovuşturma yetkisi ve eksik üyelerin tamam
lanması» şeklinde yazılmıştır.
Birinci fıkra, d'siplin kovuşturmasına karar vermeye ve kovuşturmayı yürütmeye yetkili baroyu
belli etmektedir. Bu baro, şikâyet, ihbar, istek veya haber alma tarihinde avukatın levhasında yazılı
olduğu barodur.
ikinci fıkra, haklarındaki kovuşturmalarla ilgili görüşme ve kararlara katılamıyacakları saymakta
olup. ceza hukukundaki genel prensiplerin disiplin kovuşturması yönünden tekrarından ibarettir.
Üçüncü fıkrada, ikinci fıkradaki bir durumun mevcudiyeti veya istirikâf sebebiyle, baro yönetim
ve disiplin kurullarında toplanma yetor savısımn bulunmaması halinde cks'klerin ne suretle tamam
lanacağına dair hükümleri ihtiva etmektedir . ilk ağızda yedeklerle ve bunların da yetişmemesi ha
linde kurullara seçilme yoterliğini haiz baro levhasında yazılı avukatlar arasından ad çekme yoliyle seçileceklerle eksiklerin tamamlanması derpiş edilmiştir.
Madde 140. — Tasarının 134 neü maddesinden alınmıştır. ikinci ve üçüncü fıkralar birleştiri
lerek, disiplin kovuşturmasının ee^a dâvasının sonuna kadar bekletilmeline karar verilmedi ha
linde, Baro Yönetim Kurulunun isteği üzerine disiplin kurulu tedbir almak durumunda olduğun
dan ve bu hale bir disiplin cezası olan işten çıkarılma cezası verilmesi de söz konusu olamıyacağmdnn, fıkranın son cümlesine «isten çıkarılmalına» kelimeleri yerine «işten yasaklanmasına»
kelimeleri konulmak suretiyle değişiklik yapılmış ve maddenin dili Türkçeleştirilmistir.
Madele 141. — Tasarının 135 ve 136 nci maddelerinden, bâzı değişildik ve ilâveler yapılmak
suretiyle alınmıştır.
1, 2 ve 3 neü fıkralar esas itibariyle, Tasarının 135 ve 136 neı maddelerindeki hükümleri ihtiva
etmektedir. Ancak, fıkranın yeri fikrî teselsülü «ağlamak amaciyle dcğ'ştirilmiş ve yönetim ku
rulunun. şikâyet, ihbar veya istek tarihinden itibaren ivedilikle, en kısa zamanda ve herhalde
en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında karar vermek zorunluğunda olduğunu ifade
etmesi için ikinci fıkra yeniden kaleme alınmıştır. Bu suretle yönetim kurulunun süratle karar ver
mesi zorunluğu maddede açıkça ifadesini bulmuştu?.
Son fıkra, mütaalop maddedeki itiraz prosedürünün işletilmesi zaruretiyle getirilmiştir ve yö'-'
netim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair kararlarının ilgiliye ve
Cumhuriyet savcısına tebliğ edileceğini hüküm altına almıştır.
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Hadde 142. — Tasarının 137 nci maddesinde ı, dili Türkçcleştirilmok, yeniden redaksiyona ve
noktalamaya tabi tutulmak ve Adalet Bakanlığıma itirazla ilgili fıkrası hükmünün tamamen de
ğiştirilmesi suretiyle alınmıştır.
Değişiklik, 4 ve 5 nci fıkralarda yapılmıştır.
tdari vesayet sistemi icabı olarak, vesayet makamı olan Adalet Bakanhlına Türkiye Barolar
Birliği Yönetim kurullu kararlarını itirazen ince "eme yetkisi verilmeyip, ancak bâzı kararlarını
onaylamak veya onaylamamak yetkisine sah'p kılınması uygun görülmüştür. Bu itibarla, fıkra
dan Adalet Bakanlığının itirazen incelemeci, yani itiraz mercii olmasına dair hsküm çıkarılmış ve
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun, ba ıo yönetim kuruluna verilen disiplin kovuşturma
sının açılmasına yer olmadığına dair karara vaki itirazın reddine dair kararının Adalet Bakan
lığının onaylaması ile kesinleşeceği hükmü getirilmiştir. Adalet Bakanlığının kararı kesin olup,
onaylamamaya dair kararma karşı şikâyetçi, ilgili baro ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim kurul
larının Danıştaya başvuracakları hükmü de muhafaza edilmiştir.
Madde 143. — Tasarının 138 nci maddesinden, kenar başlığı madde muhtevasını ifade eder
hale getirilmek ve dili Türkçelcştirilmek suretiyle alınmıştır.
Madde 144. — Tasarının 139 ncu maddesinden alınmakla beraber, kenar başlığı, madde muh
tevasını ifade eder hâle getirilmiş ve ikinci fıkrasındaki süre de, 141 nci maddedekine paralel
olarak altı aydan bir yıla çıkartılmıştır.
Madde 145. — Tasarının 140 nci maddesinden, sadece kenar başlığı kısaltılmak suretiyle alın
mıştır.
Madde 146. — Tasarının 141 nci maddesinden, yeniden redaksiyona tabi tutulma'k suretiyle
ahnımıştır.
Madde 147. — Tasarının 142 nci maddesi'nden, alınmakla beraber, noktalaması yeniden ya
pılmıştır.
Madde 148. — Tasarının 143 ncü maddesinden alınmış ise de, bir fıkra olan madde, iki fıkralı
yapılmış ve birCnci fıkrası, duruşma tutanağının, 'başkanın göreviendireceği bir üye veya kâtip
tarafından tutulacağı şeklinde değiştirilmiştir. Baro memullarının da sır saklama yükümlülüğün
de bulun'lukladı 36. nci maddede hüküm a'ıtına ahnldığma göre, duruyııa tutanağının baro me
muru olan kâtip tarafından tutulmasında her hangi bir sakınca olmayıp, bilâkis işin süratle yürü
tülmesi bakımından da faydıa mevcuttur.
Madde 149. —' Tasaraun 144 noü maddesinden alınmış ve açıklık kazandınma'k amaciyle yeniden
redaksiyona taıb'i tutulmuştur.
Maidde 150. — Tasann-ın 145 nci maddesinden, 'bâzı değişiklikler yapılmıak suretiyle alınmıştır.
Yapılan değişiklikle, ikinci fıkradaki, usulüne göre çağırıbp da gelmiyen veya kanuni bir so'befooknalksızın tanıklık, bilirkişilikten veya yemin etmekten" çekinen •kimıscn:n giderlerden başka,
mahıkûm edileceği para ccnas'nm, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki hükrrue uygun olarak
hafif pana cezası olduğu tasrih edilmiştir. Ayrıca, bilirkişinin zorla getirilmesi söz konusu olamıyacağından, zorla getirilme yalnız tanıklara hasredilmiş, tereddütleri izale için bu konuda sulh ce
za hâkiminin karar vereceği belirtilmiştir.
Üçüncü fıkıtıdalki tekrar cczala:ndın1i"na, bilirkişiye de teşmil edilmiştir.
;Son fıkrada yapılan değiışl'klik, hükme açıklık 'kazandırmak amaciyle yapılmıştır.
Madde 151. — Tasarmın 146 nci maddesinden alınmış ve bir fıkradan ibaret o lan madde, cüm
lelerin her bir'i bir fıkra yapılmak suretiyle üç fıkralı madde haline getirilmiştir. Ayrıca her üç
fıkraya da, red ile aynı sonucu doğuran istinkâf hali eklenmiştir.
Madde 152. — Tasarının 147 nci maddesinden alınmış olup, sadece madde numarası değiştiril
miştir.
Madde 153. — Tasarının 148 nci maddesinden alııı'mış, dili t'ürkçcleştirilmiş, yeniden redaksi
yona taibi tutulmuş ve işten yasaklanma kararı tedbir niteliğinde okluğundan, birinci fıkrada,
kararın hu niteliğini belirtmek amaciyle, «işten yasaklanabilir» deyiminin başına «tedbir mahiye
tinde»1 kelimeleri eklenmiştir.
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Ma'd'de 154. — Tasarının 149 ncu mıad'desindenalın'mıştır. Dilinin türkçejeş'tirilmesmden başka,
işten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller ararına, 42 nci madde uyarınca geçici olarak görevlen
dirilmiş olup da, yapılan işlerin ücretini iş sahibinden aldığı halde, aynı maddenin son fıkrası ge
reğince kabule değer bir sobeöolmalksızm ilgili mercie ödememiş olan avukatlar da ithal edilmiş
tir. Bu suretle Baro Başkanınca görevlendirilen bir avukatın bu görevi sa'dıkane ve meslekin ge
reklerine uygun olarak yürütmesi sağlanmış olacaktır.
Madde 155. — Tasarının 150 nci maddesinden, dili Türkçeleştirilmek ve ikinci fıkrasında da, mad
de numaralanndaki değlşikriğ'n sonucu olarak gei'ekli değişildik yapılmak suretiyle alınmıştır.
Madde 156. — Tasarının 152 nci maddesinden alınmıştır. Ancak dili Türkçelcştirllmiş ve birinci
fıkraya da 154 ncü maddede yapılan değişikliğin aonucu olarak, «42 nci maddenin son fıkrasında
yazılı ücretin ödenmiş olması» şartı eklenmiştir.
Madde 157. — Tasarının 153, 154, 155, 156 ve 157 nci maddeleri 'birleştirilmek suretiyle bu mad
deye eklenmiştir. Tasarının 153, 154, 155 ve 156 n3i maddelerinin yerini alan fıkralarda d.l Türkçe
lcştirilmiş, «birlik yüksek disiplin kurulu» yerine «birlik disiplin kurulu» ismi kullanılmış ve
madde numaralarının değişmesi sonucundaki zoru ılu değişiklikle yetinilmiştir.
Tasarının 157 nci maddesinin birinci fıkrasına tekabül eden 6 nci fıkraya açıklık kazandırılmış
ve birlik disiplin kurulunun vereceği kararlar i :men ayrı ayrı gösterilmiştir.
7 nci fıkrada yapılan değişiklik, birlik dlsipli ı kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlardan
yalnız işten çıkarma ve meslekten çıkarmaya taallûk edenlerinin Adalet Bakanlığının onaylamasiyle
kesinleşeceğinin ve uyarma, kınama ve para cezala ına ait kararların ise Adalet Bakanlığının onayı
na tabi bulunmadığının hüküm altına alınması selimdedir ki, bu suretle Adalet Bakanlığının idari
vesayet sınırları gayeye uygun nisbette daraltılmr.tu.
Madde 158. — Tasarının 158 nci maddesinden, dili Türkçeleştirilmek ve yeniden redaksij'ona ta
bi tutulmak suretiyle alınmıştır.
Madde 159. — Tasarının 159 ncu maddesinden alınmıştır. Birinci fıkrası yeniden redaksiyona
ta'bi tutulmuş ve iki yeni fıkra eklenmiştir.
İkinci fıkra olarak eklenen ilk yeni fıkrada, disiplin kovuşturmasına başlandıktan sonra bu kovuş
turma, kovuşturmayı gerektiren eylemlerin işlenmesinden iıtJbaren dörtbuçuk yıl içinde bitirilcmczse,
bu sürenin geçmesinden sonra disiplin cezasının verllemiyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu suretle,
disiplin cezasının verilemiyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu suretle, dis'plln cezasının, kovuşturma
başlamış olsa dahi ancak belli süre içinde verilebileceği kabul edilmekte olup, bir avukatın uzun süre
töhmet ve disiplin cezası tehdidi allında bulundurulmamasmı sağlıyacak bu hüküm, ceza genel pren
siplerine uygundur.
Üçüncü fıkra olarak eklenen yeni fıkraların ik'ncisinde de, disiplin kovuşturmasına konu teşkil
eden eylemlerin aynı zamanda suç teşkil etmesi ve 'bu suçun ceza tâyin eden kanunlarda daha uzun
zaman aşımına 'tabi olması halinde, disiplin cezalarının kovuşturma ve ceza zaman aşımı süresi de,
hukukun genel prens'plerine uygun olarak, ceza zaman aşımı süresine eşit tutulmuştur.
Madde 160. — Tasarının 160 nci maddesinden, son 'kelimesi «uygulanamaz» olarak değiştirilmesi
suretiyle alınmıştır.
Madde 161. — Tasarının 161 nci maddesinden alınmış, dili Türkçeleştirilmiş, yeniden redaksiyona
tabi tutulmuş ve bir de fıkra eklenmiştir.
Eklenen son fıkra, şikâyet edenden 10 liradan 200 liraya kadar avans alınmasına dair olup, avan
sın miktarı, şikâyetin mahiyeti ve yapılacak disiplin soruşturma ve kovuşturmasının genişliğine gö
re takdir ve tâyin edilecektir. Avansın yetmemesi halinde her zaman tamamlanması istenebileceği
ve avans ile tamamlanması istenen miktar ilgilisinco ödenmedikçe işlem yapılmıyabilcceği de hüküm
altına alınmıştır. Bu suretle avansın ödenmesi müoyyidelendirllmiş bulunmaktadır.
Madde 1627 — Tasarının 162 nci maddesinden alınmış olup, yapılan değişiklik dilinin Türkçeleş
tirilmesi ve yeniden redaksiyona tabi tutulmasından ibarettir.
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ONBİIUNCİ KISIM
(Tasarının 10 ncıı kısmı onbirlnci kısım olarak düzenlenmiştir.)
Madde 163. — Tasarının 1G3 ncü maddesinden, yeniden redaksiyona tabi tutulmak suretiyle alın
mıştır. Birinci fıkradaki «hu kanundaki mânada» deyimi, fıkranın, avukatlık ücretinin tarifine ve
yapılan tarifin de, bu kanundaki avukatlık ücretine taallûk etmesi sebebiyle, gereksiz görüldüğünden,
çıkartılmıştı.'.
Madde 164. — Tasarının 164 ncü maddesinden alınmış, dili Türkçelcştiri'lmiş ve yeniden redak
siyona tabi 'tutulmuştur.
Madde 165. — Tasarının 165 nci maddesinden, dili Tükçelcştirilmek suretiyle alınmıştır.
Madde 166. — Tasarının 166 ncı maddesinden, yeniden redaksiyona tabi tutulmak ve bâzı yeni hü
kümlerin ilâvesiyle değiştirilmek suretiyle alınmış "i-*.
Eklenen hükümlerden ilki, ikinci fıkrasının son ciimleslnedir. Bu hükümle, vekâletname umumi
ise, rüçhan hakkının sıra almasında, vekâletnamenin tanzim tarihinin rolü söz konusu olamıyacağmdan, iş sahihi adına ücret konusu olan işten dolayı ilk yapılan resmî baş vurma tarihi esas alınmış
tır. Vekâletnamenin, münhasıran ücret konusu işe ait bulunması halinde rüçhan hakkı, tasarıdaki hü
kümde olduğu gibi, tanzim tarihine göre sıra alacaktı.'.
İkincisi, üçüncü fıkra hükmüdür. Bu fıkra hükmü ile icra dairelerine yeni bir görev yüklenmek
tedir. Bu görev, icra dairesinin, takip talebinde bulunan tarafın ilâmda adı yazılan avukatına, icra
emriyle birlikte düzeniiyeceği bir bildiriyi derhal tebliğ etmek görevidir. Bu suretle, avukatına
ücreti vekâlet borcu bulunan bir iş sahibinin, ilâmı, avukatına bu borcunu ödemeden icraya vaz'edorek alacağını tahsil ötmek suretiyle, avukatlık üc "etini ödemekten kaçınması imkânını bertaraf ede
cek ve dolayısiyle avukatlık ücretinin teminat altına alınmasını Bağlıyacaktır. Bildiriyi alan avukat,
hakikaten ücreti vekâlet alacağı varsa, ihtiyati haciz veya tedbir yoliyle müvekkilinin alacağına ted
bir vaz'ettirecek, alacağını tahsil imkânına kavuşacaktır. Alacağı yoksa, 'her hangi bir muameleye
tevessül etmesi 'bittabi söz konusu oktııyaçaktır. Tebligat giderinin, takip talebinde bulunandan alın
ması ve İcra ve İflâs Kanununun 59 ncıı maddesinin burada da uygulanması, tebligat prosedürünün
işletilmesini mümkün kılınma amacına matuftur.
Maddenin son fıkrasına eklenen hükümle de, avukatın ölümü halinde, mirasçılarına intikal eden
avukatlık ücretinin rüghanlı olmasına mukabil, mirasçılar için icra dairesinin, üçüncü fıkradaki yazı
lı bildirim zorunlıığunda olmadığı 'belirtilmiştir. Bu hüküm, mirasçıların tesbiti ve 'bunlara tebligat
yapılmasındaki zorluk ile icra takJblnin bu yüzden sürüncemede kalmasını önlemek zaruretiyle sevk
odJ'mist,L\
Madde 167. — Tasarının 167 nci maddesinden, ücret dâvası açacak avukatların önce baro yöne
tim Kuruluna haber vermek zorunluluklarının, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbiri kapsamıyacağma
dair bir hüküm ilâvesi suretiyle alınmıştır.
Bu hüküm, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haczin mahiyetleri itibariyle beklemeye müsaidolmaması
bakımından maddeye eklenmiştir.
Madde 163. — Tasarının 168 nci maddesinden, dilinin Türkçeleştirilmesi ve birinci fıkradaki
avukatlık ücret tarifesinin hazırlanmasına dair 4 yıllık devrenin, ekonomik hayattaki dalgalanma
ları daha kısa süre içinde takibe imkân vermek amaciyle 3 yıla indirilmesi suretiyle alınmıştır.
Madde 169. — Tasarının 169 ncıı maddesinden aynen almnrştır.
Madde 170. — Bu madde, tasarının 170 nci maddesinden aynen alınmıştır.
Madde 171. — Tasarının 171 nci maddesinden alınmakla beraber, yeniden redaksiyona tabi tu
tulmuş ve bâzı yeni hükümler ilâvesi suretiyle değiştirilmiştir.
Avukatın, vekâletnamesindeki yetkiye istinaden ve yazılı sözleşmede de aksine açık bir hüküır
bulunmaması sebebiyle işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takibettirebilmesine dair ikinci fıkraya eklenen hükümle, vekâletnamede, vekâletnamenin tanzimi tarihin
den sonra açılacak veya takibedilecek bütün dâva ve işlerde vekâlete ve başkasını tevkile genel
şekilde yetki verilmişse, avukata, bu tarihten sonraki dâva ve işlerde müvekkilinden yeniden vekâM. Meclisi
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let almaksızın işi başka avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takibettirebilmek yet
kisi de tanınmıştır. Bu suretle, son halde, yeniden vokale t isteme şeklindeki yanlış uygulamanın so
na erdirilmesi ve avukatın lüzumsuz bir külfetten kurtarılması gayesi istihdaf olunmuştur.
Üçüncü fıkrada, tasarıdaki madde hükmünde yer alan sorumluluk kuralı benimsenmiş ve mu
hafaza edilmiş ise de, ilâve edilen hükümle bu kurala bir istisna getirilmiştir. Bu istisna da, bir zorunluğun sonucu olup, adalet ilkesinin icabıdır. Zira, 12 nci maddede yazılı bir iş sebebiyle (sena
törlük, milletvekilliği gibi...) başka bir yerde çalınmak zorunluğunda olan bir avukatın, tevkil edip,
işi tamamen devrettiği diğer avukatın tutum ve davranışını da kontrol etmek imkânından (orada
bulunmaması sebebiyle) mahrum olmasına rağmen, sorumluluğunun devam etmesi adalet ilkelerine
aykırı düşer.
Son fıkraya eklenen hüküm, tevkil eden ve edilen avukatların, Borçlar Kanunun vekâlet ak
dine dair hükümlerinde kabul edilen ilkelere uygun olacak müvekkilden hangi ölçüde ücret iste
mek hakkını haiz olduklarını ve tevkil eden avukatın peşin aldığı ücretten mesaisinden fazlasına
tekabül eden kısmını tevkil edilen avukata ödemek yükümlülüğünde bulunduğu hususunu düzenle
mektedir. Bu suretle, karşılıklı taahhütleri ihtiva eden vekâlet akdinde, müvekkil ve avukatların
karşılıklı vecibelerini yerine getirmede tabiî olacakları esasları, uyuşmazlığa yer vermiyecek şe
kilde açıklığa kovuşturulmuştur.
Madde 172. — Bu madde yeni olup, komisyonumuzca getirilmiştir.
Birinci fıkra, genel kurul niteliğindedir ve iş sahibinin ancak, ilk anlaşmayı yaptığı avukatın
yazılı muvafakati ile başka avukatları da işin kovuşturma ve savunmasına katabileeeğini hüküm
altına almaktadır.
İkinci fıkra, ilk avukatın muvafakatinin, iş sahibi tarafından ne suretle istihsal edileceğine da
ir hükmü ihtiva etmektedir. Buna göre, iş sahibi ilk avukatın muvafakatini, kendisine tevdi veya
tebliğ edilecek bir yazı ile, en az bir haftalık süre vermek suretiyle talebedecektir. Muvafakat is
temine dair yazının tevdi veya tebliği tarihinden itibaren verilen süre içinde, ilk avukatın cevap
vermemesi halinde de muvafakat etmiş sayılması kabul edilmektedir ki, böylece ilk avukatın uzun
süre cevap vermemek suretiyle iş sahibini mütereddit durumda bırakması ihtimali önlenmiş ola
caktır.
Üçüncü fıkra, ilk avukatın muvafakat etmemesinin kendisi ve iş sahibi yönünden doğuracağı so
nuçları hükme bağlamaktadır. Bu halde, vekâlet akdi kendiliğinden sona erecek ve iş sahibi de,
avukatın ücretinin tamamını ödemek zorunda kalacaktır.
Son fıkra, iş sahibinin, ilk avukatın muvafakati ile işin başka avukatlar tarafından da takibedildiğinden bahisle, ilk avukatın ücretinden kesinti yapamayacağını ve bu halde avukatların so
rumluluklarını hüküm altına almaktadır. Bu da, ilk avukatın sorumluluğunun devam etmesi ve işi
birlikte takibeden avukatların kusur sebebiyle doğacak zarardan müştereken ve müteselsilen so
rumlu olmaları şeklindedir.
Madde 173. — Tasarının 172 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır.
Birinci fıkrada, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücretinin yalnızer, avukatın üzerine almış olduğu iş'n karşılığı ol duğu hükmü muhafaza edilmekle beraber, muka
bil dâva, takibedilen dâva ve işle bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dâva ve icra kovuşturmaları
veya her türlü hukukî yardımların da ayrı ücrete tabi olduğu hükmü ilâve edilmiş ve ayrı ücrete
tabi işlerin ismen gösterilmesi suretiyle uygulamada doğacak tereddütlerin giderilmesi hedef tutul
muştur.
îki nci fıkra, avukatın takibettiği işin gerektirdiği vergi, resim, hare ve sair giderlerin iş sahibi
nin sorumluluğu altında olduğunu, ilk istekte avukata veya gereken yere ödenmesi icabettiği iş sahi
binin önceden bu maksatla yeteri kadar avans vereceği hususu ile avukatın yolculuk giderleri ile
bulunduğu yerden ayrılma tazminatının da anlaştıkları miktar üzerinden iş sahibince ödeneceği ve
bu giderler peşin ödenmedikçe avukatın yolculuğa zorlanamıyacağını hükme bağlamıştır. Bu suM. Meclisi
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retle iş sahibi ile avukat arasında çok defa anlaşmazlık konusu olan hususlar, konulan esaslarla or
tadan kaldırılmış olacaktır. Ancak, bunun aksine sözleşme yapılabileceği hükmü de fıkraya alınmak
suretiyle taraflarca bu konuda serbesti tanınmıştır.
Madde 174. — Tasarının 173 neü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerini, dili Türkçeleştirilmck ve redaksiyon bakımından gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle muhafaza etmekte ise
de, son fıkra komisyonumuzca eklenmiştir,
Eklenen son fıkra, avukata ödenmedi gereken peş'n ücretin ödenmesini müeyyide altına almış
olup, müeyyide, avukatın işe başlamak zonmluğunda bulunmaması ve bu sebeple doğacak sorum
luluğun iş sahibine aidolmasıdır. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının, iş sahibi tarafından
yerine getirilmemesinin sonuçlarının yukardakinin aynı olacağı hükmü de, fıkrada yer almıştır.
Madde 175. — Bu madde yeni ol: , \ komisyonumuzca getirilmiştir.
Birinci fıkra, avukatın, iş sahibine tebligat yakacağı adres ile iş sahibinin adres değişikliğindeki
hareket tarzını düzenlemektedir. Buna göre, avukatın tebligatı yapacağı adres, iş sahibinin vekâlet
namede gösterdiği adres olup, iş sahibi, adres değişikliğini en geç üç gün içinde avukata bildirmek
zorundadır.
İkinci fıkra, iş sahibinin birinci fıkradaki adreslerine gönderilecek yazıların tebliğ edilememes : nden ve adres değişikliğinin bildirilmcmesindcn doğacak sorumluluğun iş sahibine aidolduğunu hü
küm altına almaktadır.
ONÎKÎNCÎ KISIM : (Tasarının onbirinci kısmı onikinci kısım olarak düzenlenmiştir.)
Madde 176. — Tasarının 174 neü maddesinden almm:ş olup, yapılan değişiklik, ikinci fıkra dili
nin Türkçlestiriimcsindcn ibarettir.
Madde 177. — Tasarının 175 nci maddesinden, ikinci fıkrası çıkartılmak suretiyle alınmıştır.
Madde 178. — Tasarının 176 ncı maddesinden alınmış, beraber, birinci fıkrasının dili Türkeeleştirilmiş, tasarının 175 nci maddesinin 2 nci fıkrası maddeye ikinci fıkra olarak alınmış, ikinci fık
ra üçüncü fıkra yapılmış ve maddenin konar başlığı, muhtevasına uygun hale getirilmiştir.
Madde 170. — Tasarının 177 nci maddesinden, madde numarası değiştirilmek ve dili Türkçeleştirilmek suretivle alınmıştır.
Madde 180. — Tadarının 178 nci maddesinden alınmıştır. Yapılan değişiklik, madde numarasına,
redaksivona ve dilm Türkçeleştirilmesine taallûk, etmektedir.
Madde 181. — Tasarının 179 ncu maddesinden, madde numarası değiştirilmek ve dili Türkçelcşti'rilmok suretiyle alınmıştır.
ONÜÇÜNCÜ KISIM : (Tasarının onikinci kısmını onüçüncü kısım olarak düzenlenmiştir.)
Madde 182. — Tasarının 180 no\ maddesindeki hükmün, yönetmeliğin Türkiye Barolar Birliğin
ce hazırlanması ve Adalet Bakanlığının onaylanması ile yürürlüğe konulman şeklinde değiştirilmesi
suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Bu suretle, hizmet ademimerkeziyeti idaresi olarak Türkiye Ba
rolar Birliği, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu sıfatiyle, bu kanunda hazırlanması ön
görülen yönetmeliği kendisi hazırlıyacaktır. idari vesayet makamı olarak da Adalet Bakanlığının bu
yönetmeliği onaylamak yetkisi bulunmaktadır.
Madde 183. — Tasarının 181 nci maddesinden, sadece madde numarası değiştirilerek alınmıştır.
Madde 184. — Tasarının 182 nci maddesinden, sadece madde numarası değiştirilerek aynen alın
mıştır.
Madde 185. — Tasarının 183 neü maddesinden alınmıştır. Dâvavckilleri hakkında uygulanacak
hükümlerin madde numaraları yerine, münhasıran avukatlara uygulanacak hükümleri kapsıyan kı
sımlar sayılarak, bu kanunun bu kumları dışında kalan hükümlerinin dâvavckilleri hakkında da kıyason uygulanacağı yazılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Maille 186. — Avukatların seısyal güvenliğini sağlamak üzere italarının geçici madde!erinde
yer alan hl'Jxümlerde.n bir kısmı, - hiç olmazsa, münhasıran avrrikıaltları yahut bütün sembeett mesM. Meclisi
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lak erbabını soöyal sigorta kapsamına olan özel ıbir kanom çlkarılınıcaya kaldar - süreklilik arz
ettiğinden, bu ve mültaakip 187, 188, 189, 100 ve 191 nci maddeler, Komisyonumuzca düzenlenmiş
ve kanuna ithal edilmiştir.
Bu maddenin birinci cümlesindeki hüküm 503 sayılı S:ıqyal Si^ozıtalar Kanununun 86 neı mad
desinde yer alan «toplukılk sigortacına» girmeleri premip itibariyle a orunlu olan avukatları ve
ikinıcd ciimleısinıldki ıhükümide, bu 'avukatların girmeleri zorunlu ve kit.[.ilerine
hağlı
eigoı/ta dallarının hangileri
okluğunu
ıg üs terin d üt'i.Yır.
Bu
b r.ümlo-e
g">re, 'toplululk sa^jıtasma ıtalbi olan avukaıtla,:' «ıtr.pkılrjk Dgortasmın uzun vadeli diye adlandırılan (mâlûlliük yaşlılık ve ölılim sigortasına) gdrmdk zoranYağundadudar. Buna mıUabil, ık .ısa vüleli denen
(iş kazaları ve mctsldk hadtalıikları), (haütal.ik) ve (analIk) sigo ı'-alarma girmeleri avukatların istoklerine bağlı olup, ıbu sıiıgouta dallarından hepırino voya bıcılların, bir veya ıbi I"zaçına, i ıtiyen
avulkalt girecdk ve kltamnyen 'de gıirmiyecdütir. IJİ un vûlcli sypj: itaya girnıenıin zorunlu kılın
ması, hem malûl Kik veya yaşlılık scudbiyle çalışamıyacdk duruma gelen avukatların keri İdlerine
yahut ölümle:i halimde bdkmak zorunlusunda bulunup gerile ıbıralkt Ikları yalkmlarma aylık bağ
lanmak süratiyle, kiniöaye muhıtadülmr.dan yaşıyara'k gclccdkle.Lnin temi::1:/; alana ah.nıznr.uı ve hem
de işverenin ü diyeceği primi de kendileri ödemek ^rıınluyıınla ol d;!" d a n a lan, si^oııta primlerinin
üdemncöindn avükaitlar irin fazla Ikülfclt teşkil ötmemesi amacına matuftur.
Ijtcğe bağlı sigoi'tta dallarına gelince; bunlar, oigoı'tal lı'k oürarince »ağlanacak menfaatler irin
tosiü aliYd'lklerindcn, bu s&gıoılta dallarına ginrndk, sağlıyacağı menfaait ve prim cilomcnin yükliyeceği malî külfeti göz önünde tuıt.malk süratiyle, avufkcitın takılıir ve arzuouna bırcjkılmırjtır.
' Madde 187. — Madde yenidir. Geçici 2 nci macllle hükmüne göre, bu kanunun yür.üri'lğe gir
diği tarihten önce, T. C. Emekli Sanlığına tabi 'bir memuriyetten aynimi} olup da, bu kanun ge
reğince topluluk sigoııtasına girmcik zjounluğunda bulunan avukatlardan, mad'doddki şartları ye
rine getirmeleri ıkayidiyle fiilî avıikütlıik süreci enıdkliliğe esas olan hizmetlerine ilâvesi gerekenler, levhasına yaızılı bulundukları baro araçlığı ile T. C. Emdicü Sandığına bir diklkçc ile başvur
mak zorundadırlar. İşte, bu gibi a/vrikatl andan, geçici ükincd maidlde hükmünden, sürari içd:ıde
dilekle ile yazılı oklukları baro aracılığı ile T. C. llmdlzli Sandığına başvurmadıkları irin yararlanmıyanlarm da, 18G nsı madde gcrcğiınce topluk:!: sigortanma girmelerini, bu madle hükmü zo
runlu kılmalktadır. Bu suretle, bütün avukatların, ya emeklilik, ya da sigoi'talılıik durumundan
birine girmeleri öngörülmiL'rıtür.
Madde 1$8. — Yeni olan bu madde, topluluk 1313 DI itasına gircmiyecdkleri göatamnakltedir. Bun
lar ya T. C. Emekli Sanlığına tabi bir memuriyette ealışmalklta olan, yahut da 503 sayılı Sucyal
Sigoritalar Kanunu kaplamına giren kimselerle, geçici 2 nci madde hükmünden faydalanan avukatlaıilır. Topluluk sigoıltaısına girme, avıl'catlarm malûl?. \'ı ve yaşlılık hallerinle ke: illilerinin,
ölümleri halinde de brlkraak zorunlusunda bulunup, gerile bırrlüt Ikları yakınlarının gelece fileri
ni teminaıt altına almalk için kabul edildiğine 'göre, bu faydayı emciklilT: veya sigoıitalıl ık ydiyle ccaiîen sağbyaıcak durumda olanların, bir de ıtoplulv.ık sigo:i'rj;ına girmelcuirjle sağhyacaikları
munzam ıbir fayda mevcuıdolmadığı gibi, ayrıca prim cıdemdk külfeti aitına girmeleri için de bir
sebep görülmemiştir.
MrJdlde 1>89. — Yeni olan bu madde, 185 ncı madlcldcki prensibin bir istisnasını yani irıtclklerine bağlı olarclk bu sigortaya girebileceiklcri g':,::termcÜtodir. Açıikça anlaşılacağı üzere, t u 'İdmseler, esasen topluluk signııtaısıma girmdk zorunluğunda olanların sağhyıaonkları men"acl'i büyük
nisbette elde otmiş bıılunmcbtaıdırlar. II'T.anün geçirilmesinden maıksaıt, bu avrJkc.ıtlarm 503 sayılı
£t:oyal Sigortalar Kanununun 85 nci madleai h'ıkmı'ünden de yararlanmalarını ve bu surotle
munzam bir menfaat sağlamalarını müırJkün kı7ma!ktır.
Maıdıie 190. — Eu maddede yeniden düzenlenmiştir.
Birinoi fıkra, topluluk sigoJtaisına giren avılkatların, primlerini zamanında edememeleri ha
linde uygulanacak müoyyideyi hükmün altına almalktadır. Müoyyide, pzûm ödeninceye kadar avuM. Meclisi
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katın aidmın baro levhasından silinmeyidir. Bu süre içinde avıtka'tm meslcikini icra ödememesi
sonucunu doğuran böyle ağır bir müeyyidenin konulması, sigortalılığın
devamlılığını
sağlamak
amacına matuftur.
îıkinci fıkra, levhadan kayıt silmenin sonuçlarının birinci fıikradaki halde de uygulamacın der
piş etmektedir. Bu surede, sigoııta primlerini ödcmcık yükümKilüyü, bano aidatını ödemeli yıllkümKilüğüylc cahile go'tinhni11 ti".
Üçüncü fıkra hükmü, 503 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanmasmdaki genel ilkeye
bir istisna got'mmektedir. Bu kanuna göre, toplulu': sigortası, teşkilât]anmış bir moslok grupunun
yetkili organı ile sosyal sigortalar kurumu arasın la yapılacrk bir sözleşme ile tesis edilmekte ve
meslek mensup1 arından her hangi birinin sigorta primini zamanında ödememesi halinde, sözleşme
kurumca feeholunmaktadır.
Bu fıkra hükmüme göre ise, bir avukatın sigor'a primini zamanımda ödememesi halinde, avuka
tın levhasına yazılı olduğu baro ile sosyal sigortalar kurumu arasında topluluk sigortasına dair ya
pılan sözleşme, kurumca fosılıedilemiyecek, prim ö lememcn'n sonuçları avulkafcm şahsına münhasır
olacaktır ve sözVmeyo de buna aykırı bir hüküm konulamıyaca.ktır. Bu istisna, maddenin birinci
fıkrasında kabul edilen prim ödemiyen avukata u "rguVnacak müevvidonm tabiî sonucu olardık geti
rilmiştir. Zira, 'müeyyide, prim ödeninceye kadar avukatın .meslekini icra edamemesidir. Bu denli
ağır bir men1 eki müeyyidenin yanında ayrıca, avukatın, prim ödememesinin sonuçlarının diğer avu
katlara ve baroya da sirayet ettirilmesi hakkaniyet uygun bulunmaımıştır.
Madde 101. — Madde yenidir ve 506 sayılı sos~al Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesinde sö
zü edilen OaVma Bakanlığınca onanacak genel şartlar yerine, barolarla Sosyal Sigorta Kurumu
aramda, yapılacak sözleşmelere csa.ı tenkil edecek T v- t ; p sözle.rm»ovi öngörmektedir. Bu tip sözleşme,
gee:ci 6 ncı 'madde g^re^nce Tii^kive Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı ta/kiboden üc ay için
de Oalırma Bakanlığı, Türkiye B a ^ a r Birliği ve S^val Sigortalar Kurumu arasında tesfolt edile
cektir. Bu hüküm, avrıkatbk meslekinin kamu hizmeti olup, kendisine ha", birçok hususiyetlerinin buluTma.cn ve topHıluk sigortasına girmenin avukatl^ ic'n zorunlu kılınması sonucu sevk edilmiştir.
Maddede yer plan di™ıer hüküm1 er, tip sözleşmenin barolara gönderilmesi, barolarım topluluk sigor
tacı yanmak üre^-c Sosyal SVortalar Kurumuna, ba^.vu^ması ve yapılacak sözleşmelerin yürürlüğe
girrn^ ^ü-eV^'ni gideren .şeklî hususlara taallûk etmektedir.
M"dde 102. — Tas-rrınm 184 ncü maddesmden a^nmakka, beraber, «geçici 7 nci madde hvıkümleri saklı kalmak sartivle» kaydı maddeye ekl^m^ 1 "'". Z ; ra secici 7 nci maddede, bu madde ile yür"ı^ük+cn k^dırılan 3490 savdı Kanunun staia ta^lff: ed n n bâzı hükiirrdermm, bu kanunun yürür
lüğe ginmeVnden sonra da, bir süre daha uvTn1a"vacağı hüküm altına alınmıştır.
MadrVî 193. — Tasarının 185 nci maddesinden alınmış olup, yapılan değişiklik, dil ve redaksiyon
yöniVıdendir.
Madde 194. — Tasarının 186 ncı maddesinden, sadece madde numarası değiştirilerek aynen alın
mıştır.
Madde 105. — Yeni o^n bu madde hükmü ile, °Ar>3 sayılı Hâkimler Krmununun değişik 70 nci
maddemde yer alan hükmün, T. C. Emekli San lığına, taıbi bir memuriyete atanan avukatlara da
t e m il i amacı güdülmüs'Tır. Filhakika, halk imlik, salcılık ve bu sınıflardan sayılan bir göreve ataıırn. avukpıLlarn, aT*ulkatlı.Va gcwn hizmet süre1,e"'n'n üçte ikisinin kıdemlerinden sayılmasının
JFr^ıVer I O n u n m d a kabul edilmiş olması karşısnda, bu görevler dışında kalan ve T. C. Emekli
S^ndı^ına tabi bulunan bir memuriyete atanan a^T-atlaAa da bu hrfk'knın tanınması, T. C Emekli
Sandığına tr.bi nnemuriyetlcr arasında memuriyet kıdemine sayılma yönünden eşitlik sağlamak ba
kımından hrkfkaniyote uygun görülmüştür.
Pek t°hlî o^rak. 5 . 1 . 1051 tarih ve 228 sarılı Kamun hükümleri gereğince Sandık ve Kurum
daki hizmet sürelerinin birleştirilmesi hakkındaki hükümler bu kimseler hakkında da uygulanacak
tır.
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Madde 196. — Komisyonumuzca getirilen bu madde hükmü ile, Devlet Memurları Kanununa
195 nci madde ile eklenen madde hükmüne para'el olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,
bu kanunun kapsamındaki bir memuriyette bulun mlann avukatlıkta geçirmiş oldukları fiilî hizmet
sürelerhrtn üçte ikisinin memuriyet kıdemlerine s '.yılması sağlanmıştır.
Madde 197. — Yeni olan bu madde hükmü, Anayasa Mahkemesine seçilecek avukatların da, fiilî
avukatlık sürelerinin üçte ikisinin memuriyet kıdemlerine sayılmas:ını sağlamak amaciylc getirilmiş
olup, 195 nci madde gerekçesindeki nedenler, bu madde için de varittir.
Madde 198. — Madde yenidir ve 197 nci mad le ile 22 . 4 . 1952 tarih ve 44 sayılı Kanuna ek
lenen maddemin Anayasa Mahkemesine seçilecek avukatlara sağladığı hakkın, hakkaniyet icabı ola
rak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ana^ıea Mahkemesinde üye bulunan, avukatlıktan se
çilmiş olanlara da sağlanması amaciyle getirilmiştir.
Geçici madde 1. — Tasarıdaki geçici 1 nci madde çıkarılmış ve bu madde Komisyonumuzca yeni
den düzenlenmiştir.
Bu madde, avukatlık mcslclkinm arz ettiği hususiyetler de göz önünde tutulmak suretiyle, 503 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun, ileri yaştakilere aylık bağlanma şartlarına dair geç'ei 8 nci mad
desinin (A) ve (B) fıkraları hükümlerinin, bu kanunun yürürlüğe gird"ği tarihte kadınsa 30 ve
erkekse 35 yaşını doldurmuş olup avukatlık rutr.atnr/mosinc sahip bulunan ve bu kanun hükümle
ri fr'rerr'nee topluluk s>r>rtasına g'irmiş olan avukatlar hakkında da uygu1 anmasını sağlamak ama
ciyle getirilmiş ve malûllük aylığı bağlanması hususu da maddeve ithal
edilmiştir. Ancak sözü
edilen kanunun geç'ei 8 nci maddenin (A) fıkrasının fa) bend'ndeki sigortalılığın başladığı tarihten
önceki 10 yıl içinde, bendde gösterilen islerde en az 2 000 gün çalışmak şartı, avukatlık meslekinde
çalışmanın bilhassa prim vo ödemıe yönünden günle değerlendirilmeli mümlkün olmadığından, 2 000
günün aya çevr'lmesi suretiyle «70 ay baro levharnda yazılı bulunmak» şeklinde değişt'Vlmiş, avrıca ölüm veya malûllük yahut yaşlılık s ;o, ortası yardımı yapılmasına esas olacak avbk golir tutarı da,
son defa avukatın öded'ği prime esas tenkil eden ayl:k gcılir tutarı olarak bükme bağlanmıştır.
İkinci fıkra hükmü ile getirilen yenilik de. yn.o 500 sayılı Sosval Sigortalar Kanununun geçici
8 nci maddesinin (A) fılkrasmın (b) vo (e) bend1 erindeki, sigortalılık süresince her yıl için on az
ortalama 200 ^ün sigorta p~imi ödemiş olmak ve on az beş yıl sigortalı bulunmak kavdımn çıkarıla
rak, birinci fıkra uyarınca ölüm veya malûllük, vasi ılık sigortası yardımı yapılmasına hak kazana.hUmek ; ç'n sigortalı olmanın yeterli sayılması ve ö l^nmiven primlerin mahsubu usulünün kabul ed : lme<?rdir. Bu suretle birinci fıkradaki şartla.""! haiz olan sVortah avukat, b : r a.vlık pr'mi ödemiş olsa.
d°hi, 5 yıl s'gortalı olması ve rn az her yıl o-taiama 200. o-ün pr'm ödemiş bulunması ra^h aran
maksızın mahsup yapılarak, ölüm veya malûllük yahut yaşlılık sigortası yardımından faydalana
caktım.
Üçüncü fıkra, 506 sayılı Sosval Sigortalar Kanununun geç'ei 8 nci maddesinin (A) fıkrasının
üçüncü paragrafı hükmünün avukatlık meslekinin hınusiyetlcrine ait zaruri derişikliklerle tekrarından
ibaret olup, belceleri verecek merci, sözleşmeyi yanan baro olarak gösterilmiştir.
Dördüncü fıkra, baroların bel^e verme sürecini başvurma tarih'nden itibaren bir av olarak sı
nıflan di rrn akta vo rtelfreler'n süresinde verilmemeı'nden dolacak zarar ve ziyanın kimlerden istene
bileceğini belirtmek t ed'T*. Bu suretle bnrr> vönetim kurulu başkan ve üyeleri süresi içlinde, bu bedgeyi vermek yükümlülüğü- altına sokulmaktadır.
Beş'nci ve altıncı fıkralar, 506 savdı Sonsal S^rn'-aiar Kanununun 8 nci maddosinin (A) fık
rasının beşinci ve altıncı paragraflarında yo.v alan hükümleri ihtiva etmektedir.
Son fıkra hükmü, bir : nei fıkranın ııvgula.nma nnda yıllık as^aH pr ; m ödrmıe süneleri olarak
503 savılı Kanunda gönderilen 150 şer ^inlerin 5 c^ nrr ve 1 800 pfndük toplam pr'm ödemo sir-e'vn'n
de 60 ay olarak hesaplanacağına dairdir ki, günlerin aya çevrilmesi nedeni yukarda izah olunduğun
dan tekrar ed'lmerrvştir.
Geçici madde 2. — Bu madde Komisyonumuzca getirilmiş olup, yenidir.
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Madde, bu kanunun 186 neı maddesi hükmü gereğince topluluk sigortasına girmek zorunlugunda bulunan avukatlardan, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce T.C. Emekli Sandığına tabi
bir memuriyetten ayrılmış olanların, memuriyette geçirdikleri
süreleri değerlendirmek suretiyle
emeklilik statüsüne sokmaktadır. Maddeye göre, emeklilik statüsüne sokulacak avukatların,
a) Memuriyette yirmi hizmet yılmı doldurmuş olmaları,
b) Emoklil'k veya malûllük (âdi malûllük veya vazife malûllüğü) aylığı almakta olmamaları ve
keseneklerinin do kendilerine iade edilmemiş bulunması,
c) Memuriyette son aldıkları maaştan itibaren (bu maaştaki kıdemler hesaba katılmak suretiyle)
üç yılda bir terfi esasına göre T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri dairesinde fiilî
avukatlık
süreleri için ödemeleri gereken keseneklerin tamamını (kurum hissesi dâhil) toptan ödemeleri veya boş
yıl içinde 5 eşit taksitle ödemeyi taahhüdetmeleri,
İktiza etmektedir.
Bu şartları haiz olan ve maddedeki şartları yerine getiren avukatların fiilî avukatlık süreleri
emekliliğe esas olan hizmetlerine eklenecek ve topluluk sigortasına girmeleri söz konusu olmıyacaktır.
«T.C. Emekli Sandığına tabi bir mcmuriyettenayrılmış olanlar» tâbirine, 14.7.1955 tarih ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmamakla beraber, «momur» kavramına giren ve T.C.
Emokli Sandığı ile ilişkisi bulunan, üniversiteler, profesör, doçent,
asistan ve öğretim görevlisi,
subaylık ve astsubaylık, hâkimlik, savcılık ve bu sınıftan sayılan hizmetlerde bulunanlar da dâhild'r.
Genel gerekçede de izah edildiği gibi, bu kanunun getireceği yeniliklerin en önemlilerinden biri
de, avukatların sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu sosyal güvenlik sağlanırken, avukatın duru
muna en uygun olan hal tarzının seçilmesi de tabiîdir. Sosval güvenlik ya topluluk sigortası, ya da
emeklilik yoliylc sağlar ab ilecektir. 20 sene gibi uzun süre T.C. Emokli Sandığına tabi bir momuriyo'ten smra avukatlığa geçen bir kimsenin durumuna en uygun olan sosval güvenlik tedbirinin
T.C. Emekli Saldığına tekrar bağlanarak emcklil'k statüsü içine sokulması olduğunda şüphe yoktur.
Bu surece, fiilî avukatlıkta geçen hizmet süneleri, emeklilik yönünden de değerlendirilmiş olacaktır.
Maddenin ikinci fıkrası, bu madde hükmünden faydalan aıbil m ek için ne kadar süre içinde ve
hangi mercie ne surece başvurulması gerektiğine dair şeklî bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu hükme
gö""o, bu maddeden fa.vdalanımak ifıtiycn avukatın gösterilen süre içinde T.C. Emekli -Sandığına,
levhasına vazıh olduğu baro aracılığiyle ve dilekçe ile başvurması gerekecektir. Aksi halde bu mad
de hükmünden favdalanamıvacak ve topluluk sigortasına girmek zorunluğımda kalacaktır.
OeeV madde 3. —- Tasarıdaki grç!ci 3 ncü maddeden tamamen değişiktir. Bu madde, geçici 2 nci
madde hükmüne paralel olarak, bu kanunun yürüdüğe girdiği tarihte, T.C. Emekli Sandığı Kanu
numa tabi bir momurivette bulunmakta olan avukatların da, memuriyetten önceki serbest fiilî avu
katlık sürelerırn. p^c'c'ı 2 nci madde uvarı^ca memuriyetteki son maaşları ürerinden borçlanma
ları şantivle, emekliliğe esas hizmetlerine ekleneceğini ve bu madde hükmünden faydalanmak için
başvurma usulüne dair hüHnü ihtiva etmektedir,
Geçici madde 4. — Madde yem ohın. p-eç/c' 3 ncü maddedeki
durumda bulunan
avukatların,
sn-V^t avuka.tlık1 anadan örce do T.C. Emekli Sandığına tabi bir memuriyette bulunmuş olmaları
halVd^ serbent fiilî avukatlık Ebelerinin r e suretle emekliliğe esas hizmetlerine ekleneceğine dair
h ü V m kapsamaktadır. Ce^ci 3 ncü maddedeki e"arlar burada da muhafaza edilmiştir.
Croç'ci madde 5. — Krvm;sT7,nıumu,rca getirilen bu madde de, geçici 4 ncü maddenin kapsamına
<r'mn a.vnka/Ha^T^ T.C Emekli Sandırma bn-ç'anmalanna esas teşkil eden avukatlık hizmetlerinden
tf"c\ S ^ T ^ I S'^^yfnlnv KiHimıriîi, tabi olarak peçen hizmetleri ele mevcutsa, bu hizmetin T.C.
TC™ eki i Sı^d""ındak' h'zm etleri ile 5.1.1961 tarih ve 228 savıh Kanunun avhk bağlanmasına ilişkin
e*, T*1 a T d^irrrvT^fln bi^est'r-'lrceği ve bıumn usulü hüküm altına alınmıştır. Serbest
avukatlık
:
p/arrr.Vn bm^l and ması p-ce ci 3 noü maddedeki esa.slar dâhilinde cereyan edecektir.
Geç'c'ı madde 6. — Tasarının geçici 4 ncü maddesinden dili
Türkç eleştirilmek suretiyle alın
mıştır,
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Geçici madde 7. — Yeni olan bu madde, Komisyonumuzca, tasarının avukatlık stajı hükümlerin
de yapılan değişiklik ve sınavın kabulü sebebiyle kazanılmış ve 'beklenen hakların korunması zarure
tiyle getirilmiştir. Yürürlükteki kanuna göre bir yıl olan staj süresinin, bu kanımla, bir buçuk yıla
çıkarılması ve avukat olabilmek için staj sonunda yapılacak sınavda başarı sağlamanın öngürülmesi,
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte staj yapanların kazanılmış haklarının korunmasını zorunlu
kıldığından, maddenin son fıkrasında bu
gibilerin kazanılmış haklarının korunması amaciyle sevk
edilmiştir. İkinci fıkra hükmüne göre, bu gibiler hakkında yürürlükteki 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun staj hükümleri ile o kanuna göre hazır]anmış olan yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
Birinci fıkra hükmü ise, beklenen hakların korunması amacına matuftur. Filhakika., .yürürlük
teki kanun hükümlerine göre avukat olmak amaciyle Hukuk fakültelerine girmiş ve
mezun olmuş
veya girdiği tarihte hukuk fakültesi öğrencisi olup. kanunun yürürlüğe girmesi
tarihinden sonra 6
yıl içinde fakültelerden mezun olacakların, staj süresini uzatan ve avukat olmak için yapılacak sınav
da başarı sağlamayı şart kaşan bu.kanıma tabi kılınmaları hakkaniyete uygun düşmiyecektir. Bu
itibarla bu gibilerin de, stajı ağırlaştıran hükümlerle, s mav hükümlerine tabi olmamalarını sağlıyarak, hakkaniyet icaplarını yerine getirmek amaciyle maddenin birinci fıkrası hükmü getirilmiş
tir. Ancak bu fıkra hükmünden faydalanabilmeleri mezuniyetten itibaren 3 yıl içinde staj için
başvurmaları şartına bağlanmıştır ki, bu suretle belli süre içinde bu gibilerin tasfiyesi mümkün ola
caktır. Bu kanunun yürürlüğünden önce mezun olanların, 3 yıllık başvurma süreleri bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihtir. Bu kanunun yürürlüğe silkmesinden sonra fakülteyi bitirecek olanların
altı yıllık bir süre içinde bu haktan faydalandırılmalarının sebebi, kanunun yürürlüğe
girdiği
tarihte hukuk fakültelerinde öğrenci olanların her hangi bir sebeple fakülteyi dört yıl içinde bitiremeıneleri ihtimalidir.
Geçici madde 8. — Bu madde, 3 ncü maddenin (b) bendinde yapılan değişiklik sonucunda, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup da, Hukuk Fakültesin
de eksik kalan derslerden sınav vermiş olanların, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 1 nci maddesiyle
kazanılmış halklarını korumak amaciyle getirilmiştir.
Geçici madde 9. — Bu madde, stajsız avukat olacaklar arasına, bu kanunun yürürlüğe girmesin
den önce Yargıtayda hukuk mezunu başkâtip olarak en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanları da
almak amaciyle, Komisyonumuzca getirilmiştir. Filhakika, sayıları mahdut olan bu kimseler, Yargı
tayda fiilen raportör olarak çalışmak suretiyle, avukatlık için gerekli bilgi ve tecrübeyi, diğer stajsız avukat olanlar kadar kazandıkları cihetle, bu suretle hizmetlerinin benzerleri gibi değerlendiril
mesinde zaruret mülâhaza edilmiştir.
Geçici madde 10. — Tasarının geçici 6 ncı maddesinden dili Türkçeleştirilmek
suretiyle alın
mıştır.
Geçici madde 11. — Tasarının geçici 7 nci maddesinden alınmış olup, yapılan değişiklik redaksi
yona taallûk etmektedir.
Geçici madde 12. — Tasarının geçici 8 nci maddesinden dili Türkçeleştirilmek suretiyle alın
mıştır.
Geçici madde 13. — Tasarının geçici 10 nou maddesinden alınmakla beraber tamamen değişti
rilmiştir.
Birinci fıkranın ilk cümlesi, dâva vekâleti ruhsatnaıinesine sahibolanların ancak beş avukat bıılumıııyan yerlerde vekâlet edebilecekleri, ikinci cümlesi de dâva vekillerinin kazanılmış haklarının
saklı olduğu hükmünü kapsamaktadır. Kazanılmış hakları saklı tutan hükme göre, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce 3499 sayılı Kanunun muvakkat IV ncü maddesi uyarınca bir dâvavekllinin vekâlet görevini ifa ettiği yerde bilâhara avukat adedi beşi geçmiş olsa bile, burada vekfdot
görevini ifa etmeye devam edecektir.
İkinci fıkra, barolarda, mmtakaları içindeki dâva vekillerinin yazılmalarına mahsus
bir liste
ihdas etmekte ve dâva vekillerini de vekâlet görevini ifa edebilmeleri için bu listeye yazılmaya zo
runlu kılmaktadır. Dâvavekillerinin listeye yazılma istemleri hakkında Baro Yönetim Kurulu bir
ay içinde karar vermek zorunda olup, istemin kabulü hakkındaki kararlar kesindir. Bir aylık
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süre içinde karar verilmemesi halinde istem reddedilmiş sayılacaktır. Ket kararma karşı ilgili
on/boş gün içinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edebilecektir. Ontoeş günlük
itiraz süresi, bir ay içinde karar verilmemişse, bu sürenin sonundan, ret kararı verilmişse, kararın
tebliği tarihinden başlıyacaiktır. Türkiye Barolar Birliğinin kararı Adalet Bakanlığımın onaylaması
ile keBİnleşeceiktir.
Üçüncü fıkra, bu kanunun dâvavekilferine tanıdığı hak ve yetkilerden faydalanmak ve yüküm
lere tabi olmak bakımından, baro levhasına yazılmasının sonuçlarını doğuracağı hükmünü
getiranekte olup, bu suretle dâvaveknlerinin vekâlet görevini ifa edebiLmeleri için baroca tutulan listeye
yaızılma zorunluğuna dair ikinci fıkra hükmü teyidedilmckfce ve dâvavekilleririin de avukatlara
yüklenen sair yükümlere taıbi olacakları hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
Son fıkra hükmü, yönetmelikle düzenlenecek hususlara dairdir.
Geçici madde 14. — Tasarının geçici 10 ncu maddesinden dili Türkçe!eştirilerek alınmıştır.
Geçici madde 15. — Tasarının geçici 11 nei maddesinden alınmış olup, yapılan değişiklik redak
siyon ve dil bakımındandır.
Geçici madde 16. — Tasarının geç'ici 12 nei maddesinden yeniden redaksiyona tabi tutulmak sure
tiyle ali inmiştir.
•Geçici madde 17. — Tasarının geçici 13 ııcü maddesinden alınmıştır.
1, 2, 3 ve 4 ncü fıkralar hükümleri, tasarının, geçici 13 ncü maddesinin 1, 2, 3 ve 4 ııcü fıkraları
hükümlerinin aynı ise de, yeniden redaksiyona, tabi tutulmuş ve dili Türkçeleştiril'miştir.
Beşinci ve altıncı fıkralar hükmü, bu maddeden yararlanmak suretiyle vekâlet görevini ifa ede
cekler hakkında da, dâvavekilleri hakkındaki geçici 13 ncü maddenin 2 nei ve son fıkrası hüküm
lerinin uygulanacağına dairdir.
Yedinci fıkra hükmü, bu kanunun hangi hükümlerinin bu maddeden yararlanarak vekâlet gö
revini yapanlar hakkında uygulanacağını gösterimek'tedir.
Son. fıkra, bu maddenin kanunun yürürlüce girdiği tarihten on sene sonra yürürlükten kalka
cağını hüküm altına almakta olup, tasarının geç'ici 13 ncü maddesinin son fıkrasındaki hükmün
aynıdır.
Madde 199. — Tasarının 187 nei maddesinden alınmıştır.
Madde 200. — Tasarının 188 nei maddesinden alınmakla beraber, «Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür» şeklinde değiştirilmiştir.
Geç'ici Komisyonumuzun işbu raporu; Genel Kurulun tasvibine sunulmak, öncelik ve ivedilikle
görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı iLe sunulur.
Geçici Komisyon Başkanı
İstanbul
/. Hakkı Tekinel

Sözcü
İzmir
M. Uyar

Afyon K.
A. İhsan Ulubahşi
(İmzada, bulunamadı)
Denizli
Â. Şohoğlu
(İmzada bulunanı adı)
Kütahya.
A. Can Bilgin
(İmzada bulunamadı)

Bilecik
İ. Selçuk Oakıroğlu
(îmzada bulunamadı)
ElâzığK. Nedimoğlu
Niğde
Y. Arıbas
Van
M. Salih Yıldız
M. Salih Yıldız
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Kâtip
Kars
Bâzı maddelere muhalif im
h akkmı malıf uzdur
S. Düşünsel
Çorum
A. Güler
(İmzada bulunamadı)
İstanbul
Söz hakkım olacaktır
0. Nuri Ulusoif
Tokat
0. Hacibaloğlu

Söz
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

AVUKATLIK KANUNU TASARISI

BİRİNCİ KISIM
Avukatlık ve avukat
Avukatlığın mahiyeti
MADDE 1. — Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.
Avukatlığın gayesi
MADDE 2. — Avukatlığın gayesi; hukukî münasebetlerin düzenlenmesine, her türlü huku
kî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak halline tavassut ve genellikle
hukuk kaidelerinin tam olarak uygulanması husususunda yargı organları ve hâkimlerle resmî
ve özel kurul ve kurumlara yardım etmektir.
Avukat bu maksatla hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanma
sına tahsis eder.
Avukat görevini yerine getirmede bağımsızdır.
Adlî merciler ve sair resmî daireler, avukatlara görevlerinin ifasında yardımcı olmakla yü
kümlüdür.
İKİNCİ KISIM
Avukatlık meslekine kabul
Avukatlığa kabul şartları
MADDE 3. — Avukatlık meslekine kabul edilebilmek için :
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fa
kültesinden mezun olup da Türkiye Hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan ders
lerden imtihan vermiş veya Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup da bu fakültede hiç okutulmıyan veya hukuk fakültelerindekine nazaran noksan okutulan derslerden her üniversite se
natosunca hazırlanacak yönetmeliğe göre fark sınavını vermiş bulunmak,
c) Avukatlık stajını tamamhyarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
>
d) Levhasına kaydı istenilen baro bölgesinde ikametgâhı bulunmak,
e) Bu kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak, gerektir.
İstisnalar
MADDE 4. — Adlî ve askerî hâkimlik ve savcılıkta ve Anayasa Mahkemesi aslî ve geçici ra
portörlüklerinde ve Danıştay Dâva Daireleri Başkan ve üyelikleriyle, başkanun sözcülüğü, kanun
sözcülüğü ve bu daireler başyardımcıhklan ve yardımcılıklarında veya teşkilâtlarında avukat
bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile idare olunan genel müdürlükleri hukuk müşavirliği görev
lerinde veyahut hukuk fakülteleriyle Siyasal Bilgiler Fakültesi hukuk ilmi dersleri profesörlük
veya doçentliklerinde yahut Hâkimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık sınıflarından sa
yılan memuriyetlerde en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar üçüncü maddenin (c) bendinde
yazılı kayıttan vareste tutulurlar.
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ

AVUKATLIK KANUNU TASARISI
BİRİNCİ KISIM
Avukatlık ve avukat
Avukatlığın mahiyeti
MADDE 1. — Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.
Avukat, görevini yerine getirmede bağımsızdır.
Avukatlığın amacı
MADDE 2. — Avukatlığın amacı, hukukî münasebetlerin düzenlenmesine, her türlü hukukî
mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesine ve genellikle hu
kuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda yargı organları ve hakemlerle resmî ve özel
kurul ve kurumlara yardım etmektir.
Avukat bu amaçla hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına ,
tahsis eder.
Adlî merciler ve diğer resmî daireler, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı
olmakla yükümlüdürler.
İKİNCİ KISIM
Avukatlık meslekine kabul
Avukatlığa kabul şartları
MADDE 3. — Avukatlık meslekine kabul edilebilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fakül
tesinden mezun olup da Türkiye hukulk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden
başarılı sınav vermiş bulunmak,
c) Avukatlık stajını tamamlıyarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
d) Avukatlık sınavını başarmış olmak,
e) Levhasına yazılmak istenilen baro bölgesinde ikametgâhı bulunmak,
f) Bu kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak, gerektir.
İstisnalar
MADDE 4. — Adlî ve Askerî Hâkimlik ve Savcılıkta, Anayasa Mahkemesi aslî ve geçici rapor
törlüklerinde ve Danıştay dâva daireleri başkan ve üyelikieriyle başkanun sözcülüğü kanun söz
cülüğü ve bu daireler başyardımcılıfeları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında avukat bulu
nan bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde
veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerinde yahut
Hâkimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yıl
süre ile hizmet etmiş olanlar 3 ncü maddenin (c) ve (d) bendlerinde yazılı kayıtlardan vareste tu
tulurlar.
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(Hükümetin tekli'fi')
Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı bir hukuk fakültesinden mezun
olup da geldikleri yerlerde beş yıl süre ile mahkemelerin her derecesinde
avukatlık etmiş ve
avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar üçüncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu şekilde Tür
kiye Hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne göre yapılan imti
hanı vererek tasdikname almış ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir olduklan da bir imtihanla anlaşılmış
bulunursa üçüncü maddenin (c) bendinde yazılı kayıttan vareste tutulurlar.
Bu gibilerin baroya kaydında 18 nci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yazılı belgelerden baş
ka sicil özetlerinin de onanmış bir örneğinin verilmesi gereklidir.
Avukatlık meslekine kabule engel haller
MADDE 5. — Aşağıda yazılı hallerden birinin mevcudiyeti halinde avukatlık meslekine kabul
hakkındaki istek reddolunur :
a) Yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak surette yahut
bir cürümden bir sene veya daha ziyade hapis cezası ile hüküm giymek veya bu kabîl suçlar
dan dolayı ceza kovuşturması altında bulunmak;
b) Meslekî bir suçtan dolayı cezai veya inzibati bir karar sonucunda hâkim veya memur
yahut avukat olma vasfını kaybetmiş bulunmak;
c) Avukatlık meslekine lâyık olmadığına delâlet eden bir hali tesbit edilmiş olmak;
d) Avukatlık mesleki ile birleşmesi caiz olmıyan bir işle uğraşmak;
e) Medenî haklar kullanma ehliyeti mahkeme kararı ile sınırlandırılmış olmak;
f) İflâs etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (taksirattı ve hileli müflisler itibar
ları iade edilmiş olsa dâhi kabul olunmazlar);
g) Avukatlığı devamlı olarak gereği gibi yapmıya engel vücut veya akılca malûl olmak;
h) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,
Şu kadar ki, (a) bendinin uygulanması halinde kasdî olmıyan cürümlerden biri ile takip al
tında bulunan veya hüküm giyenlerin bu hallerinin avukat olmaya mâni olup olmadığında baro
yönetim kurulu tarafından karar verilir.

Baroya kayıt istemi
MADDE 6. — Staj bitim belgesi alanlar veya dördüncü maddede yazılı şartlan haiz bulu
nanlar ikametgâhlarının bulunduğu yer barosuna ait levhaya kayıtlarının yapılmasını yazılı ola
rak istiyebilirler.
Karar
MADDE 7. — Baro yönetim kurulu, levhaya kayıt istemi hakkında başvurma tarihinden iti
baren bir ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle ödevlidir.
Dosya ikmal edildiği halde süresi içinde karar verilmediği takdirde adayın avukatlığa kabul is
temi reddedilmiş sayılır. Bu takdirde aday bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün
içinde Türkiye Barolar Birliğine itiras edebilir, itiraz üzerine 8 nci madde hükmü kıyas yolu ile
uygulanır.
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Yabancılardan Türik uyruğuna kabul olunanlardan yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup
da geldikleri yerlerde beş yıl süre ile mahkemelerin her derecesinde avukatlık etmiş ve avukatlığı
meslek edinmiş bulunanlar, 3 ncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu şekilde Türkiye hukuk
fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavı başa
rı ile vererek tasdikname almış ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış bulu
nursa, 3 ncü maddenin (c) ve (d) bendlerinde yazılı kayıtlardan vareste tutulurlar. Birinci fıkra
da gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında, 17 nci maddenin (1) ve (2) bendlerinde yazılı bel
gelerden başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de verilmesi gereklidir.
Avukatlığa kabulde engeller
MADDE 5. — Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık meslekine kabul
istemi reddolunur :
a) Kesinleşmiş bir jkararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden
mutlak olarak yahut kasdî bir cürümden bir sene veya daha ziyade hapis cezası ile hüküm giymek,
b) Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hâkim, memur yahut avukat olma ni
teliğini kaybetmiş bulunmak,
c) Avukatlık meslekine yaraşmıyacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,
d) Avukatlık mesleki ile birleşemiyen bir işle uğraşmajk,
e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
f) îflâs etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (taksiratlı ve hileli müflisler itibarla
rı iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),
g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,
h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malûl olmak.
Beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezası ile veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflâs suçlanndan biri ile kesin olarak
hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar da avukatlığa kabul edilemezler.
Adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren bir suçtan kovuştur
ma altında bulunması halinde, avukatlığa alınma isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın so
nuna kadar bekletilmesine karar verilebilir. Aday hakkında kamu görevlerinden yasaklanmayı
gerekli kılabilecek bir suçtan ötürü kamu dâvası açılmış bulunuyorsa, avukatlığa kabul isteği ye
rine getirilmeyip dâva sonucunun beklenmesi zorunludur.
Şu kadar M, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun avukatlığa kabul isteğinin geri çev
rilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek karara bağlanır.
Baroya yazılma istemi
MADDE 6. — Avukatlık sınavını başarmış olanlar veya 4 ncü maddedeki şartları haiz bulu
nanlar, başvurdukları yer barosuna ait levhaya yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler.

MADDE 7. — Baro yönetim kurulu, levhaya yazılma istemi hakkında başvurma dilekçesinin
varış tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle ödevlidir.
Süresi içinde karar verilmediği takdirde, adayın avukatlığa kabul istemi reddedilmiş sayılır.
Bu, halde aday bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine
itiraz edebilir. İtiraz üzerine 8 nci madde hükmü kıyas yolu ile uygulanır.
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Ret kararma karşı itiraz
MADDE 8. — Baro yönetim kurulu, avukatlığa kabul istemini reddettiği takdirde bunun ge
rekçesini kararında gösterir. Gerekçeli karar adaya derhal tebliğ olunur. Aday ret kararına karşı
tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde kararı veren baro vasıtasiyle Türkiye Barolar Birliği
ne itiraz edebilir.
Baro tarafından adaya itiraz tarihini tevsik eder bir belge verilir. Bu belge hiçbir hare ve
resme tabi değildir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu itiraz üzerine evrak üzerinde gerekli incelemeleri
yaptıktan sonra, itirazı kabul veya reddeder.
Adayın levhaya kaydının yapılması hakkındaki baro yönetim kurulu kararı ile itirazın kabulü
hakkındaki Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararları tasdik edilmek üzere, karar tari
hinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar Adalet Bakanlığının
tasdiki ile kesinleşir. Adalet Bakanlığının kararı aleyhine aday, baro ve Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu Danıştaya başvurabilirler.
Baro yönetim kurulunun, avukatlığa kabul isteminin reddi hakkındaki kararlara ve bu karar
lara itiraz üzerine Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca verilen itirazın reddine dair ka
rarlar, süresi içinde itiraz vâki olmadığı takdirde kesinleşir.
Barolar kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdur.
Türkiye Barolar Birliğinin, itirazın reddine dair olan kararları aleyhine aday, kararın tebliğ
tarihinden itibaren onıbeş gün içinde Adalet Bakanlığına itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu itiraz tarihinden itibaren bir ay içinde bir karar
vermezse itiraz reddedilmiş sayılır.
Adalet Bakanlığının kararı kesin olup, aday ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, bu
karar aleyhine Danıştaya başvurabilirler.
Avukatlık ruhsatnamesi ve yemin
MADDE 9. — Avukatlık meslekine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname
verilir.
Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verilmesi anından itibaren hüküm ifade eder.
Aday, avukatlığa bu suret kabul edildikten sonra (Avukat) unvanını kullanmak hakkını ka
zanmış olur. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
Ruhsatnameler, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır.
Mesleke kabul edilen avukata ruhsatname verilirken, baro yönetim kurulu önünde aşağıdaki
şekilde yemin ettirilir.
«Kanuna, ahlâka, meslekin vekar, haysiyet ve nizamına uygun harekette bulunacağıma namu
sum ve vicdanım üzerine yemin ederim.»
Yemin verilmesi, yemin metnini de kapsıyan bir tutanakla tesbit edilir.

Ket kararının bildirilmesi
MADDE 10. — Avukatlık meslekine kabul edilmek için baroya müracaat eden bir adayın
bu isteğinin reddine dair kararlar kesinleşince ilgili baro, adayın adını diğer barolara ve
Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Bu halde o şahsı hiçbir baro ret sebepleri ortadan kalkma
dıkça levhasına kaydedemez.
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Redde veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair karara itiraz
MADDE 8. — Baro yönetim kurulu, avukatlığa kabul istemini reddettiği veya kovuşturma
sonuna kadar beklenmesine karar verdiği takdirde bunun gerekçesini kararında gösterir. Gerek
çeli karar adaya tebliğ olunur.
Aday, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, kararı veren baro vasıtasiyle Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Baro tarafından adaya, itiraz tarihini tesbit eden
bir belge verilir. Bu belge hiçbir vergi, hare ve resme tabi değildir.
Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, iti
razı kabul veya reddeder. Türkiye Barolar Birliği itiraz tarihinden itibaren bir ay içinde bir ka
rar vermezse, itiraz reddedilmiş sayılır.
Adayın levhaya yazılması hakkındaki baro yönetim kurulu karan ile itirazın kabul veya
reddi hakkındaki Türkiye Barolar Birliği kararları, onaylanmak üzere, karar tarihinden itibaren
bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir.
Baro yönetim kurulunun, avukatlığa kabul isteminin reddi veya kovuşturma sonuna kadar
beklemesi hakkındaki kararları, suresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir.
Adalet Bakanlığının dördüncü fıkra uyarınca verilecek kararları kesin olup, aday, ilgili ba
ro ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu bu kararlar aleyhine Danıştaya başvurabilirler.
Barolar, kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdurlar.

Avukatlık ruhsatnamesi ve yemin
MADDE 9. — Avukatlık meslekine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname
verilir.
Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder.
Aday böylece avukatlığa kabul edildikten son ı (Avukat) unvanını kullanmak hakkını kaza
nır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
Ruhsatnameler, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip bastırılır.
Mesleke kabul edilen avukata ruhsatname verilirken, baro yönetim kurulu önünde aşağıdaki
şekilde andiçtirilir :
«Kanuna, ahlâka, meslekin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicda
nım üzerine andiçerim.»
Avukatın andiçtirildiği, andın metnini de kapsıyan bir tutanağa bağlanır ve ilgilinin dosyasın
da saklanır. Tutanak baro yönetim kurulu üyeleri ile birlikte endiçen avukat tarafından imzala
nır.
Ret kararının bildirilmesi
MADDE 10. — Avukatlık meslekine kabul edilmek için baroya başvuran bir adayın bu iste
minin reddine veya kovuşturma sonuna kadar beklemesine dair kararlar kesinleşince, ilgili ba
ro, adayın adını diğer barolara ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Bu halde, ret ve bekleme
sebepleri ortadan kalkmadıkça, hiçbir baro o kimseyi levhasına yazamaz.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Yasak haller
Avukatlıkla birle§miyen isler
MADDE 11. — Aylık, ücret, gündelik veya aidat gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir
hizmet ve vazife, sigorta prodüktörlüğü, tüccarlık ve esnaflık veya meslekin vakar ve haysiye
tiyle bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.
Avukatlıkla bİrleşebilen işler
MADDE 12. — a) Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, il ve belediye (meclisi, üyeliği,
b) Üniversite, yüksek veya ortaöğretim, profesör, doçent, asistan ve Öğretmenliği,
c) Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavir ve avukatlığı ile, bir avukat yazıhanesinde
ücret karşılığında avukatlık,
id) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği her hangi
görev veya hizmet,
e) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki 12 Mart 1964 tarih
ve 440 sayılı Kanunda başka bir iş veya hizmetle meşgul olmaları yasaklanmamış bulunmak şartiyle, bu kanunun kapsamına giren teşekkül, müessese ve iştiraklerin ve iktisadi Devlet Teşekkül
leri dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzelkişilerine ait bulunan kuruluşlarının yö
netim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
f) Anonim, limited, kooperatif şirketleri ile hayrî, ilmî, siyasi, kuruluşların yönetim kurulu
başkanlığı üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
g) Hukukî gazete, dergi sahipliği veya bunların yayın müdürlüğü,
11 nci madde hükmünden müstesnadır.
Şu kadar ki, bunlardan milletvekilleri ve Senato üyeleri ile (e) bendinde gösterilenler Hazi
nenin, belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetim ve denetimi altmda bulunan daire
ve kurumların ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait şirket ve kuruluşların aleyhinde, il ve
belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulundukları tüzelkişilerin aleyhindeki dâva ve işleri takibetmeleri yasaktır.
Bu yasak avukatların ortaklarına da şâmildir.
Aylık veya ücreti Devlet, il ve belediye bütçelerinden yahut Devlet, il veya belediyelerin
idare ve denetimi altındaki ıdaire ve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar,
yalnız bu daire, müessese veya şirketlere ait islerde avukatlık edebilirler. Şu kadar ki, yukarı
da sözü edilen daire, müessese ve şirket]erden, bir Veya birkaç dâvanın takibi işini devamlı bir
kadroya bağlı olmaksızın sözleşme ile üstlene7İerin, bu (daireler dışındaki kişilere ait işlerde de
avukatlık etmeleri mümkündür.
Mahkeme veya yargı mercilerinde mensuboMııkları daireyi temsil eden hukuk müşaviri veya
yardımcıları baroya kaydolunmaya zorunludurlar.
Avukatın hâkim veya savcı ile hısımhhk veya evlilik münasebeti
MADDE 13. — Bir hâkim veya Cumhuriyet Savcısının sebep veya nesep itibariyle usul ve
füruundan veya :Mnci dereceye kadar (bu derece dâhil) ihısımTanndan olan avukat, o hâkim ve
ya Cumhuriyet Savcısının bulunduğu mahkeme veya dairelerdeki dâva ve işlerde avukatlık edemel
Aralarında evlilik bağı olan avukatla hâkim veya Cumhuriyet 'Savcısı hakkında evliliğin so
na ermesinden sonra da hüküm böyledir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Yasak haller
Avukatlıkla birleşemiyen i§ler
MADDE 11. — Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiç
bir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağ
daşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.
Avukatlıkla birle§ebüen işler
MADDE 12. — a) Cumhuriyet Senatosu üyeliği, milletvekilliği, il ve belediye meclisi üyeliği,
b) Üniversite, yüksek veya orta öğretim profesör, doçent, asistan ve öğretmenliği,
c) özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile, bir avukat yazı
hanesinde ücret karşılığında avukatlık,
d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği her hangi
görev veya hizmet,
e) iktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki 12 Mart 1964 tarih
ve 440 sayılı Kanunda başka bir iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmış bulunmak şartı ile;
bu kanunun kapsamına giren teşekkül, müessese ve iştiraklerin ve iktisadi Devlet Teşekkülleri
dışında kalıp sermayesi devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim
kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği
f) Anonim, limited, kooperatif şirketler ile hayrî, ilmî, siyasi kuruluşların yönetim kurulu baş
kanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
g) Hukukî gazete, dergi sahipliği veya bunların yayın müdürlüğü,
11 nci madde hükmü dışındadır.
Şu kadar ki, bunlardan Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile milletvekilleri ve (e) bendinde göste
rilenler Hazinenin, belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetim ve denetimi altında bu
lunan daire ve kurumların, köy tüzelkişiliklerinin ve sermayesinin yandan fazlası Devlete ait şir
ket ve kuruluşların aleyhinde; il ve belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulundukları tüzelkişilerin
aleyhindeki dâva ve işleri takibetmeleri yasaktır.
Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.
Biır kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut Dev
let, il veya belediyelerin yönetim ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden ve
rilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese veya şirketlere ait işlerde avukatlık edebi
lirler.
Mahkeme veya yargı mercilerinde bağlı oldukları daireyi temsil eden hukuk müşaviri veya yar
dımcıları baroya yazılmak zorunluğundadırlar.

Avukatın hâkim veya savcı ile hısımlık veya evlilik münasebeti
MADDE 13. — Bir hâkim veya Cumhuriyet Savcısının eşi, sebep veya nesep itibariyle usul
ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (bu berece dâhil) hasımlarından olan avukat, o hâkim
veya Cumhuriyet Savcısının baktığı dâva ve işlerde avukatlık edemez.
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Bâzı görevlerden ayrılanların avukatlık edememe yasağı
MADDE 14. — Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan hakimler, Cumhuriyet
savcıları. Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörleri, kanun sözcüleri, Danıştay Dâva Daireleri
başyardımcıları ile yardımcılarının hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde, buıralaırdan ayrıl
maları tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır.
Yukariki fıkra hükmü Yüksek Mahkeme hâkimleri hakkında da uygulanır.
Devlet, belediye, il, özel idare ve 12 Mart 1CÖ4 tarih ve 440 sayılı Kanunun kapsamına giren te
şekkül, müessese ve iştiraklerde çalışanlar buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geçme
den, ayrıldıkları idare aleyhine dâva alamaz ve takipte bulunamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Staj
Genci olarak
MADDE 15. — Avukatlık stajı bir yılıdır. Stajın bu kısmında yazılı hükümler dairesinde ilk altı
ayı mahkemelerde ve ikinci altı ayı da en az on yıl avukatlık yapmış bir avukat yanında yapılır.

Staj Yönetmeliği
MADDE 16. — Stajın hangi mahkeme ve adliye dairelerinde ne suretle yapılacağı Yönetmelikte
gösterilir.
Aranacak şartlar
MADDE 17. — Bu kanunun üçüncü maddesinin (a), (b), (d), (e) bendlerinde yazık şart
ları haiz olanlar ve beşinci maddede gösterilen engelleri bulunmıyanlar avukatlık edecekleri yer
barosuna bir dilekçe ile başvururlar.
Dilekçeye eklenecek belgeler
MADDE 18. — Onyedinci madde gereğince verilecek dilekçeye aşağıda gösterilen belgeler ekle
nir.
a) Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asıllariyle onanmış iki örneği;
b) Adayın üçüncü maddenin (e) ve beşinci maddenin (a) bendlerinde yazılı hallerin kendi
sinde bulunmadığına dair bir beyanname,
c) Yanında staj göreceği avukatın yaz?J/ı muvafakati,
__
d) Adayın ahlâki gidişatında o baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenen tanıtma kâğıdı,
Bu belgelerin birer örneği baro başkanı tarafında1! onaylanarak Türkiye Barolar Birliğine
gönderilir. Diğer örnek veya asılları Barodaki dosyasında saklanır. 27 nci maddede yazılı halde ada
yın yanında staj görecek avukatın yazılı muvafakatine ait belge aranmaz.
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Bâzı görevlerden ayrılanların avukatlık edememe yasağı
MADDE 14. — Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan hâkimler, cumhuri
yet savcıları, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörleri, kanun sözcüleri, Danıştay Dâva Dai
releri başyardımcıları ile yardımcılarının, hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde, buralardan
ayrılmaları tarihinden itibaren iki yıl süre ile a.vukatlik yapmaları yasaktır.
Yukarıki fıkra hükmü Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Yüksek Mahkemeler hâkimleri hakkın
da da uygulanır.
Devlet, belediye, il, özel idare ve 12 Maırt 1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun kapsamına giren te
şekkül, müessese ve iştiraklerde çalışanlar, buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geç
meden, ayrıldıkları idare aleyhine dâva alamaz ve takipte bulunamazlar.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Staj
Genel olarak
MADDE 15. — Avukatlık stajı birbuçuk yıkbr. Staj, bu kısımda yer alan hükümler uyarınca,
ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan bir yılı da en p.w, beş yıl kıdemi olan bir avukat yanında yapılır.
Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne suretle yapılacağı yönetmelikte gösterilir.

Aranacak şartlar
MADDE 16. — Bu kanunun 3 ncü maddesinin (a), (b), (e) ve (f) bendlerinde yazılı şartlan
hais olanlar ve 5 nci maddede gösterilen engelleri bulunmıyanlar staj yapacakları yer barosuna
bir dilekçe ile başvururlar.
Dilekçeye eklenecek belgeler
MADDE 17. — 16 nci madde gereğince verilecek dilekçeye, aşağıda gösterilen belgeler eklenir.
1. Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asılları ile onanmış ikişer örneği,
2. Adayın 3 ncü maddenin (f) ve 5 nci maddenin (a) bendlerinde yazılı halleri bulunmadı
ğını gösteren bildiri kâğıdı,
3. Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakati,
4. Adayın ahlâk durumu hakkında, o baroya yazılı iki avukat tarafından düzenlenmiş tanıtma
kâğıdı.
Bu belgelerin birer örneği Baro Başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliğine
gönderilir. Diğer örnek veya asılları barodaki dosyasında saklanır. 22 nci maddenin 2 ve 3 ncü
fıkralarında yazılı hallerde, adayın yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakatine ait belge
aranmaz.
Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri kâğıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde,
aday hakkında resmî mercilere yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı cezai kovuşturma
yapılır.
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Gerçeğe aykırı beyanname vermeli
MADDE 19. — Staj isteminde bulunan tarafından 18 nci maddeye göre verilen beyannamenin
gerçeğe aykırılığı ortaya çıktığı takdirde, aday bakkmda resmî mercilere yalan beyanda bulun
mak ısuçundan dolayı cezai kovuşturma yapılır.
Stajiyerliğe h'ayıt isteminin Hâni
MADDE 20. — Adayın istemi yukarıdaki maddede yazılı hususi ala birlikte istem tarihinden
itibaren on gün içinde Baronun ve adliye dairesinin münasip bir yerinde onbeş gün süre ile asılarak
ilân olunur.
Kayclm yapıl masum itiraz
MADDE 21. — Her avukat veya stajiyer yahut sair ilgililer bu süre içinde kaydın yapılmasına
itirazda bulunabilir. Şu kadar ki, itiraz'n incelenebilmesi açık delil veya vakıaların gösteril
miş olmasına bağlıdır.
Rapor
MADDE 22. — Baro Başkanı istemin ilânından önce Baroya bağlı avukatlardan birini adayın
mânevi nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve avukatlarla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığım
araştırarak bir rapor düzen'bmek üzere görevlendirir.

Kabul veya. rı I, hararı
MADDE 23. — Baro Yönetim Kurulu itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içende 22 nci
maddede yazılı raporu da göz önünde tutarak adayın stajiyer listesine kabul edilip edilmemesi
hakkında gerekçeli bir karar verir.

Kabul veya ret hararına itiraz
MADDE 24. — Yirmiüçüncü madds uyarınca verilen karar aleyhine, baro yönetim kurulu
üyeleri, kararın verildiği yer Cumhuriyet Savcısı ve alâkalı, tebliğ edildiği tarihten itibaren on
beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler.
23 ncü maddede yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sayı
lır. Bu takdirde bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde aday Türkiye Barolar Bir
liğine itiraz edebilir.
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İstemin ilam
MADDE 18. — Adayın istemi, yukardaki maddede yazılı hususlarla birlikte, istem tarihinden
itibaren on gün içinde baronun ve adalet dairesinin uygun bir yerinde onbeş gün süre ile asılarak
ilân olunur.
Her avukat veya staj iyer yahut diğer ilgililer, bu süre içinde, adayın stajiyer listesine yazılma
sına itirazda bulunabilirler. Şu kadar ki, itirazın incelenebilmesi, açık delil veya vakıaların göste
rilmiş olmasına bağlıdır.

Rapor
MADDE 19. — Baro Başkanı, istemin ilânından önce, baroya bağlı avukatlardan birini adayın
gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve avukatlıkla birleşmiyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını
araştırarak bir rapor düzünlemek üzere görevlendirir.
Görevlendirilen avukat, raporu en geç onbeş gün içinde baroya vermekle yükümlüdür.
Karar
MADDE 20. — Baro Yönetim Kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, 19 ncu
maddede yazılı raporu da göz önünde tutarak, adayın stajiyer listesine yazılıp yazılmaması hak
kında gerekçeli bir karar verir. Karar ilgiliye tebliğ edilmekle beraber, bir örneği de ince
lenmek üzere dosyası ile birlikte o yer Cumhuriyet savcılığına verilir.
Bu karar aleyhine baro yönetim kurulu üyeleri karar tarihinden, o yer Cumhuriyet savcısı
kararın kendisine verildiği, ilgili ise kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itbiaren onbeş gün
içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler.
Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sa
yılır. Bu takdirde, bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde aday Türkiye Barolar
Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesinleşir. Adalet Bakanlığının kararı aleyhine stajiyer adayı ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuru
lu Danıştaya başvurabilir.
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Adalet bakanlığının tasdiki
MADDE 25. — Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdiği karar Ada
let Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir. Adalet Bakanlığının kararı aleyhine stajiyer adayı ve
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Darn;;ta/.ı başvurab'lir.
Stajın başlangıcı
MADDE 26. — Avukatlık stajı listeye kayıt trrihinden itibaren başlar.
itiraz kaydın yapılmasını durdurur.
Stajın hangi avukatın yanında yapılacağı
MADDE 27. — Avukat yanında staja başlıyabilecekleri Cumhuriyet Savcılığınca baroya bil
direnler evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve muvafakatini aldıkları avukat nezdinde staja
başlarlar. Baro Başkanının isteği veya alâkalıların başvurması üzerine baro yönetim kurulu sta
jın dilekçede gösterilen avukattan başka bir avukat yanında yapılmasını kararlaştırabilir.
18 nci maddenin (c) bendinde yazılı belgeyi almak imkânını bulamıyan adayların hangi avukat
yanında staj göreceğini tâyin baro balkanına aittir.
Avukat hsr iki halde do s tenviri Lııbule mecburdur.

Stajın kesintisiz olması ve izin
MADDE 28. — Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajiysrin haklı sebeplere boyanarak devam
edemediği günler engelin kalkmasını takibeden bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme stajı
sırasında adalet encümeni, avukat yanındaki staj sırasında is© baro yönetim kurulunca tamam
lattırılır. Baro BaşjLanı haklı engeller halinde Stajiyerlere stajın avukat yanında geçen kısmında
15 günden fazla olmamak ü^ere izin verebilir.

Stajiyer I erin ödevle ri
MADDE 29. — Stajiyer, staj süresi içinde dınuşmailara avukatla birlikte girmek, staj konfe
ranslarına devam etmek, baro yönetim kurulu ve yanında çalıştığı avukat tarafından verilen işleri
takip, dâva evrakını tanzim etmek ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yapmakla yükümlü
dür.
Staja, ait raporlar
MADDE 30. — Staj, adalet komisyonunun, baronun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi
altında yapılır. Stajiyer halikında yanında staj gördüğü hâkimler, savcılar tarafından staj du
rumu, meslekî alâka ve ahlâki meziyetleri hakkında bir belge verilir.
Yanında staj görülen avukat tarafından her üç ayda bir ve staj süresinin sonunda ve nihai
olarak staj durumu ve adayın meslekî alâka ve ahlâki meziyetlerini de kapsıyan birer rapor verilir.
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Stajın başlangıcı
MADDE 21. — Avukatlık stajı listeye yazılma ile başlar. İtiraz yazılmayı durdurur.

Yanında staj yapılacak avukat
MADDE 22. — Avukat yamnda staja başlıyabilecekleri Cumhuriyet savcılığınca baroya bil
dirilenler, evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve muvafakatini aldıkları avukat yanında staja baş
larlar.
Baro başkanının isteği veya ilgililerin başvurması üzerine, baro yönetim loırulu, stajın dilek
çede gösterilenden başka bir avukat yanında yapılmasına karar verebilir.
17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı belgeyi almak imkânını bulamıyan adayların hangi
avukat yanında staj göreceğini baro başkanı tâyin eder.
Avukat, ikinci ve üçüncü fıkralardaki hallerde stajiyeri kabul zorunluğundadır.
Stajın yapılması ve stajiyerin ödevleri
MADDE 23. — Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajiyerin haklı sebeplere dayanarak devam ede
mediği günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme stajı
sırasında adalet komisyonu, avukat yanındaki staj sırasında ise baro yönetim kurulunca tamam
lattırılır. Baro başkam, haklı engeller halinde stajiyerlere, stajın avukat yanında geçen kıs
mında 30 günden fazla olmamak üzere izin verebilir.
Stajiyer, staj süresi içinde duruşmalara avukatla birlikte girmek, staj konferanslarına de
vam etmek, baro yönetim kurulu ve yamnda çalıştığı avukat tarafından verilen işleri yapmak,
dâva evrakını düzenlemek ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yüküm
lüdür.

Staj raporları
MADDE 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, baronun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi
altında yapılır.
Stajiyer hakkında, yamnda staj gördüğü hâkimler, Cumhuriyet savcıları tarafından, staj du
rumu, meslekî ilgisi ve ahlâki durumunu belirten bir belge verilir.
Yanında staj görülen avukat tarafından, ilk altı ayın bitiminde ve staj süresinin sonunda da
kesin olarak, staj durumu ve adayın meslekî ilgisi ile ahlâki durumunu da kapsıyan birer rapor
verilir.
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Staj süresinin uzatılması
MADDE 31. — Baro yönetim kurulu, staj hakkındaki rihai. rapor üserine ctaj bitim belgesinin
vcrilmesino veya staj süres'nin altı ay uzatılmasına karar verir. Yönetim kurulunun staj süresinin
uzatılmasına dair kararı fesindir.
Stajiyerlerin vekâlet alması
MADDE 32. — Stajiyer, avukat yanında staja topladıktan üç ay sonra, avukatın yasıüı mu
vafakati ile ve onun gözetimi altında sulh mahkemelerinde görülen dâvalarda vekâlot aüabllir.

Stajiyerlere barolarca yapılacak yardım
MADDE 33. — Stajiyerlere barc'Iarca yardım yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartlan Türkiyo Barolar Birliği Yönetim Kurulunca beliriilir.
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Staj süresinin uzatılması
MADDE 25. — Baro yönetim kurulu, staj halandaki kesin rapor üzerine, staj bitim belgesi
nin verilmesine veya staj süresinin altı ay uzatılmasına karar verir.
Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir.
Stajiyerlerin vekâlet alması
MADDE 26. — Staj iverler, avukat yanında stajr, bağladıktan üç ay sonra,, avukatın yazılı mu
vafakati ile ve onun gözelmi altında icra tetkik mercii hakimlikleri ile sulh mahkemelerinde ve
icrr. iflv.s drirelerinde görülen dâva ve Herde vekMe*. alabilirler.
Siajiyc:lerj\ br. yetkisi, 31 nci maidenin ikinci fıkrası gereğince son sınavda da baharı göste
rememesi veya aynı maddenin son fıkrasında yaııb süreyi ba}an gösteremeden geçirmesi hafinde
conr, ere:*.
Stajlyerlere barolarca yapılacak yardım
MADDE 27. — Siajiyerlere barolarca
kiye Barolar Birliğince belirtilir.

yardın?. yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartları Tür

BEŞİNCİ KISIM
Avukatlık sınavı
Genel olarak
MADDE 23. — Avukatlık, sınavı Türkiye Barolar Birliğinde yapıhı\ Staj bitim belgesi alma
nın olanlar sınava ka';ul edilmezler.
Sınav kurulu
MADDE 20. — Sınav kurulu, biri hukuk, diğer.-, ceza dairelerinden olmak üzere iki Yargıtay
Dairo Başkanı ve üç avukattan kurulur. Yargıtay daire balkanlarından kıdemlisi kurula başkanlıl: eder.
Kuralur. görev süresi iki y;ldar. Yeni kuru1, seçilinceye kadar eski. kurulun, görevi, devam eder.
Üyelerin engeli halinde, bankan, o üyenin mensubolduğu kurumca seçilmi} bulunan yedek üye
lerle noksam tamamlar. Başkanın engeli halinde, görevleri, kurula katılan kıdemli Yargıtay daire
balkan?, tarafından yerine getirilir.
Sınav kuralı1, üyelerine her sraav için cdcncccl: ücretlerin miktarı Ve ödeme şekilleri Türki
ye Barolar Birliği Genel Kurulunca tos! it edile re!; Türkiye Barolar Birliği bütçesinden ödenir.
Sınav kuruluna üye seçimi
MADDE 30. — S'nav kuruluna katılacak olan;
a) iki asil ve iki yedek üye Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından hukuk ve ceza daire
leri başkanları arasından,,
b) Üç asil ve üç yedek üye Türkiye Barolar Birliğince, en az onbeş. yol fülen avukatlık yapmr. olanlar arasından, seçilir.
(a) bendindeki, seçimin sonuev. Yargıtay Başkan^ğ! tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildi
rili.*.
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(BEŞİNCİ KISIM
Avukatın hak ve ödevleri
Meslekî ödevler
MADDE 34. — Avukatlar; üzerlerine aldıkları görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir
şekilde ihtimam, sadakat, doğruluk, şeref ve vakar ile yerine getirmek ve avukatlık unvanının
gerektirdiği saygı ve güvene lâyık bir şekilde hareket etmek mecburiyetindedirler.
Yalnız avukatların yapabileceği işler
MADDE 35. — Kanun işlerinde ve hukukî müesseselerde mütalâa vermek, mahkeme, hakem ve
ya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda özel ve tüzel kişilere ait haklan dâva
etmek ve savunmak, bu işlere ait bütün evraikı düzenlemek, adlî işlemleri ve resmî dairelerde çe
kişmeli ve çekişmesiz işleri takibetmek, yalnız bu kanun hükümleri dâhilinde barolara kayıtlı
avukatlara aittir.
Dâva açmaya ehil olan her şahıs kendi dâva ve işini bizzat açabilir ve takibedebilir.
Usul ve füru ile ikinci dereceye kadar olan civar hısımları ve eşler birbirlerinin yargı mercilerinden başka resmî dairelerdeki işlerini vekâleten takibedebilirler.
Hukujk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun bükümleri saklıdır.
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Sınava gireceklerin tesbiti
MADDE 31. — Sınava girecek adayları, stajiyer listesine yazılı oldukları baronun yönetim
kurulu tesbit eder ve kendilerine sınava giriş belcesi verir.
Avukatlık sınavında beş defa başarısızlığa uğ riyan aday bir daha sınava giremez.
Aday, staj bitim belgesinin verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde sınava giriş haklarının
tamamını kullanmak zorundadır.
Sınavın şekli ve konuları
MADDE 32. — Sınav her yıl beş defa yapılar. Sınav tarihleri, bir yılın imkân nisbetinde beş
eşit kısma bölünmesi suretiyle tesbit edilir.
Sınavın amacı, adayın hukuk tatbikatı yönünden, hukuk prensiplerini ve mevzuat hükümleri
ni olaylara uygulıyabilme yeterliğini değerlendirmektir.
Sınav yazılı olarak yapılır. Ancak, adayın yeterli olmadığına karar verilebilmesi için, yazılı
sınavdan sonra yapılacak mülakat sonunda da aynı kanıya varılması gereklidir.
Sınav tarihlerinin tesbiti ve duyurulması, sınavın yapılış şekli ile konuları yönetmelikte gösteterilir.
Sınav sonuçları
MADDE 33. — Sınav kurulu, her aday için ayrı ayrı ve üçer nüsha olarak düzenliyeceği
belgelerde sınav sonuçlarını açıklar ve bu belgelerden birer nüshalarını alıkoyarak diğer iki
şer nüshayı Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Belgelerde adayın aldığı notlar götserilir
ve başarı sağlayıp sağlıyamadığı ayrıca belirtilir.
Türkiye Barolar Birliği, sınav kurulundan aldığı belgelerden bir nüshasını derhal ilgili baroya
gönderir.
ALTINCI KISIM
Avukatın hak ve ödevleri
Genel olarak
MADDE 34. — Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şe
kilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği
saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.
Yalnız avukatların yapabileceği işler
MADDE 35. — Kanun işlerinde ve hukukî meselelerde mütalâa vermek, mahkeme, hakem ve
ya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda özel ve tüzel kişilere ait haklan dâva
etmek ve savunmak, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, adlî işlemleri ve resmî dairelerde
çekişmeli ve çekişmesiz işleri takibetmek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.
Dâva açmaya yeteneği olan herkes kendi dâvasını bizzat açabilir ve işini takibedebilir.
tfsul ve füru ile nesep ve sebepten ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) civar hısımlan ve eşler birbirlerinin yargı mercileri ve adalet daireleri dışında kalan resmî dairelerdeki iş
lerini vekâleten takibedebilirler.
Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.
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Sır saklama yükümlülüğü
MADDE 36. — Avukatlar kendilerine tevdi olı-na:a veyr, vaz"febri dolavısiyCe muttali oldukları
hususları her ne suret ve sobeplo olurca obun ifra etmekten memnundurlar.
Avukatların birinci fıkrada yazılı hususlar hakkında şahitlik edebilmeleri, iş sahibinin muva
fakatini almn olmalarına batlıdır.

îşin reddedildiğinin bildirilmesi
MADDE 37. — Avukat kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin
iş sah.bine gecikmeden bildirilmesi mecburidir.
îşi, iki avukat tarafından reddolunan kimse, kendisine bir av;<:at tâyinini baro balkanın
dan istiyebilir.
Baro başkanı tarafından tâyin olunan avukat, işi ücret karşılında takibetmek .lorundadır.
l§in reddi zorunluğu
MADDE 38. — Avukat, kendisine yapılan teklifi :
a) Yolsuz veya haksız görür veya sonradan yolsun veya haksız olduğuna kanaat getirirse,
b) Aynı işto menfaati 3rt bir tarafa avukatlık etmiş veya rry vermiş olurca,
c) î§3 evvelce hâkim, hakem, Cumhur yet Savcım, veya memur cıfatiylo e! tkojrmuş bulunursa,
d) Görmesi istenilen i? meslekî dayanışma vo düzsn gereklerine uygun değifco,
Reddetmek zorunluğundadır.
Bu zorunluluk avukatların ortaklarına da şâmildir.

Avukatın dosya saklaması
MADDE 39. — Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı vekâbtin sona ermes'nden itibaren üç
yıl süre ile saklamaya mecburdur. Şu kadar İd, evrakın geri alınman müvekkile yevn ile bildirilmiş
olduğu hallerde muhafasa mecburiyeti, bildirme tarihinden itibaren üç ayın morunda nihayete erer.
Avukat, ücreti ödenmedikçe, kendisine tevdi olunan evrakı iadeye mecbur değMir.

Tazminat taleplerinde zaman asımı
MADDE 40. — Müv i" dril tarafından avukat p.Tnyhine dermoyan edilecek akitten doğan zarar
vo ziyan iddiaları beş sonelik zaman aşımına tabidir.
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Sır saklama
MADDE 36. — Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, ge
rekse Türkiye Barolar B'rliği ve barolar organlarında!?' görevleri dolayısiylo öğrendikleri husus
lar: c/îiğa vurmaları yasaktır.
Avukatların birinci fıkrada yanlı hususlar hakkında tanıklık edebilmeleri, i§ sahibinin
muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancrjf:, bu hcJlde dahi avukat tanıkkk etmekten çekine
bilir.
Yukarıki hükümler, Türkiye Barolar Birliği ve baroların memurları hakkında da uygulanır.
tsin reddedildiğinin bildirilmesi
MADDE 37. — Avukat, kendisine teklif oluna?, işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, iş
sahibine gecikmeden bildirilmesi sorunludur.
îıi iki. avukat tarafından reddolunan kimse, kendisine bir avukat tâyinini baro başkanından
isteyebilir.
Baro başkanı tarafından tâyin olunan avukat, işi ücret karşılığında takibetmek zorundadır.
İşin, reddi zorunluğu
MADDE 38. — Avukat;
a) Kendisine yapılan toldifi yolsuz veya haksin görür yahut sonradan yolsuz veya haksız
cCduğu kanısına varırsa,
b) Aynı işte menfaati sıt bir tarafa avukatlık etmiş veya oy vermiş olursa,
c) ise evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet Savcısı veya memur olarak elkoymuş bulunursa,
d) Kendisinin düzenlediği bir senet veya sönlcşmenîn hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu
ortaya çıkmışsa,
c) îş sahibi, meslek görevini yapan bir avuk?*a srJldırıda bulunmuşsa,
f) Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tosbit edilen meslekî dayanışma
vo düzen gereklerine uygun değilse,
Telifi rede İtmek sorunluğundadır.
Bu zorunluk, avukatlann ortaklarına ve yarlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.
Avukatlar, baro yönetim kurulunun i-minl almr.dar*. bvrlsp, bir avukat aleyhine dâva açamaz
lar. AccCe durumlarda, baro yönetim f.rurulura önceden bildiride bulunarak, izin verilmesini
düvayı aktıktan sonra da isteyebilirler.
Avukatın dosya saklaması ve hapis hakkı
MA.EDE 3D. — Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekâletin sona ermesinden itibaren
üo yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu k a l ı r ki, evrakın ?eri alınması müvekkile yazı ile
bildirilmiş olduğu hallerde paklama yükümlülüğ A, bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda
sona erer.
Avukat, ücreti ve yakmış olduğu giderleri kendisine ödenmedikçe, elinde bulunan evrakı geri
vermekle yükümlü değildir.
Tazminat isteklerinde zamanaşımı
MADDE 40. — h rahibi tarafından cözleşmoro dayanarak avukata karşı ileri sürülen tazmi
nat istekleri, bu hakkın doğumundan sonra be.} yıl ve her halde o işin sona ermesinden bağlıya
rak bir yıl sonra zamanaşımına uğrar.
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Avukatın vekâletten çekilmesi
MADDE 41. — Belli bir iş takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın, o işe ait ve
kâlet görevi, durumu müvekkiline tebliğden itibaren onbeş gün süre ile devam eder.
Şu kadar ki, adlî müzaharet bürosu yahut baro başkanı tarafından atanan avukat kaçınılmaz
bir sebebolmadıkça görevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçınılmaz sebebin takdiri atamayı ya
pan makama aittir.
Bakılmakta olan bir dâvadan veya devam etmekte olan bir icra kovuşturmasından çekilen avu
katın çekilme beyanı, bunu, karşı tarafa bildirdiği tarihten ancak onbeş gün sonra yürürlüğe gi
rer.
Vekâlet görevi bu süre içinde devam ediyor sayılır ve bunun aksi hiçbir suretle ileri sürülemez.
Müvekkilin ölümü halinde avukat, sıfatını mirasçılara veya onların yerine tâyin olanlara bildir
meye ve yeni alacağı bilgiye kadar mirasçıların haklarını savunmaya mecburdur.
Bir avukatın görevlendirilmesi
MADDE 42. — Bir avukatın ölümü veya meslekten veyahut işten menedilmesi veya geçici olarafe hiçbir suretle iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde baro başkanı ilgililerin isteği üzerine veya
iş sahiplerini haberdar etmek şartiyle işleri geçici olarak tabiketmek ve yürütmek için re'sen bir
avukatı görevlendirir ve dosyaları kendisine devir ve teslim eder.
Yukardaki fıkrada yazılı işlere ait kanuni süreler dosyaların devir ve teslimi tarihine kadar iş
lemez. Şukadar ki, bu müddet hiçbir suretle bir ayı geçemez.
işin yeni avukata verilmesi keyfiyeti baro başkanının mahkemelerde yapacağı tebliğ ile tesbit
olunur.

Büro edinme zorunluluğu
MADDE 43. — Her avukat levhaya kaydı tarihinden itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir
büro kurmak zorundadır. Büronun niteliklerini belirtmek barolara aittir.
Bir avukatın hiçbir suretle birden fazla bürosu olamaz; birlikte çalışan avukatlar ayrı büro
edinemezler.
Bürosunu veya oturduğu meskenini değiştiren avukat yenilerinin adreslerini bir hafta içinde
baroya bildirmek zorundadır.
Avukat bürosu halinde birlikte çalışma
MADDE 44. — Birden fazla avukat çalışmalarını bir büroda (avukat bürosu) şeklinde birleşti
rebilir. Bu halde birlikte çalışan avukatlardan birinin veya bir kaçının öz ve soy adlarının yanın
da (avukat bürosu) ibaresi kullanılabilir. Bu büro tüzel kişiliği haiz olmadığı gibi yapılan faaliyet
sadece serbest meslek çalışması olup ticari sayılamaz. Böylece büro hailinde birlikte çalışan avu
katlar kendi aralarındaki durumu, ücretleri kararlaştırılacak oranlara göre paylaşmak veya bâzıla
rının sadece belli ücret alması şeklinde düzenlenmekte tam bir serbestiye sahiptirler.
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Avukatın vekâletten çekilmesi
MADDE 41. — Belli bir" işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait
vekâlet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder.
Şu kadar ki, adlî müzaharet bürosu yahut baro başkanı tarafından tâyin edilen avukat, kaçı
nılmaz bir sebep veya haklı bir özrü olmadıkça, görevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçınıl
maz sebebin veya haklı özrün takdiri avukatı tâyin eden makama aittir.

Bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesi
MADDE 42. — Bir avukatın ölümü veva me bekten yahut işten çıkarılması veya işten yasak
lanması yahut geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, baro başkanı, ilgililerin ya
zılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartiyle, işleri geçici olarak takibetmek ve yürütmek için bir avukatı görevlendirir ve dosyaları kendisine devir ve teslim eder.
Yukarıki fıkrada yazılı işlere ait kanuni süreler, dosyaların devir ve teslimine kadar işlemez.
Şu kadar ki, bu süre üç ayı geçemez.
tşin yeni avukata verilmesi durumu, baro başkanının mahkemelere yapacağı tebliğ ile tesbit
olunur.
Kendisine görev verilen avukat haklı sebepler göstererek bunu reddedebilir. Ret sebepleri
nin yerinde olup olmadığına baro yönetim Inı-mlu karar verir.
Vekâlet görevi, temsil edilen avukatın talimarına bağlı olmaksızın, bu börevi yapan avukatın
sorumluluğu altında yürür. Yapılan işlerin ücreMni, kendisine vekâlet olunan avukat öder. An
laşmazlık halinde ücretin miktarı baro yönetim kurulu tarafından belirtilir.
Büro edinme sorunluğu
MADDE 43. — Her avukat, levhaya yazıldı *h tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde
bir büro kurmak zorundadır. Büronun niteliklerini barolar belirtir.
Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Bitikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler.
Bürosunu veya konutunu değiştiren avukat yenilerinin adreslerini bir hafta içinde baroya
bildirmek zorundadır.

Ortak avukat bürosu halinde birlikte çalışma
MADDE 44. — Birden çok avukat, çalışmalannı bir (ortak avukat bürosu) şeklinde birleşti
rebilirler. Bu halde birlikte çalışan avukatlardan birinin veya birkaçının öz ve soyadlarmm ya
nında (ortak avukat bürosu) ibaresi kullanılabiur. Bu büro tüzel kişiliğe sahibolmadığı gibi, ya
pılan iş serbest meslek çalışması olup, ticari savılamaz. Ortak avukat bürosu halinde birlikte ça
lışan avukatlar kendi aralanndaM durumu, ücretleri kararlaştırılacak oranlara göre paylaşmak
veya bâzılarının sadece belli ücret alması şeklinde düzenlemekte serbesttirler.
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Avukat bürosunda çalışabilecek kinler
MADDB 45. — Avukatlar, bürolarında yalnız avukatlık meslekimin lüzumlu olan yardımcı
cComp.nlnr?. çalıştırabilirler.
Hâkimliğe, memurluğa ve avukatlığa eıı^el silolardan b'ri ile mahkûm olanlar veya avukat
lıktan yasaklananla:(ia har no r.eklldo olurca olsr.n işbirliği etmek veya bu gibileri büroda çalıştır
ma" : yasaktı:.
Buna aykırı hareket eden avukat disiplin kur alımca ilk defasında inten, tekrarında meslekten
çıkarma cccaalylo cezalandırılır.
Liderin stajiyer veya sekreterle takibi dâva dosyalarının tetkiki ve dosyadan örnek alma
MADDE 46. — Aviv-:?/, bürosuna ait "pleri kcrdi sorumluluğu altında yanında çalışan stajiyer
veyr, sekre'er elimde de takibettirebilir ve örnek aldırabilir. Dâva do^ye/Lan yalnız avukntlar veya
sbav.v—V:Tİ yahut t-vrafl'vrca melikeme kale^ıirdc veya adl'yo dairesinde baroya tahsis edilen
yerde kalem personelinden birinin nezareti altında incelenedir.
Az/tıka*; mahkome ve icra da'reyrindoki dâva ve takip dosyalarını vekâletname ibraz etmeden
tetkik edebilir. Hu kadar İd, vekâletname ibraz etmiyen avulıata dosyadaki ovr^'r ve vesikaların
örneği verilmez.
Münazaalı kakları iktisabetme yasağı
MADDE 47. — Avukat, elkeyduğu işlere ait münazaalı hakları iktisaptan veya bunların iktic?,,;ına tavassuttan memnudur. Bu memnuiyot işin hitamından itibaren beş sene sürer.

Avukata çıkar karşılığında iş getirme
MADDE 40. — Avukat veya is sahibi tarafın lan va'dolunan veya verilen bir ücret yahut da
her hangi bir çıkar karşılığında avulıata iş getirmeye aracılık edenler altı aydan bir soneye kadar
hapis cezası ile cezalandın lir.
Bu hareketi yapanlar memur iseler verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.
Mahkemeler deki kıyafet
MADDE 49. — Avukatlar, mahkemelere Adalet Bakanlığınca belirtilecek
zorundadırlar.

kıyafetle çıkmak

Baroya ve avukatlara ayrılacak yer
MADDE 50. — Her adliye dairesinde, baroya, her mahkemo
avukatlara bir yor ayrılması mcceuridir.

salonunda vo icra dairesinde

Danışma yapılması uygun olmıyan yerler
MADDE 51. — Avukatlar baroda kayıtlı olan bürolarından başka yerlerde, mahkeme salonun
da veya adliye binasında iş sahipleri ile hukukî istişarede bulunmaktan ve iş kabul etmekten
y saklıdırlar.
Yukanki fıkra hükmü, avukatın özel olarak davet edildiği hallerde uygulanmaz.
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Avukat bürosunda çalışabilecek kişiler
MADDE 45. — Avukatlar, bürolarında yaln z avukatlık meslelri için gerekli olan yardımcı
elemanları çalıştırabilirler.
Hakimliğe ve avukatlığa cn^el suçlardan biri ilo hükümlü olanlar veya avukatlıktan yasakla
nanlarla her ne şoki'de olursa olsun inbirliği cdi'ra-z veya bu gibiler büroda çalıştırılamaz.
Yukarıki hükiimlero rylnrı hareket eden avukat ilk defasında inten, tekrarında mosZokton
çıkarma cezası ilo cezalandırılır.

İşlerin stajyer veya sekreterle takibi, dâva dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma
I1ADDE 46. — Avukat, bürosuna ait inleri, înndl sorumluluğu altında, yamrda çalınan staj
yer v»ya sekreter eliyle de takibettirebilir ve ör 1 '!: aldırabilir. Adalet dairesi ininde imkân buluncH^u ve g e r i l i giderler ele ödendiği tak lirde, fo^ıopi voliyle ömok çıkartılabilir.
DÎVP, ve taYn do-vaları, yalnız avukatlar v^ya stajiyorlori yahut taraflarca mahkeme vo icra
kalemlerinde incelenebilir.
Avukat, dâva m takip dosyalarım, vekil-"tnvnc ibraz etmeden incel'yebilir. Su kadar ki, ve
kâletname ibraz etmiyen avukata dosyadaki kâğıt vo belgelerin örneği verilmez.
Çekişmeli hakları edinme yasağı
M'vr-DE 47. — Avukat el koyduğu Here ait ^"frinmeli haklın erUımek*en v^ya bunların edinilm^sino abacılıktan yasaklıdır. Bu yanak, inin "mr, ormosind-n itibaren bir yıl sürer.
Birinci fıkra hükmü, avukatın ortaklarını ve yanında çalıştırdığı avukatları da kapsar.
Avukata çıkar karşılığında iş getirme
MADDE 48. — Avukat veya in sahibi tarafın lan vadoluran veya verilen bir ücret yahut da
hor hangi bir çıkar karşılığında avukata in getir v m araılık edenler ve aracı İnllanan avukat
lar altı aydan bir yıla kadar hapis cezanı ile cezalandırılır.
Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan anağı olamaz.
Avukatların resmî kılığı •
MADDE 49. — Avukatlar, mahkemelere, Türlıiyo Barolar Birliğinin belirteceği resmî kılıkla
çıkmak sorundadırlar.
Baroya ve avukatlara ayrılacak yer
MADD2 50. — Her adalet dairelinde, bölge mdı bulunduğu baro için, İrer mahlıcno salonun
da vo icra dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yenecek nitelikte yer ayrılması zorunludur.
Danışma yapılması uygun olmıyan yerler
MADDE 51. — Avukatlar, baroda yazılı olan bürolarından banka yerlerde, mahkeme salonun
da veya adalet binasının banka bir yerinde in sa ünleri ilo hukukî danınmada bulunmaktan vo in
kabul etmekten yasaklıdırlar.
Yukarıki fıkra hükmü, avukatın özel olarak çağrıldığı hallerde uygulanmaz.
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Her iş için ayrı dosya tutmak
MADDE 52. — Avukat, üzerine aldığı her iş yahut yazık mütalâasına müracaat olunan her
husus hakkında ayrı ayrı muntazam dosya tutmak ve duruşmaya bu dosya ile çıkmak zorunda
dır.
Avukat, kendi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi bizzat imzalamaya mec
burdur.
Görüşmelere ait tutanak
MADDE 53. — Avukat iş için yaptığı görüşmelerden lüzumlu saydıklarını bir tutanakla tesbit eder. Tutanağın altı görüşmede bulunanlar tarafından imzalanır.
Sicil cüzdanları
MADDE 54. — Levhada kayıtlı olan her avukatın bağlı olduğu baroda, Türkiye Barolar Bir
liğinden gönderilen örneğe göre düzenlenecek bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdanlar gizlidir.
Ancak sahibi veya vekâletini haiz başka bir avukat tarafından her zaman görülebilir. Bir baro
dan diğer baroya geçme halinde cüzdan yeni gegilen baro başkanlığına gönderilir.

İş elde etmek maksadiyle reklâm yasağı
MADDE 85. — Avukatların, iş celbi maksaiiyle, reklâm sayılabilecek her türlü teşebbüs ve
harekette bulunmaları yasaktır.

Aslına uygun vekâletname örneği çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı
MADDE 56. — Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekâletname 52 nci
maddede yazık dosyada saklanır. Avukat, isterse dosyada saklanan vekâletnamenin örneğini çı
karıp kullanabilir. Avukat tarafından aslına uygunluğu onaylanan vekâletname örnekleri bütün
yargı mercileri, resmî daire ve kurumlar ile özel ve tüzel kişiler nezdinde resmî örnek hükmün
dedir.
Asıllarının ibrazı kanunen tasrih kılınmıyan hallerde avukatlar, takibettikleri işlerde, aslı
kendilerinde bulunan her türlü evrak ve vesikanın örneklerini kendileri tasdik ederek yargı or
ganları ile sair adlî mercilere ibraz edebilirler.
Aslı olmıyan vekâletname veya sair evrakın örneğini onaylıyan veya aslına aykırı örnek ve
ren avukat üç yıldan altı aya kadar ağır hapis ile cezalandırılır.
Avukatlar vekâlet deruhde ettikleri işlerde, ilgili adlî merci vasıtasiyle ve bu adlî merciin
tebligat konusunda bir kararı olmaksızın diğer tarafa adlî evrak tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen
evrak ve vesikaların birer nüshası gerekli hare ve resmî ödenmek şartiyle ilgili adlî merciin dos
yasına konur.
Avukatlar aleyhine işlenen suçlar
MADDE 57. — Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukat aleyhine işlenen suçlar
hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet memurları aleyhine işlenen cürümlere mahsus olan hüküm
leri uygulanır.
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Dosya tutmak
MADDE 52. — Avukat, üzerine aldığı her iş yahut yazılı mütalâasına başvurulan her husus
hakkında düzenli dosya tutmak zorundadır.
Avukat, kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi imzalamakla yükümlüdür.

Görüşmelere ait tutanak
MADDE 53. — Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden gerekli saydıklarını
eder. Tutanağın altı, görüşmede bulunanlar tarafından imzalanır.

bir tutanakla tesbit

Sicil cüzdanları
MADDE 54. — Levhada yazılı olan her avukatın bağlı olduğu baroda, Türkiye Barolar Birliğin
den gönderilen örneğe göre düzenlenecek bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdan gizlidir; ancak sa
hibi veya vekâlet vereceği başka bir avukat tarafından her zaman görülebilir ve gerekli not alına
bilir.
Bir barodan diğerine nakil halinde, cüzdan, nakledilen baro başkanlığına gönderilir.
Reklâm yasağı
MADDE 55. — Avukatların iş elde etmek için, reklâm sayılabilecek her türlü teşebbüs ve ha
rekette bulunmaları ve özellikle tabelâlarında ve basılı kâğıtlarında avukat unvanı ile akademik
unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.
Örnek çıkarabilirle ve tebligat yapabilme hakkı
MADDE 56. — Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekâletname 52 nci
maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekâletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğu
nu imzası ile onaylıyarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekâletname örnekleri bütün yargı mer
cileri, resmî daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmî örnek hükmündedir.
Asıllarının verilmesi kanunda açıkça gösterilmiyen hallerde avukatlar, takibettikleri işlerde,
aslı kendilerinde bulunan her türlü kâğıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylıyarak yargı
mercileri ile diğer adalet dairelerine verebilirler.
Aslı olmıyan vekâletname veya diğer kâğıt ve belgelerin örneğini onaylıyan yahut aslına aykırı
örnek veren avukat üç yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.
Avukatlar, vekâlet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebli
gat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adlî kâğıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edi
len kâğıt ve belgelerin birer nüshası, gerekli hare, vergi ve resim ödenmek şartiyle, ilgili yargı mer
ciinin dosyasına konur.

Avukata karşı işlenen suçlar
MADDE 57. — Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar
hakkında, bu suçların hâkimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır.
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Soruşturmaya yetkili Cumhurijct savcıları
MADDE 50. — Avukatların görevlerinden do;an veya görev sırasında inlenen suçlarından dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine suçun işlendiği yer Cum
huriyet savcısı tara ?:n lan yapılır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun danışmanın
inzibatına müteallik hükümleri mahfuzdur. Şu kalar ki, bu hükümlere göre avukatlar tevkif
cdilcmiyeecği gibi haklarında hafif hapis veya para cezalarına da hükmolunamaz.
Kovuşturma izni, son soruşturmayım açılma :ı kararı ve duruşmanın yapılacağı mahkeme
MADDE 59. — 58 nei maddeye göre yapılan sorutturma evrakı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri
Genci Müdürlüğüne tevdi olunur. Yapılan incelene sonunda kovuşturma yapılmasına lüzum gö
rüldüğü takdirde evrak, suçun işlendiği yor Ağır Ceza Makkemesino en yakın bulunan ağır ceza
mahkemelerinden birinin Cumhuriyet savcılığına gVnGerilir.
Cumhuriyet savcısı beş gün içinde iCdianamo ı ini tanzim ederek evrakı son soruşturmanın açıl
mama veya muhakemenin menine karar verilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesine verir.
İddianamenin Hr sureti Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri dairesinde, hakkın
da kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine alâkalı, kanunda yazılı müddet
içinde bâzı delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir talepte bulunursa nazara alınır,
ica'ıcdorso sorutturma Balkan tarafından derin Vtirilir.
Haklarında sen sorutturmanın anılmasına ka.ar verilen avukatların duruşmaları suçun işlen
diği yer Ağır Ceza Mahkemesinde yapılır.
İtiraz hakkı
MADDE 60. — 59 ncu maddede yazılı mercilerin tutuklama veya salıverilmeye yahut son
soruştuman-n anılmasına mahal cîmadığına dair kadarlarına karşı Cumhuriyet Savcısı veya sa
nık tarafından umumi hükümler dairesinde itiraz cLına":ilir.
Bu itiraz suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesinden başka itiraz edilen kararı veren mah
kemeye en yakın Ağır Ceza Mahkemesinde tet.dk olunur.
Ağır azayı müstelzim meşhut suçlar
MADDE Gl. — Ağır cezayı müstelzim meşhut suçların
kükitııLero tabidir.

hazırlık vo ilk soruşturması

umumi

Görevi ihmal ve suiistimal
MADDE 62. — Türk Ceza Kanununun 2?4 vo 295 nei maddelerinde yazılı hallerden başka
(hor no suretle olursa olsan) bu kanun vo sair kanunlar gereğince kendisine verilmiş olan gö
rev vo yetkiyi suiistimal veya ihmal ve torahi eden avukat Türk Coza Kanununun 240 vo
239 ncu maddelerine tevfikan cezalandırılır.

Avukatlara'ait yetkilerin başkaları tarafından kullanılma yasağı
MADDE 63. — Kanım hükümleri dairesindo baro levhasında kaydı bulunmıyanların şahıs
larına aidolmıyan her türlü dâva evrakını tanzim vo icra muamelelerini takip veya avukatlara
mahsus diğer yetkileri istimal etmeleri veya avu.ıat unvanını taşımaları memnudur.
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Soruşturmaya yetkili Cumhuriyet Savacı
MADDH 58. — Avukatların görevlerinden d e ğ n veya görev sırasında işledikleri suçlardan do
lay: haklarında sorır.tıırz.ıa, Adalet BakanlzğmMI vereceği izin üzerine, suçun işlcnaiği yor Cumhu
riyet Savcısı tarafından yapılır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ilo Gez?, Muhakemeleri Usulü Kanununun duruşmanın
inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Hu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamıyacağı
gibi, haklarında hafif hapis veya hafif para cozası dr. verilemez.
Kovuşturma izn;, son soruşturmanın aşılması haran ve duruşmanın yapı1 a cağı mahkeme
MADDE 50. — 53 noi maddeye göre yapılan sm-'uşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı Ceza işlori Genel Müdürlüğüne tevdi olunur, inceleme sonunda kovuşturma yapdması gerekli görüldüğü
takdirde dosya, suçun işlendiği yor ağır ceza mahkemesine en yalan bulunan ağır ecza mahkemesi
Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.
Cumhuriyet Savcısı boş gün içinde, iddianamesin.', düzenliyorok dosyayı sen corusUırmaitn
açılmasına veya açılmasına yor olmad'ğma kare;.'* verilmek üzere ağır cesa mahkemesine verir.
İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uyarmea, hnkkmda
kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur. Bu t j'jliğ üzerine ilgili, kanunda yaz?.lı süre içinde bası
delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa navara aknır, gerekirse so
ruşturma başkan tarafından dcrinleştirilir.
Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların durulmaları, suçun işlendi
ği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır.
İtiraz JıaUı
MADDE 60. — 59 nen maddede yazık mahkemelerin tutuklama veya salıverilmeye yahut sen
soruşturmanın açılmasına yer olma:kğ;na dair kararlarına karsı. Cumhuriyet Savcısı veya sanık ta
rafından genel hükümler uyarınca itiraz olunabiK \
Bu itiraz, suçun islendiği yer ağır ceza mahkomcsj hariç olmak üzere, itiraz edilen kararı veren
mahkemeye en yalan ağır ceza mahkemesinde incelenir.
Ağır cezayı gerektiren suşilstü hali
MADDE 61. — Ağır cezayı gerektiren suçüsiöı halinde hazırlık vo ilk sorutturma genel hü
kümlere göre yapılır.
Görevi savsaklama ve kötüye kullanma
MADDE G2. — Türk Ceza Kanununun 294 ve 235 noi maddelerinde yazılı hallerden başka
(her no şekilde olursa olsun) bu kanun vo diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ilo veya Tür
kiye Barolar Eirliğinin yahut baroların organlar? n la görevli olarak kendisine verilmiş bulunan gö
rev ve yetkiyi ihmal veya kötüye kullanan avukat Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri
gereğince cezalandırılır.
Avukatlık yetkiler inin başkaları tarafından kullanılması
MADDE G3. — Baro levhasında yazılı bulunm yanlar vo işten yasaklanmış olan avukatlar, şa
hıslarına aidolmıyan df:va cvralnnı düzonliyemo:;, icra işlemlerini takibedemez ve avukatlara ait
diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukatlık unvanını da taşı
yamazlar.
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Bu memnuiyet hükmüne aykm harekette bulunanlar yüz liradan bin liraya kadar ağır
para cezasına ve tekerrürü halinde bir aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler.
Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıktan halde muvazaalı surette alacak devralarak ve kanunlann tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar üç ay
dan bir seneye kadar hapis cezası ile birlikte 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ile
cezalandırılırlar.

Baro yönetim kuruluna karşı özel görevler
MADDE 64. — Denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukat, bu kanunda gösterilen mes
lek sımnı saklama mükellefiyetine aykırı düşmedikçe baro yönetim kuruluna veya onun görev
lendirdiği üyelerden birine bilgi vermeye ve istek üzerine dosyalan göndermeye, dinlenmek
üzere çağırıldığı hallerde yönetim kurulu veya üyelerinden birinin önüne çıkmaya mecburdur.
Birinci fıkrada yazılı mecburiyete uymıyan avukata baro başkanı 100 liradan 2 000 liraya
kadar para cezası hükmedebilir. Bu ceza her davet ve isteğe uymamak halinde yeniden veri
lebilir. Ancak emir verilirken, emrin yerine getirilmemesi halinde para cezası
verileceğinin
avukata yazı ile bildirilmiş olması şarttır.
Bu para cezasına karşı tebliğinden itibaren onbeş gün içinde baro disiplin kuruluna itiraz
olunabilir. Disiplin kurulunun kararı kesindir.
Yukarıki fıkralar gereğince hükmedilen para cezaları bu kanunun disiplin cezalarına ilişkin
hükümlerine göre tahsil edilir.

Baro aidatının ödenmemesinde ısrar
MADDE 65. — Baro yıllık aidatını tebligata rağmen makbul bir sebebolmaksızm ödememekte
ısrar edenlerin adları yönetim kurulu karan ile borçlannı ödeyinceye kadar baro levhasından
silinir ve keyfiyet ilgili mercilere bildirilir.

ALTINCI KISIM
Avukatlar listesi ve baro levhası
Listenin baroca düzenlenmesi
MADDE 66. — Baro yönetim kurulu üç senede bir olmak üzere, adlî yılın başlangıcında
bölgesi içinde bulunan ve baro levhasında kayıtlı olan bütün avukatların bir listesini düzenler.
Listeye her avukatın alfabe sırasiyle adı, soyadı, ikametgâhı ve bürosu yazılır.
Bu listenin düzenlenme şekli Türkiye Barolar Birliğince tesbit edilir.
Listenin düzenlenmesinden sonra baroya kaydı yapılanlara yeni listenin düzenlenmesine ka
dar geçici bir belge verilir.
Listeden Anayasa Mahkemesine, Yüksek Mahkemelere, Adalet Bakanlığına, Türkiye Barolar
Birliğine diğer barolara ve baronun bölgesi içinde bulunan mahkemelere, Cumhuriyet Savcılıklanna, en büyük idare âmirine, sair yargı organlarına, noterlere ve icra ve iflâs dairelerine yeteri
kadar gönderilir.
M. Meclisi

(S. Sayısı : 324)

— 241 —
(Geçici Komisyonun xleğiştiri§i)
Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlar yüz liradan bin liraya kadar ağır para ceza
sına ve tekerrürü halinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler.
Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve ka
nunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar üç aydan
bir yıla kadar hapis cezası ile birlikte beşyüz liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılırlar.
Mahkemeler, icra ve iflâs daireleri ve barolar, bu maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenin
ce Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonu Cumhuriyet Sav
cısı tarafından baroya bildirilir.
Baro yönetim kuruluna karşt özel görevler
MADDE 64. — Denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukat, bu kanunda gösterilen meslek
sırrını saklama yükümlülüğüne aykırı düşmedikçe, baro başkanına veya yönetim kuruluna yahut
bunlar tarafından görevlendirilen üyelerden birine bilgi vermek ve istek üzerine dosyaları gönder
mek, dinlenmek üzere çağırıldığı hallerde baro başkanı, yönetim kurulu veya bu kurul üyelerinden
birinin davetine uymak zorundadır.
Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uymıyan avukat hakkında, baro başkanı, yüz liradan beşyüz
liraya kadar para cezasına hükmedebilir. Bu ceza her davet ve isteğe uymama halinde yeniden
verilebilir. Ancak gönderilen yazıda davet ve isteğe uymama halinde para cezası verileceğinin be
lirtilmiş olması şarttır.
Bu para cezasına karşı, tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, baro disiplin kuruluna itiraz olu
nabilir. Baro disiplin kurulunun kararı kesindir.
Yukarıki fıkralar gereğince hükmedilen para cezaları, bu kanunun disiplin cezalarına ilişkin hü
kümlerine göre tahsil edilir ve baroya irat yazılır.
Baro keseneğini ödememekte direnme
MADDE 65. — Baro yıllık keseneğini, tebligata rağmen, kabule değer bir sebebolmaksızın
ödememekte direnenlerin adları, yönetim kurulu kararı ile borçlarını ödeyinceye kadar baro lev
hasından silinir ve durum ilgili yerlere bildirilir.
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Levhaya kaydedilme yükümlülüğü
MADDE 67. — Her avukat, bölgesi içinde, sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro lev
hasına kaydedilmekle yükümlüdür.
Bir baro levhasına kayıtlı bulunan avukat, sürekli olmamak şartiyle memleketin her yerin
de meslekini icraya yetkilidir.
Avukatlığın sürekli olarak başka bölgede yapılması
MADDE 68. — Bir avukat, levhasında kayıtlı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak
meslekini icra eder veya disiplin cezasını gerektiren bir harekette bulunursa o yer barosu yö
netim kurulu tarafından bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere, avu
katın kayıtlı olduğu baroya gönderilir.
Başka baroya nakil
MADDE 69. — Bir barodan diğer baroya nakil hakkındaki istekler, levhasına kaydolunmak
istenen baro yönetim kuruluna yazı ile yapılır.
Nakil dilekçelerine, levhasına kaydolunmak istenen baro bölgesinde ikametgâhı bulunduğuna
dair belge eklenir.
Nakille ilgili inceleme ve istemin kabulü
MADDE 70. — Nakil isteği ile kendisine başvurulan baronun yönetim kurulu, nakil isteğin
de bulunan avukat hakkında, kayıtlı bulunduğu barodan da yazılı bilgi almak suretiyle gerekli
gördüğü her türlü incelemeyi yapar.
Nakil isteminin kabulü halinde baroca verilecek karar Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
Nakil işlemi Türkiye Barolar Birliğince uygun görüldüğü takdirde keyfiyet avukatın naklettiği
ve ayrıldığı barolara derhal bildirilir.

Nakil isteminin reddi
MADDE 71. — Nakil isteminin, kayıt için kendisine başvurulan baroca reddi halinde, nakil
isteğinde bulunan avukat bu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Bir
liğine itiraz edebilir.
Baro yönetim kurulu yazılı nakil istemi tarihinden itibaren bir ay içinde bir karar vermezse
istem reddedilmiş sayılır. Bu takdirde bir aylık müddetin bitiminden itibaren onbeş gün içinde
ilgili Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine vereceği kararlar kesin olup, aleyhine 0anıştaya
başvurulabilir.
Türkiye Barolar Birliği itiraz tarihinden itibaren üç ay içinde bir karar vermezse itiraz red
dedilmiş sayılır.
Türkiye Barolar Birliği itirazın kabulü hakkındaki kararını, avukatın naklettiği ve ayrıldı
ğı barolara derhal bildirir.
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YEDİNCİ KISIM
Baro levhası ve avukatlar listesi
Levhaya yazılma yükümlülüğü
MADDE 66. — Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levha
sına yazılmakla yükümlüdür.
Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli olmamak şartiyle, memleketin her yerinde avu
katlık yapmaya yetkilidir.
Avukatlığın sürekli olarak ba§ka bölgede yapılması
MADDE 67. — Bir avukat, levhasında yazıh bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avu
katlık eder veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, o yer barosu yönetim kurulu ta
rafından bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere, avukatın levhasında ya
zıh olduğu baroya gönderilir.
Başka baroya nakil
MADDE 68. — Bir barodan diğer baroya nakil hakkındaki istekler, levhasına yazılmak istenen
baro yönetim kuruluna yazı ile yapılır.
Nakil dilekçelerine hangi belgelerin ekleneceği ve nakilde ne gibi usullerin uygulanacağı yönet
melikte gösterilir.
Nakille ilgili inceleme ve istemin kabulü
MADDE 69. — Nakil isteği ile başvurulan baronun yönetim kurulu, istekte bulunan avukat
hakkında gerekli gördüğü her türlü inceleme ve işlemleri yapar ve özellikle avukatın disiplin ko
vuşturması altında olup olmadığım, ödenecek borcu bulunup bulunmadığını levhasına yazıh oldu
ğu barodan sorar. Disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasından veya avukatın baroya borçlarım
ödemesinden evvel hiçbir işlem yapılamaz.
Nakil isteminin kabulü halinde verilecek karar, nakledilen baro yönetim kurulu tarafından
Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın ayrıldığı baroya derhal bildirilir.
Nakil isteminin reddi
MADDE 70. — Nakil isteminin, levhasına yazılmak için başvurulan baroca reddi halinde, nakil
isteğinde bulunan avukat, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Ba
rolar Birliğine itiraz edebilir.
Baro yönetim kurulu, nakil isteminin baroya varışı tarihinden itibaren bir ay içinde bir karar
vermezse istem reddedilmiş sayılır. Bu halde bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün için
de ilgili, Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine vereceği kararlar kesin olup bu kararlara karşı ilgili
tarafından Danıştaya başvurulabilir.
Türkiye Barolar Birliği itiraz dilekçesinin varışı tarihinden itibaren üç ay içinde bir karar ver
mezse itiraz reddedilmiş sayılır.
Türkiye Barolar Birliği itirazın kabulü hakkındaki kararını, avukatın naklettiği ve ayrıldığı ba
rolara derhal bildirir.
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Levhadan kaydın silinmesi
MADDE 72, — Levhadan kaydın silinmesine avukatın kayıtlı olduğu baro yönetim kurulu
karar verir.
Bu karardan önce, avukatın yazılı cevabı istenmekle beraber kendisinin dinlenmesi veya
dinlenilmek üzere çağırılmış olması şarttır.
Levhadan kaydın silinmesine dair karar gerekçeli olarak verilir. Bu karara karşı avukat teb
liğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz ede
bilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Ba
kanlığının tasdiki ile kesinleşir. 8 nci maddenin son fıkrası burada da uygulanır.
Kayıt silme kararları kesinleşmedikçe avukat meslekini icra eder. Şu kadar ki, baro disiplin
kurulu, kamu yararı bakımından lüzumlu gördüğü hallerde, yönetim kurulunun kayıt silme ka
rarı üzerine, avukatı meslekin icrasından muvakkaten menedebilir.
Levhadan kaydın silinmesini gerektiren haller
MADDE 73. — Aşağıdaki hallerden biri mevcutsa baro levhasındaki kayıt silinir :
a) Avukatlığa kabul için, bu kanunun aradığı şartların sonradan kaydedilmiş olması;
b) Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun verilmemesini gerekli kılan sebeplerin mevcudiyeti
sonradan tesbit edilmiş bulunması;
c) Üç ay içinde baro bölgesinde bir büro açılmamış olması veya büronun kapatılmış yahut baro
bölgesi dışına nakledilmiş bulunması;
d) Avukatın meslekten isteğiyle ayrılmış olması.

Yeniden kaydedilme hakkı
MADDE 74 — 73 ncü maddeye göre kaydın silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğini is
pat eden avukat levhaya yeniden kaydedilmek hakkını kazanır. Şu kadar ki, baro yönetim ku
rulu, gerekli gördüğü hallerde sebeplerini de açıklamak suretiyle yeniden kayıt talebinde bu
lunanı, ilk kayda esas teşkil eden şartların tamamı veya bir kısmının varlığını ispata davet
edebilir.
Ruhsatname verilmesi hükmü müstesna olmak üzere bu kanunun 7, 8 ve 9 ncu maddeleri kay
dın yenilenmesi taleplerinde de kıyas yolu ile uygulanır.
Levhaya yeniden kaydolunmasına evvelce mensubolduğu baro tarafından karar verilen avu
kattan yeniden giriş aidatı alınmaz.
Kaydın bir daha yenilenmemek üzere silinmesi
MADDE 75, — Cezai veya disipline mütaallik bir karar neticesinde meslekten çıkarılanlarla
5 nci maddenin (a) bendinde yazılı suçlardan dolayı mahkûm olanların ruhsatnamesi baro yöne
tim kurulunca geri alınarak iptal ve kayıtları bir daha yenilenmemek üzere silinir.
Bu muamelenin uygulanması, kararın kesinleşmiş olmasına bağlıdır.
Baro yönetim kurullarının bu maddeye müsteniden verdiği kararlara karşı avukat tebliği
tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığının
tasdiki ile kesinleşir.
Yönetim kurulu kararına karşı itiraz icrayı durdurmaz.
8 nci maddenin son fıkrası burada da uygulanır.
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Levhadan silinme
MADDE 71. — Levhadan silme kararını, avukatın yazılı olduğu baronun yönetim kurulu
verir.
Bu karardan önce avukatın yazılı cevabı istenmekle beraber, kendisinin dinlenmesi veya din
lenmek üzere yapılan çağırıya süresi içinde uymamış olması şarttır.
Levhadan silme kararı gerekçeli olarak verilir. Bu karara karşı avukat, kendisine tebliği tari
hinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar birliğine itiraz edebilir. Türkiye Barolar Bir
liğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir. Sekizinci
maddenin 6 ncı fıkrası burada da uygulanır.
İlgili, levhadan silme kararı kesinleşinceye kadar avukatlık yapmak hakkına sahiptir. Şu kadar
ki, baro disiplin kurulu, kamu yararı bakımından gerekli gördüğü hallerde, yönetim kurulunun lev
hadan silme kararı üzerine, avukatı geçici olarak işten yasaklıyabilir.
Levhadan silinmeyi gerektiren haller
MADDE 72. — Aşağıdaki hallerde avukatın adı. levhadan silinir :
a) Avukatlığa kabul için bu kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması,
b) Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının son
radan tesbit edilmiş bulunması,
c) Üç ay içinde baro bölgesinde bir büro açılmamış olması veya büronun kapatılmış yahut ba
ro bölgesi dışına nakledilmiş bulunması,
d) Baro yıllık keseneğini, tebligata rağmen ödememekte direnilmesi,
e) Avukatın, meslekten isteği ile ayrılmış olması,
f) Topluluk sigortası primlerinin topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanlarda ödenmesi.
Levhaya yeniden yazılma hakkı
MADDE 73. — 72 nci maddeye göre levhadan silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini isbadeden avukat, levhaya yeniden yazılmak hakkını kazanır. Şu kadar ki, baro yönetim kurulu, gerekli
gördüğü hallerde, sebeplerini de açıklamak suretiyle, levhaya yeniden yazılma talebinde bulunan,
ilk yazılmıya esas olan şartların hepsinin veya bir kısmının varlığını ispatla zorunlu tutabilir.
Ruhsatname verilmesi hükmü ayrık olmak üzere, bu kanunun 7, 8 ve 9 ncu maddeleri levhaya
yeniden yazılma istemlerinde de kıyas yolu ile uygulanır.
Levhaya yeniden yazılmasına evvelce dahil olduğu baro tarafından karar verilen avukattan
yeniden giriş keseneği alınmaz.
Bir daha yazılmamak üzere levhadan silinme
MADDE 74. — Cezai veya disipline ilişkin bir karar sonunda meslekten çıkarılanlarla 5 nci
maddenin (a) bendinde yazılı suçlardan kesin olarak hüküm giyenlerin ruhsatnamesi baro yönetim
kurulunca geri alınarak iptal ve adları bir daha yazılmamak üzere levhadan silinir.
Bu işlemin uygulanması, kararın kesinleşmiş olmasına bağlıdır.
Baro yönetim kurullarının bu maddeye dayanarak verdiği kararlara karşı avukat, kararın ken
disine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Türkiye
Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir.
8 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da uygulanır.
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YEDİNCİ KISIM
Barolar
BİRİNCİ BÖLÜM
Gen'e-1 IhülklümleT'
Baroların kuruluş ve nitelikleri
MADDE 76. — Barolar bu kanunda yazılı esaslar dâhilinde meslek hizmetleri görmek, mes
lekî ahlâk ve dayanışmayı korumak, avukatlığın genel menfaatlere uygun surette gelişmesini sağ
lamak amaciyle kurulan tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Barolar kanunda belirtilenler dışında her hangi bir işle ve siyasetle uğraşamazlar.
Resmî törenlerde barolar il Cumhuriyet savcısının yanında yer alır.
Baro kurulmanı için aranacak avukat sayısı
MADDE 77. — Bölgesi içinde en az 15 avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur.
Baro kurulamıyan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir
baro kurulmasjna karar verilmesi ve merkezlerinin belirtilmesi Türkiye Barolar Birliğine aittir.
Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.
Barolar Birliği de keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bildirir.

Görevlerin parasız görülmesi
MADDE 78, — Baro başkanlığı, başkanlık divanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları
üyelikleri ile baro menfaatlerini gözetme, temsil ve savunma hususunda her hangi bir avukata
verilen iş ücretsiz görülür.
Masraflar ve yolculuk giderleri baro kasasından ödenir.
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Avukatlar listesi
MADDE 75. — Baro yönetim kurulu, her adlî yılın başlangıcında bölgesi içinde bulunan ve ba
ro levhasında yazılı olan bütün avukatların bir listesini o yılın 31 Aralık tarihine kadar düzenler.
Listeye, her avukatın alfabe sırasiyle adı ve soyadı ile büro ve konut adresi yazılır. Ortak avu
kat bürosu niteliğindeki bürolar listede ayrıca belirtilir.
Bu listenin düzenlenme şekli Türkiye Barolar Birliğince tesbit edilir.
Listenin düzenlenmesinden sonra baro levhasına yazılanlara, yeni listenin düzenlenmesine kadar
•kullanılacak geçici bir belge verilir.
Listeden Anayasa Mahkemesine, Yüksek Mahkemelere, Adalet Bakanlığına, Türkiye Barolar
Birliğine, diğer barolara, baronun bölgesi içinde bulunan mahkemelerle Cumhuriyet Savcılıkları
na, en büyük idare âmirine, diğer yargı mercilerine, noterlere ve icra iflâs dairelerine yeteri kadar
gönderilir.

SEKİZİNCİ KISIM
Barolar
BÎRÎNCÎ BÖLÜM
Genel Hükümler
Baroların kuruluş ve nitelikleri
MADDE 76. — Barolar, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, meslekî
ahlâk ve dayanışmayı korumak, avukatlığın genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak
amaciyle kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Barolar, kanunda belirtilenler dışında herhangi bir işle ve siyasetle uğraşamazlar.
Resmî törenlerde barolar İl Cumhuriyet Savcısının yanında yer alırlar.
Baronun kurulması
MADDE 77 — Bölgesi içinde en az onbeş avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur.
Baro kurulamıyan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir baro
kurulmasına ve merkezlerinin belirtilmesine Türkiye Barolar Birliği karar verir.
Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirirler.
Türkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bildirir ve barolar bu bildirme
ile tüzel kişilik kazanırlar.
Görevlerin parasız oluşu ve bir kişide birleşemiyecek görevler
MADDE 78. — Baro başkanlığı, başkanlık divanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları
üyelikleri ile baro menfaatlerini gözetme, temsil ve savunma hususunda avukatlara verilen işler
ücretsiz görülür.
Yolculuk ve ikamet giderleriyle diğer zarurî giderler baro kasasından ödenir.
Baro başkanlığı, baro yönetim ve disiplin kurulu üyelikleri ve denetçilik bir kişide birleşemez.
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İKİNCİ BÖLÜM

Baroların organları
MADDE 79. — Baroların organları şunlardır :
1. Baro genel kurulu,
2. Baro yönetim kurulu,
3. Başkanlık divanı,
4. Baro disiplin kurulu,
5. Baro denetleme kurulu.

I - Baro Genel Kurulu
Kuruluşu
MADDE 80. — Baro Genel Kurulu, baronun en yüksek organı olup levhada bulunan avukat
lardan meydana gelir.
Genel kurulun görevleri
MADDE 81. — Genel kurulun görevleri şunlardır :
1. Yönetim, disiplin ve denetleme kurulla n üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Barolar
Birliği delegelerini seçmek,
2. Baroda yazılı avukatlardan alınacak giriş aidatı ile yıllık aidatan miktarı ve bunların öde
neceği tarihleri belirtmek,
S. Yönetim kurulunun, baronunun gelir ve g idareleri ile mallarının idaresi hakkında vereceği
hesapları incelemek ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmiyeceği hakkında karar vermek,
4. Bütçeyi onaylamak,
5. Baro başkanının istifası halinde bu hususta bir karar vermek,
6. Mesleke ait istekleri görüşüp karara bağlamak,
7. Bu kanunla diğer kanunlarda yazılı sair ödevleri yerine getirmek.

Genel kurulun olağan toplantısı
MADDE 82. — Genel kurul her yıl Aralık ayının ilk haftası içinde baro başkanının çağırışı
üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere
toplanır.
Toplantıya çağrı
MADDE 83. — Genel kurul toplantısına levhaya kayıtlı her avukat yazı' ile çağrılır. Çağrı
mektubunun toplantı gününden en az on gün önce postaya verilmiş veya avukata tevdi edilmiş
olması gereklidir. Çağrı mektubunda, toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk top
lantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır.
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İKİNCİ BÖLÜM
•BarlO'larmi omgıanları
Organlar
MADDE
1. Baro
2. Baro
3. Baro
4. Baro
5. Baro
6. Baro

79. — Baroların organları
genel kurulu,
yönetim kurulu,
başkanlığı,
başkanlık divanı,
disiplin kurulu,
denetleme kurulu.

şunlardır :

I - Baro genel kurulu
Kuruluşu
MADDE 80. — Baro genel kurulu, baronun en yüksek organı olup levhada yazılı bulunan
bütün avukatlardan kurulur.
Görevleri
MADDE 81. — Genel kurulun görevleri şunlardır :
1. Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Barolar
Birliği delegelerini seçmek,
2. Levhada yazılı avukatlardan alınacak giriş keseneği ile yıllık keseneğin miktarı ve bun
ların ödeneceği tarihleri belirtmek,
3. Yönetim kurulunun, baronun gelir ve giderleri ile mallarının yönetimi hakkında verece
ği hesaplan incelemek ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmıyeceği hakkında karar vermek,
4. Baro bütçesini onaylamak,
5. Yönetim kurulunca hazırlanacak iç yönetmeliği inceliyerek onaylamak,
6. Mevcut mevzuatın baro yönetim kuruluna verdiği yetkinin dışında, muhtaç avukatlarla
bunlann ölümlerinde geride bıraktıkları kimselere yapılacak yardımın şekil ve miktarını tesbit
etmek,
7. Mesleke ait istekleri görüşüp karara bağlamak,
8. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
Olağan toplantı
MADDE 82. — Genel kurul, her yıl Aralık ayının ilk haftası içinde, baro başkanının çağınsı üzerine, bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üze
re toplanır.
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Olağanüstü toplantı
MADDE 84. — Türkiye Barolar Birliği, baro başkanı, yönetim veya denetleme kurulu ge
rekli gördükleri hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Baro başkanı, lev
haya yazılı avukatların beşte birinin görüşme konularını belirten yazılı istemiyle genel kurulu
olağanüstü tiplantıya çağırmak zorundadır.
Bu istem üzerine en geç onbeş gün içinde genel kurul toplantıya çağırılır.

Genel kurul başkanlık divanı seçimi
MADDE 85. — Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilk iş olarak
bu toplantıya bir başkan ile iki üyeden meydana gelen bir başkanlık divanı gizli oyla ve nispî
çoğunlukla seçilir.
Baro ba,şkanı ve yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler.

Toplantılara katılmak yükümü
MADDE 86. — Baro levhasına kayıtlı her avukat, gerek olağan, gerekse olağanüstü genel
kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Toplantıya katılmayanların isimleri, gerekli disip
lin işlemi yapılmak üzere genel kurul başkanlık divanınca disiplin kuruluna bildirilir.

Görüşme ve karar yeter sayısı
MADDE 87. — Genel kurul, levhaya yazılı av ukatlarm yarıdan bir fazlasının katılması ile
toplanır.
Birinci fıkrada yazılı çoğunluk olmadığı hallerde toplantı onbeş günü geçmemek üzere baş
ka bir güne bırakılır. Bu toplantıda üye adedi 30 a kadar (30 dâhil) olan barolarda en az üçte
bii', 100 e kadar olanlarda (100 dâhil) beşte bir ve 100 den fazla olanlarda yeniden bir üye katıl
madıkça toplantı ve görüşme yapılamaz.
Yukardaki hükümlere göre görüşme yeter sayısı bulunmak kaydiyle, kararlar, hazır olan
üyelerin yarıdan bir fazlasının bir oyda birleşmesi ile verilir. Oyların eşidolması halinde genel
kurul başkanımın bulunduğu taraf tercih olunur.
Seçimler hakkında da aynı çoğunluk aranır. Ancak ikinci oylamada en fazla oy alanlar seçil
miş sayılır.
Bir üye kendini ilgilendiren özel işinde oy veremez. Seçimlerde bu esas uygulanmaz.
Genel kurulun kararları ve seçimlerin sonuçları bir tutanakla tesbit edilir. Tutanak genel
kurul başkanlık divanı tarafından imzalanır ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
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Olağanüstü toplantı
MADDE 83. — Türkiye Barolar Birliği, baro başkanı, yönetim veya denetleme kurulu gerek
li gördükleri hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Baro başkanı, levhada
yazılı avukatların beşte birinin, görüşme konularını belirten yazılı istemi ile, en geç onbeş gün
içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Toplantıya çağrı
MADDE 84. — Genel kurul toplantısına, levhada yazılı her avukat yazı ile çağırılır. Çağrı
mektubunun toplantı gününden en az on gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya avu
kata tevdi edilmiş olması gereklidir. Çağrı mektubunda, toplantının yeri, günü ve saati ile gün
demi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü
ve saati yazılır.
Genel kurul başkanlık divanı
MADDE 85. — Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul
toplantıya bir başkan, bir başkanvekili ile iki üyeden kurulu bir
çim ayrı ayn ve genel kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla
en çoğunu alanlar seçilir.
Baro başkanı ve yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık

toplantılarında ilk iş olarak
başkanlık divanı seçilir. Se
yapılır ve kullanılan oyların
divanına seçilemezler.

Toplantıya katılma yükümü
MADDE 86. — Baro levhasında yazılı her avukat gerek olağan, gerekse olağanüstü genel
kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Haklı bir engele dayanmış olmadıkça, bu toplan
tılara gelmiyen avukatlara baro başkanı tarafından ilk defasında uyarma, tekerrüründe 100 lira
dan 500 liraya kadar para cezası verilebilir. Ancak, para cezası verilebilmesi için, uyarma ceza
sının tebliğ edildiği yazıda, engeli olmadan genel kurula tekrar katılmama halinde para cezasr
verileceğinin açıklanmış olması gerekir.
64 ncü maddenin 3 ve 4 ncü fıkraları, bu maddeye göre verilen uyarma ve para cezaları hak
kında da uygulanır.
Görüşme ve karar yetersayısı
MADDE 87. — Genel kurul, levhada yazılı avukatların yandan bir fazlasının katılmasiyle
!
toplanır.
Birinci fıkrada-yazık çoğunluk olmadığı hallerde, toplantı 15 günü geçmemek üzere başka
bir güne bırakılır. Bu toplantıda, üye sayısı 30 a kadar (30 dâhil) olan barolarda en az üçte bir,
yüze kadar olanlarda (100 dâhil) beşte bir ve yüzden fazla olanlarda onda bir üye katılmadık
ça toplantı ve görüşme yapılamaz.
Yukardaki hükümlere göre yetersayı bulunmak şartiyle, kararlar, tekliflerden en çok oy
alanın kabul edilmiş sayılması suretiyle verilir. Oyların eşitliği halinde genel kurul başkanının
bulunduğu taraf üstün sayılır.
Seçimlerde de, adayların aldıklan oylar bakımından aynı çoğunluğa bakılır.
Bir üye kendini ilgilendiren özel işinde oy veremez. Seçimlerde bu esas uygulanmaz.
Genel Kurulun kararları ve seçimlerin sonuçları bir tutanakla tesbit edilir. Tutanak, genel
kurul başkanlık divanı tarafından imzalanır ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
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Gündem dı.p görüşme
MADDE 88. — Genel kurul toplantısında gündem dışı olan
maz. Yeni bir toplanta kararı bu hüküm dışındadır.

konular

hakkında karar alına

II - Yönetim kurulu
Başkan ve üye sayısı
MADDE 89. — Her baronun yönetim kurulu, baro başkanı ile en az dört üyeden meydana
gelir.
Avukat sayısı 50 den 100 e kadar olan barolarda 6, 101 den 250 ye kadar olan barolarda 8,
251 den fasla olan barolarda 10 üye ve her baro da en zok 5 yedek üye bulunur.
Baro Başkanı Yönetim Kurulunun Başkanıdır.
Seçilme yeterliği ve engelleri
MADDE 90. — Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri levhada kayıtlı ve avukatlıkta en az
on sene kıdemli olan avukatlar arasından gizli oy ile seçilir, üye sayısı 50 den az olan barolar
da, en az on seneden beri meslekte olmak şartı aranmaz.
Disiplin takibatı altında bulunanlarla haklarında avukatlığa mâni bir suçtan dolayı son so
ruşturma açılmasına kadar verilmiş veya geçmiş 5 yıl içinde tevbih, para veya işten çıkarılma
cezalan verilmiş olanlar Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler.
Seçim yeterliğini kaybeden Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğin
den sona erer.
Seçim, Genel Kuruldan ad çekme ile ayrılan üç üye veya, beş avukat tarafından yönetilir. Aday
lığını koymuş olanların seçim kuruluna ayrılmaları caiz değildir.

Seçim dönemi
MADDE 91. — Baro Başkanı ve Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yeniden
seçilmek caizdir. Şu kadar ki üyelerin yarısı her yıl yenilenir, ilk seçimden bir yıl sonra ayrıla
cak üyeler ad çekme ile belli olur.
Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan Baro Başkanının yerine seçilen, geri kalan müd
deti tamamlar.
Üyelerin vaktinden önce ayrılmanı
MADDE 92. — Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan yönetim kurulu üyesinin yeri ilk Genel
Kurul toplantısında yeni bir üye seçilmek üzere, en çok oy almış yedek üye ile doldurulur.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri hakkında 90 ncı maddeye göre seçilmeye engel bir suçtan
dolayı kamu dâvası açılmış veya disiplin kovuşturmasına başlanmış ise, dâva veya disiplin kovuş
turması sonuna kadar bu üye Yönetim Kuruluna katılmaz; yeri yedek üye ile doldurulur.
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Gündem dışı görüşme yasağı
MADDE 88. — Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş
hakkında karar verilemez. Yeni bir toplantı kararı bu hükmün dışındadır.

konular

II - Baro yönetim kurulu
Kuruluşu
MADDE 89. — Her baronun yönetim kurulu, baro başkanı ile en az dört üyeden kurulur.
Avukat sayısı elliden yüze kadar olan barolarda altı, yüzbirden ikiyüzelliye kadar olan ba
rolarda 8, 251 den fazla olan barolarda 10 asıl üye ve her baroda asıl üye sayısınca yedek üye
bulunur.
Baro başkanı, yönetim kurulunun başkanıdır.
Seçilme yeterliği, engelleri ve seçimin şekli
MADDE 90. — Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazılı ve avukatlıkta en az on yıl kıdemli olan
avukatlar arasından seçilir. Üye sayısı elliden as olan barolarda on 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 Innama, para veya iş
ten 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. Adayhğmı koymuş olanlar Tasnif Kuruluna ayrılamazlar.
Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler Oy puslasma, seçilecek asıl üye tam sayısının
yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy puslaları
geçerli değildir. Oy puslasma seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan
başlanarak fazla adlar hesaba katılmam
Adaylar aldıkları oyların sayana goro sıra^ıur ve en çok oy alandan başlanmak üzere önce
asıl, sonra yedek üve seçilmiş olanlar bu sırava fftre tesbit edilir. Yedek üyeler aldıkları oy sa
yısına fföre bulundukları ^ra s^z önünde tutularak Kuralda göreve çağırılır.
Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.
Secim dönemi
MADDE 91. — Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üye yeniden se
çilebilir. Şu kadar ki, asıl ve yedek üyelerin yarısı her yıl yenilenir. İlk seçimden bir yıl sonra
ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur.
Yeni seçilen yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre sıralanarak eski yedek üyelerin altına ilâ
ve edihr.
Seçim dönemi bitmeden ayrılma
MADDE 92. — Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yeri, ilk Genel
Kurul toplantısında yeni bir üye seçilmek üzere, en çok oy almış olan yedek üye ile doldurulur.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri hakkında 90 ncı maddeye göre seçilmeye engel bir suçtan do
layı kamu dâvası açılmış ise, dâva sonuna kadar bu üye Yönetim Kuruluna katılamaz; yeri yedek
üye ile doldurulur.
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Toplantılar
MADDE 93. — Yönetim Kurulu Baro Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden
birinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oylar
da eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.
Baro Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar.
Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak başkan ve üyeler tarafından imzala
nır.
Toplantıya çağrılmasının şekli
MADDE 94. — Yönetim Kurulu üyeleri çağrı mektup ve listeleri ile toplantıya çağrılır. Ardı
ardına üç toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye Yönetim Kurulu kararı ile, istifa etmiş
sayılır.
Bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz
olunabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 95. — Yönetim kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle yü
kümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur.
Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır :
1. Avukatlık vakar ve haysiyetinin ve meslek nizamının muhafazasını, meslekin adalet gayerlerine uygun olarak sadakat ve şerefle yapılmasını sağlamak,
2. Stajyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yazılma veya nakil işleri hakkında karar
vermek,
3. Avukatlık listesini düzenlemek,
4. Meslekî ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve
meslekî görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek,
5. Levhaya yazılı avukatlar arasında çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek ve
ara bulmak,
6. Baro mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardım şeklini tesbit etmek,
7. Baro mallarının idaresi hakkında her sene bir rapor hazırlıyarak genel kurula hesap ver
mek ve senelik bütçeyi hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak,
8. Baro adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu malları üzerinde her
türlü aynî haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda Baro Başkanına özel yetki vermek,
9. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,
10. Yönetim kurulu üyeleri tarafından verilen istifalar hakkında karar vermek,
11. Adlî yardım bürosu kurup yönetmek,
12. Genel kurul gündemini hazırlamak,
13. Genel kurul kararlarını yerine getirmek,
14. Baronun ücretli memurlarını atamak ve işlerine son vermek,
15. tç yönetime ait bütün işleri görmek,
16. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmek,
17. Bu kanunda yazılı diğer yetkileri kullanmak,
Yönetim kurulu 2 nci fıkranın 4 ve 5 numaralı bendlerinde yazık görevleri bâzı üyielerine
devredebilir.
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Toplantılar
MADDE 93. — Yönetim Kurulu, Baro Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden
birinin görüşme konusu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.
Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Baro Başkanı veya Yönetim Ku
rulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar.
Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak başkan ve üyeler tarafından im
zalanır.
Toplantıya çağrı
MADDE 94. — Yönetim kurulu üyeleri çağrı mektup ve listeleriyle toplantıya çağrılır. Ardı
ardına üç toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye, yönetim kurulu kararı ile istifa etmiş
sayılır.
Bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz
olunabilir.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 95. — Yönetim kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle yüküm
lü olup, baronun işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur.
Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
1. Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, meslekin adalet amaçlarına uygun
olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak,
2. Stajyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yazılma veya nakil işleri hakkında karar
vermek,
3. Baro levhasını ve avukatlar listesini düzenlemek,
4. Mesleki ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve
meslekî görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek,
5. Levhaya yazılı avukatlar arasında ve avukatla iş sahibi arasında çıkan .anlaşmazlıklarda
istek üzerine aracılık etmek ve arabulmak ve ücret uyuşmazlıklarında hakemlik etmek,
6. Baro mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardım şeklini tesbit etmek,
7. Baro mallarının idaresi hakkında her sene bir rapor hazırlıyarak genel kurula hesap ver
mek ve senelik bütçeyi hazırlayıp genel kurulun oyuna sunmak,
8. Baro adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde
her türlü ayni haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda baro başkanına özel yetki ver
mek,
9. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,
10. Yönetim kurulu üyelerinin istifaları hakkında karar vermek,
11. Adlî müzaharet bürosu kurup yönetmek,
12. Genel kurul gündemini hazırlamak,
13. Genel kurul kararlannı yerine getirmek,
14. Baronun ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
15. iç yönetime ait bütün işleri görmek, iç yönetmelikleri düzenlemek,
16. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve disiplin kurulu kararlannı yerine getirmek,
17. Bakanlıkların yahut mahkeme veya resmî kurumların istediği konularda görüşünü bil
dirmek,
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III - Başkanlık Divanı
Kurulu§u ve seçimi
MADDE 96. — Başkanlık Divanı :
1. Başkan,
2. Başkan Yardımcısı,.
3. Genel Sekreter,
4. Muhasip üyeden ibarettir.
Yönetim kurulu, başkanlık divanı üyelerinin sayısını yükseltebilir. Başkanlık divanı üyelerin
den biri vaktinden evvel ayrılırsa kalan görev süresi için bir ay içinde yenisi seçilir.
Başkanlık divanı teşkili 50 den fazla üyesi bulunan barolar için zorunludur.
Divanın, başkan dışındaki üyeleri yönetim kurulu tarafından her seçimden sonra ve ilk toplan
tıda kendi üyeleri arasından seçilir.
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18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak,
Yönetim kurulu, ikinci fıkranın 4 ve 5 numaralı bendlerinde
devredebilir.

yazılı görevleri bâzı üyelerine

III - Baro başkanlığı
Seçim ve seçim dönemi bitmeden ayrılma
MADDE 96. — Baro başkanı iki yıllık bir görev süresi için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir.
Baro başkanı levhada yazılı ve avukatlıkta en az onbeş yıl kıdemli olan avukatlar arasından
gizli oyla seçilir. Üye sayısı 50 den az olan barolarda (kıdem şartı aranmaz.
90 ncı maddenin 2, 3, ve 6 ncı fıkraları hükümleri baro başkanının seçimi hakkında da kıyasen
uygulanır.
Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine seçilen, geri kalan süreyi
tamamlar.
Görevleri
MADDE 97. — Baro başkanının görevleri şunlardır:
1. Baroyu temsil ve yönetim kuruluna başkanlık etmek,
2. Genel kurul, yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlarını yerine getirmek ve günlük
işlemleri yürütmek,
3. 95 nci madde gereğince verilen izin ve yetki dairesinde baro adına iltizam ve iktisapta
bulunmak, yüklenmelere girişmek, baroya yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmî dairelerde baroyu temsil edecek ve savunacak avukatları tâyin etmek,
5. Avukat sicillerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen örneğe uygun olarak
düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak,
6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini
her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısiyle kendisini
göreve zorlıyan hususları yapmak,
7. Baronun ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında her yıl Türkiye Barolar Birliğine
yazılı bir rapor vermek,
8. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak,
IV - Baro başkanlık divanı
Kuruluşu ve seçimi
MADDE 98. — Başkanlık divanı :
1. Baro Başkanı,
2. Baro Başkan Yardımcısı,
3. Baro Genel Sekreteri,
4. Baro Saymanından,
ibarettir.
Başkanlık divanı kurulması, 50 den fazla üyesi bulunan barolar için zorunludur.
Divanın başkan dışındaki üyeleri, yönetim kurulu için yapılan her seçimden sonraki ilk top
lantıda bu kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir.
Başkanlık divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrılırsa, kalan görev süresi için en
geç bir ay içinde yenisi seçilir.
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Başkanlık divanının görevleri
MADDE 97. — Başkanlık divanı bu kanun veya yönetim kurulu kararı ile kendisine verilen
görevleri yerine getirir.
Başkanlık divanı baro mallarının yönetimi hakkında gerekli kararları alır ve yaptığı işler hak
kında her üç ayda bir yönetim kuruluna rapor verir.
L,....,.,,.ıvrvw,

.,,„.

1

Başkanın görevleri

MADDE 98. — Baro Başkanı :
a) Baroyu temsil ve yönetim kuruluna başkanlık eder.
b) Yönetim kurulu, disiplin kurulu ve genel kurul kararlarını yerine getirir ve günlük işlem
leri yürütür.
c) 95 nci madde gereğince verilen izin ve yetki dairesinde baro adma iltizam ve iktisapta
bulunur; taahhütlere girişir. Baroya yapılan bağışları kabul eder ve bütçeyi uygular.
d) Mahkeme ve resmî dairelerde baroyu temsil ve savunacak avukat veya avukatları tâyin
eder.
e) Avukat sicillerinin, Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen örneğine uygun ola
rak düzenlenmesi ve korunmasını sağlar.
f) Bir avukatla müvekkili arasında çıkan çekişmeleri iki tarafın da istek veya rızası üzeri
ne dostlukla çözümlemeye çalışır ve bu kanunda yazılı diğer hususları yapmak hak ve görevini
taşır.

Başkan yardımcısının görevlen
MADDE 99. — Baro başkanının bulunmadığı zamanlarda veya 90 ncı maddenin ikinci fıkra
sında yazılı halde başkan yardımcısı, onun da yokluğunda, yönetim kurulunun en lademli üyesi
başkana aidolan yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Baronun çalışmaları hakkında rapor
MADDE 100. — Başkan, Baronun ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında her yıl Türkiye
Barolar Birliğine yazılı bir rapor verir.
Genel sekreterin görevleri
MADDE 101. — Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, baro
nun iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir, baro kalemine gerekli direktifleri verir ve büronun
çalışmasını denetler.
Muhasip üyenin görevleri
MADDE 102. — Muhasip üye, baronun mallarını Başkanlık divanı kararları gereğince idare
etmeye ve para alıp vermeye, aidatmN toplanmasına ve bütçenin uygulanmasına dair her türlü gö
zetimi yapmaya yetkilidir.
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Başkanlık Divanının görevleri
MADDE 99. — Başkanlık Divanı, kanunla veya yönetim kurulu kararı ile kendisine verilen
görevleri yerine getirir.
Divan, baro malarının yönetimi hakkında gerekli kararları alır ve aynı konuda yönetim kuru
lunun isteğine göre, bu kurula yazılı veya sözlü bilgi verir.

Baro Başkan yardımcısının görevleri
MADDE 100. — Baro Başkan yardımcısı, baro başkanınnı bulunmadığı zamanlarda veya baro
başkanlığı her hangi bir sebeple boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar başkana ait yetkileri
kullanır ve görevleri yerine getirir.
Baro başkan yardımcısının da yokluğunda başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin
yerine getirilmesi yönetim kurulunun meslekte en kıdemli üyesine aittir.

Baro Genel sekreterinin görevleri
MADDE 101. — Baro genel sekreteri, yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzen
ler, baronun iç çalışmalariyle yazı işlerini yönetir, baro kalemine gerekli direktifleri verir ve kale
min çalışmasını denetler.
Baro saymanının görevleri
MADDE 102. — Baro saymanı, baronun mallarını başkanlık divanı kararları gereğince yö
netmeye ve para alıp vermeye, keseneklerin toplanmasına, baroya gelir yazılacak para cezala
rının tahsiline ve bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi ypmaya yetkilidir.
Baro saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kâğıtları baro başkanı ile birlikte imzalar.
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IV - Disiplin kurulu
' Kuruluşu
MADDE 103. — Her baronun beş üyeden kurulu bir disiplin kurulu vardır. Kurula ayrıca beş
de yedek üye seçilir.
Baro başkanlığı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeliği ve denetçilik bir kişide birleşemez.
Avukat sayısı 25 ve daha az olan barolarda disiplin kurulu görevlerini, yönetim kurulu, disip
lin kurulu olarak yapar.
Seçilme yeterliği ve engelleri
MADDE 104. — Disiplin kurulu üyeleri 90 ncı maddedeki usul ve şartlara göre seçilir. Se
çilme yeterliğini kaybeden disiplin kurulu üyelerinin görevleri kendiliğinden sona erer.
Seçim sonucu, yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Barolar Birli
ğine bildirilir.
Seçim dönemi
MADDE 105. — Disiplin Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir. Şu ka
dar ki, üyelerin yansı her yıl yenilenir. îlk yıl sonunda aynlacak üyeler ad çejkme ile belli olur.
Disiplin kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
92 nci madde hükmü disiplin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.
Toplanma ve karar yetersayısı
MADDE 106. — Disiplin kurulu, üyelerinden en az üçü hazır bulunursa toplanır. Kararlar ha
zır bulunanların salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üs
tün tutulur. Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üye disiplin kuruluna baş
kanlık eder.
Görevi
MADDE 107. — Disiplin kurulunun görevi, baro yönetim kurulu tarafından haklannda disip
lin kovuşturması açılmasına karar verilen avukatlar hakkında disiplin kovuşturması yapmak
ve disiplinle ilgili kararlan ve cezalan vermektir.
V - Baro denetleme kurulu
Kuruluşu ve görevi
MADDE 108. — Baro genel kurulu, baronun malî işlemlerini denetlemek üzere en çok üç kişi
yi denetçi seçer.
Denetçiler açık oyla seçilir.
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V - Baro Disiplin Kurulu
Kuruluşu
MADDE 103. — Disiplin kurulu, avukat sayısı iki yüz elliye kadar olan barolarda 3, iki yüz
elliden fazla olan barolarda 5 üyeden kurulur. Her baroda disiplin. kuruluna üç de yedek üye
seçilir.

Seçilme yeterliği ve engelleri
MADDE 104. — 90 ncı maddenin 2 - 6 ncı fıkraları hükümleri disiplin kurulu üyeleri hak
kında da kıyasen uygulanır.
Seçim sonucu, yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Barolar Birli
ğine bildirilir.
Seçim dönemi
MADDE 105. — Disiplin kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçi
lebilir.
Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi arasında, bir başkan seçer.
92 nci madde hüküm, disiplin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.
Toplantılar
MADDE 106. — Disiplin kurulu, üyelerinden en az üçü hazır bulunursa toplanır.
Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bu
lunduğu taraf üstün tutulur.
Başkanın bulunmadığı zamanlarda, meslekte en kıdemli üye kurula başkanlık eder.
Görev
MADDE 107. — Disiplin kurulunun görevi, baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açıl
masına dair kararı üzerine avukatlar hakkında disiplin kovuşturması yaparak disiplinle ilgili
kararları ve cezalan vermek ve kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.
VI - Baro Denetleme Kurulu
Kuruluşu ve görevi
MADDE 108. — Baro genel kurulu, baronun malî işlemlerini denetlemek üzere en çok üç
kişiyi denetçi seçer.
Denetçiler, gizli oyla seçilir. 90 ncı maddenin 5 nci ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde denet
çiler hakkında da kıyasen uygulanır.
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SEKİZİNCİ KISIM
Türkiye Barolar Birliği
•BÎRİNOİ BÖLÜM
•Genel hükümler
Birliğin kuruluş ve nitelikleri
MADDE 109. — Bütün baroların katılacağı Türkiye Barolar Birliği kurulur.
Birlik tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek teşekkülüdür.
Birliğin merkezi Ankara'dır.

Birliğin amaç, görev ve yetkileri
MADDE 110. — Türkiye Barolar Birliğinin görevleri şunlardır :
1. Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip ortaklaşa görüşmeler neti
cesinde çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek,
2. Baroların faaliyetlerini ortak amaca ulaşacak halde tasarlayıp meslekin gelişmesini sağ
lamak,
3. Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlâk, nizam ve geleneklerini korumak,
4. Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuvvet
lendirmek,
5. Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda, kendilerine ait dâvaları avukatlar
eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,
6. Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dilek
lerde, yayınlarda bulunmak, icabında tasarı projeleri hazırlamak,
7. Baroları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere duyurmak,
8. Adalet Bakanlığının yargı veya yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların soracak
ları adlî ve meslekî konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde bildirmek,
9. Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlıyacak her türlü tedbirleri almak,
10. Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve yayınlanması için Adalet Bakan
lığı ile işbirliği yapmak,
11. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklendiği görevlerin tam ve
şerefli bir surette yerine getirilmesine çalışmak,
12. Baro mensuplarının ilmî ve meslekî seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi çı
karmak, konferanslar tertibetmek, telif ve çevirme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,
13. Meslekin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişebilmesi için
düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,
14. Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurum ve kurumlarla ilgilenmek ve temaslarda
bulunmak,
15. Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumları ile temaslarda bu
lunmak ve uluslararası kongrelere katılmak,
16. Uyulması mecburi meslek kaidelerini tesbit ve tavsiye etmek,
17. Bu kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen diğer yetkileri kullanmak.
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DOKUZUNCU KISIM
Türkiye Barolar Birliği
BİRİNOİ BÖLÜM
. Genel Hükümler
Birliğin kuruluş ve nitelikleri
MADDE 109. — Bütün baroların katılacağı Türkiye Barolar Birliği kurulur.
Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Birliğin merkezi Ankara'dır.
Birliğin amaç, görev ve yetkileri
MADDE 110. — Türkiye Barolar Birliğinin görevleri şunlardır :
1. Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler so
nunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek,
2. Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp meslekin gelişmesini sağ
lamak,
3. Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlâk, düzen ve geleneklerini ko
rumak,
4. Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuv
vetlendirmek,
5. Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda kendilerine ait dâvaları avukatlar
eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,
6. Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dilek
lerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak,
7. Baroları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere duyurmak,
8. Adalet Bakanlığının, yargı veya yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların soracak
ları adlî ve meslekî konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde bildirmek,
9. Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlıyacak her türlü tedbirleri almak,
10. Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve yayınlanması için Adalet
Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak,
11. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve
şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak,
12. Baro mensuplarının ilmî ve meslekî seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi
çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,
13. Meslekin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişebilmesi için
düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,
14. Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla ilgilenmek ve temaslarda
bulunmak,
15. Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumlan ile temaslarda
bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak,
16. Uyulması zorunlu meslek kurallarını tesbit ve tavsiye etmek,
17. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
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Birliğin amacı ile bağlılığı
MADDE 111. — Birlik kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyasetle uğraşamaz.
Birlik amacına uygun işlerde kullanılmak üzere gayrimenkul edinebilir.
Birlik protokol kaidelerine uygun olarak resmî törenlere katılır.
Görevin kaideten ücretsiz olu.şu
MADDE 112. — Birlik başkanı ve yüksek disiplin ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler bu
görevi ücretsiz yaparlar.
Şu kadar ki, bürosu Ankara dışında olan başkan ile yönetim ve yüksek disiplin kurulu üyele
rine yolculuk, ikamet ve zaruri masrafları verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin organları
Organlar
MADDE 113. — Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır :
1. Birlik genel kurulu,
2. Birlik yönetim kurulu,
3. Birlik başkanlığı,
4. Birlik denetleme kurulu,
5. Birlik yüksek disiplin kurulu.

I - Birlik genel kurulu
Kuruluğu
MADDE 114. — Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organı genel kuruldur.
Genel kurul, baroların avukatlıkta en az onbeş sene kıdemi olan üyeleri arasından seçecekleri
ikişer temsilci ile teşekkül eder.
Avukat adedi 100 den fazla olan barolar 100 den sonraki her 300 üye için aynca birer temsilci
seçerler.
Barolarca aynı miktarda yedek üye seçilir. Temsilciler her baronun olağan, genel kurul toplan
tısında iki yıl için seçilir.
90 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı sakın çalan bulunanlar temsilci seçilemezler.
Delegelerin yol ve ikamet giderlerini her baro kendi bütçesinden öder.
Barolara genel kurul toplantısının yeri ve tarihi ve delegelerini göndermeleri lüzumu yazı ile
bildirilir.
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Yasaklar, mal edinme ve protokoldeki yer
MADDE 111. — Birlik, kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyasetle uğraşamaz.
Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul edinebilir.
Birlik, protokol kurallarına uygun olarak resmî törenlere katılır.
Görevlerin ücretli oluşu
MADDE 12. — Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği
ye saymanlığı görevleri ücretlidir. Birlik yönetim kurulunun başkanlık divanında görev alma
mış olan üyeleri ile disiplin ve denetleme kurulları üyelerine, katıldıkları toplantılar için huzur
hakkı ödenir, ücretlerle huzur hakkının miktarları ve ödenme şekilleri birlik genel kurulunca
belli edilir.
Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden seçilenlere yolculuk, ikamet giderleri ile diğer
zaruri giderler birlik bütçesinden ödenir. Bunların miktarı da genel kurulca belli edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin organları
Organlar
MADDE 113. — Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır :
1. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu,
2. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu.
3. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı,
4. Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı,
5. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu,
6. Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu.
I - Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu
Kuruluşu
MADDE 114. — Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organı genel kuruldur.
Genel kurul baroların avukatlıkta en az onbeş yıl kıdemli olan üyeleri arasından seçecekleri
ikişer delege ile kurulur.
Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her üçyüz üye için ayrıca birer dele
ge seçerler.
Barolarca aynı sayıda yedek üyeler seçilir.
Delegeler, her baronun olağan genel kurul toplantısında İM yıl için seçilirler.
90 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazık engelleri bulunanlar delege seçilemezler.
Delegelerin yolculuk ve oturma giderlerini her baro kendi bütçesinden öder.
Genel kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi ile delegelerini gönderme lüzumu, toplantı
lardan en az otuz gün önce, barolara yazı ile bildirilir.
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Toplantıları
MADDE 115. — Birlik genel kurulu yılda bir kere ve bir evvelki genel kurulun tâyin edeceği
zaman ve yerde toplanır.
Birlik yönetim kurulu, lüzum görür veya en aşağı 10 baro yönetim kurulu yazı ile isterse ge
nel kurulu toplantıya çağırır.
Adalet Bakanı, adaletin ve meslekin genel menfaatleri ve hazırlanacak adlî ve meslekî kanun
taşanları hakkında görüş ve düşüncelerini almak üzere genel kurulun toplantıya çagırılmasmı
birlik yönetim kurulundan istiyebilir.

Görüşme ve1 karar yeter sayısı
MADDE 116. — Birlik genel kurulu, üyelerinin en az dörtte biri toplantıya katılmış olmadık
ça görüşme yapılamaz.
Birinci fıkrada yazılı yeter sayı olmadığı takdirde toplantı bir ayı geçmemek üzere başka bir
güne bırakılır. Bu ikinci toplantıda da yeter sayı elde edilmezse bu sayı elde edilinceye kadar top
lantı bir ay sonraya bırakılır.
Yukardaki hükme göre görüşme yeter sayısı bulunduğunda, kararlar hazır olan delegelerin ya
rıdan bir fazlası ile alınabilir. Oyların eşit olması halinde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur.
Toplantıda, gündemde bulunmıyan konular görüşülmez. Yeni bir toplantı kararı bundan müs
tesnadır.
Görevleri
MADDE 117. — Birlik genel kurulunun görevleri şunlardır :
1. Birlik yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri ve birlik başkanını seçmek,
2. Kuruluş gayesi içindeki işlere dair hazırlanan raporları ve gündemdeki maddeleri görüşüp
karara bağlamak,
3. Birlik yönetim kuruluna talimat vermek,
4. Birliğin hesaplannı incelemek, bütçesini onaylamak, birlik yönetim kurulunun geçmiş yıl
çalışmalanndan dolayı ibrası hakkında karar vermek,
5. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, (Genel kurul bu yetkisini birlik
yönetim kuruluna verebilir.)
6. Gelecek genel kurul toplantı zaman ve yerini kararlaştırmak,
7. Adaleti ve mesleki ilgilendiren işler hakkında teklifte bulunmak,
8. Barolardan alınacak birlik aidatı miktarını tesbit etmek,
9. Kanunda yazılı diğer görevleri yerine getirmek.

II - Birlik yönetim kurulu
Kuruluşu
MADDE 118. — Birlik yönetim kurulu birlik genel kurulu tarafından kendi üyeleri arasından
gizli oyla seçilen on üyeden meydana gelir. Ayrı ca on yedek üye seçilir.
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Toplantılar
MADDE 115. — Birlik genel kurulu, yılda bir defa ve bir evvelki genel kurulun tâyin ede
ceği zaman ve yerde olağan toplansısını yapar.
Birlik yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde vaya en az on baronun yönetim kurulları yazı
ile isterse genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
Adalet Bakanı, adaletin ve meslekin genel menfaatleri ve hazırlanacak adlı. ve meslekî kanun
tasarıları hakkında görüş ve düşüncelerini almak üzere genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını birlik yönetim kurulundan istiyebilir.
Birlik genel kurulu başkanlık divanının seçimi hakkında 85 nci maddenin birinci fıkrası
hükmü kıyasen uygulanır. Birlik organlarında görev alanlar, başkanlık divanına seçilemezler.
Görüşme ve karar yeter sayısı
MADDE 116. — Birlik genel kurulu, üyelerinin en az dörttebiri katılmadıkça toplantı ve
görüşme yapamaz.
Birinci fıkrada yazılı yeter sayış olmadığı hallerde, toplantı bir ayı geçmemek üzere başka bir
güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üyelerin en az beştebiri katılmadığı takdirde, toplantı
bu sayı elde edilinceye kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır.
87 nci maddenin 3, 4 ve 5 nci fıkraları ve 88 nci madde hükmü birlik genel kurulu toplantı
ları ve görüşmeleri hakkında da kıyasen uygulanır.

Görevleri
i.

MADDE 117. — Birlik genel kurulunun görevleri şunlardır :
1. Birlik yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri ile birlik başkanını seçmek,
2. Kuruluş amacı içindeki işlere dair hazırlanan raporları ve gündemdeki maddeleri görü
şüp karara varmak,
3. Birlik yönetim kuruluna talimat vermek,
4. Birliğin hesaplarını incelemek, bütçesini onaylamak, birlik yönetim kurulunun geçmiş yı
lın çalışmalarından dolayı ibrası hakkında karar vermek,
5. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, (genel kurul bu yetkisini birlik yö
netim kuruluna verebilir.)
6. Gelecek genel kurul toplantı zaman ve yerini kararlaştırmak,
7. Adaleti ve mesleki ilgilendiren işler hakkında teklifte bulunmak,
8. Barolardan alınacak birlik keseneği miktarını tesbit etmek,
9. Birlik başkanı, başkan yardımcıları, genel sekreteri ve saymanının ücretleri ile yönetim,
disiplin ve denetim kurulları üyelerine verilecek huzur hakları miktarını ve ödeme şeklini belli
etmek,
10. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
II - Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

Kuruluşu
MADDE 118. — Birlik yönetim kurulu, birlik başkanı ile, birlik genel kurulu tarafından
kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen on üyeden kurulur. Ayrıca on yedek üye seçilir.
Birlik yönetim kuruluna birlik başkanı başkanlık eder.
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Üyeler arasında iş bölümü
MADDE 119. — Birlik yönetim kuruluna birlik başkanı başkanlık eder.
Kurul gizli oyla içlerinden birini başkan yardımcılığına, birini genel sekreterliğe, birini de
muhasip veznedar üyeliğe seçer.
Birlik yönetim kurulu birlik paralarının kimler tarafından yatırılıp çekilebileceğini belirtir ve
gereken kurumlara bildirir.
Seçim dönemi
MADDE 120. — Birlik yönetim kurulu üyeleri ile yedekleri iki yıl için seçilirler. Yeniden se
çilmek caizdir. Şu kadar ki, üyelerin yarısı her yıl yenilenir. îki yıl sonunda aynlacak üyeler ad
çekme ile belli olur.
92 nci madde hükmü, birlik yönetim kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.

Toplantılar
MADDE 121. — Yönetim kurulu ayda bir toplanır. Her toplantı sonunda gelecek toplantının
günü kararlaştırılır. Toplantı günü üyelere çağrı mektubu ile bildirilir. Engeli olanlar bunu en az
7 gün önce yazı ile bildirirler. Belgeye bağlanmış yerinde bir engele dayanmaksızın üst üste 3 top
lantıya gelmiyen üye istifa etmiş sayılır.
Başkan veya yönetim kurulu üyelerinden birinin isteği ile yönetim kurulu acele hallerde her
zaman toplantıya çağırılabilir.

Görüşme ve karar yeter sayısı
MADDE 122. — Birlik yönetim kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve mev
cudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün
tutulur.
Görevleri
MADDE 123. — Birlik yönetim kurulunun görevleri şunlardır :
1. Birlik genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündem hazırlamak,
2. Birliğin mallarını yönetmek,
3. Yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,
4. Birlik genel kurulunca alınan kararlan uygulamak,
5. Birlik adına iktisap ve iltizam hususlarında birlik başkanına yetki vermek,
6. Birliğin ücretli memurlarını tâyin etmek ve işlerine son vermek,
7. Birlik yönetim kurulu kararlarının özetini gösteren defterleri tutmak,
8. Birliği yönetmek,
9. Türkiye Barolar Birliğinin genel durumu ile geçmiş yıl işlemleri ve çalışmaları hakkında
birlik genel kurulunda rapor vermek ve geçmiş yıl çalışma ve hesaplanndan dolayı ibra istemek,
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Seçim dönemi
MADDE 119. — Birlik yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilirler. Süresi dolan üye yeni
den seçilebilir. Şu kadar ki, üyelerin yarısı her iki yılda bir yenilenir. İlk ikinci yıl sonunda ay
rılacak üyeler ad çekme ile belli olur.
90 ncı maddenin 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde hükmü birlik yönetim kurulu üye
leri hakkında da kıyasen uygulanır.
Toplantılar
MADDE 120. — Birlik yönetim kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Başkan veya yö
netim kurulu üyelerinden birinin isteği ile kurul, acele hallerde her zaman olağanüstü toplan
tıya çağırılabilir.
Her toplantı sonunda, gelecek toplantının günü kararlaştırılır. Toplantı günü, üyelere çağrı
mektubu ile bildirilir. Engeli olanlar, bunu en az yedi gün önce yazı ile bildirirler.
Belgeye bağlanmış yerinde bir engele dayanmaksızın üst üste üç toplanıya gelmiyen üye is
tifa etmiş sayılır.
Birlik yönetim kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplamr ve toplantıya katılanla
rın salt çoğunluğu ile karar verir. Şu k^d.ır ki, on veya daha az üyenin katılmasiyle yapılan
toplantılarda karar verilebilmesi için en AZ beş üyenin bir oyda birleşmesi şarttır. Oylarda eşit
lik halinde, başkanın bulunduğu tara/, üstün tutulur.

Görevleri
MADDE 121. — Birlik yönetim kurulunun görevleri şunlardır :
1. Birlik genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündem hazırlamak,
2. Birliğin mallarını yönetmek,
3. Yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,
4. Birlik genel kurulunca alınan kararlan uygulamak,
5. Birlik adına iktisap ve iltizam hususlarında birlik başkanına yetki vermek,
6. Birliğin ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
7. Birlik yönetim kurulu kararlarının özetini gösteren defterleri tutmak,
8. Biliği yönetmek,
9. Birliğin genel durumu ile geçmiş yıl işlemleri ve çalışmaları hakkında birlik genel kurulu
na rapor vermek ve geçmiş yıl çalışma ve hesaplarından dolayı ibra istemek,
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10. Avukatların hak ve menfaatlerinin korunması için ilgili mercilere gerekli başvurmalarda
bulunmak,
11. Avukatlık meslekinin gelişmesine, meslek mensuplarının haklarının korunmasına yarıyacak etütleri yapmak, bu konudaki etüt ve düşünceleri birlik genel kuruluna sunmak,
12. Avukatlık meslekî ile ilgili olarak resmî yerlerden sorulacak hususlar hakkında, gerekli
düşünce ve görüşleri bildirmek,
13. Avukatların' meslekten ilerlemesi için kitaplıklar açmak, meslekî yayında bulunmak, avu
katların hazırlıyacağı eser ve etütlerin yayımına yardım etmek,
14. Barolar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları halletmek,
15. Meslekî dayanışmanın kuruluş ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak,
MADDE 16. — Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak,

III - Birlik başkanlığı
Seçim şekli ve seçim dönemi
MADDE 124. — Birlik başkanı, birlik genel kurulu tarafından kendi üyeleri arasından iki
yıllık bir dönem için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir.
Her hangi bir sebeple seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan birlik başkanı yerine seçilen,
geri kalan süreyi tamamlar.
Birlik başkanını bulunmadığı zamanlarda birlik yönetim kurulunun en kıdemli üyesi başka
na ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
Birlik başkanının görevleri
MADDE 125. — Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, kendisine verilecek yetkiye
göre birlik adına iktisap ve iltizamda bulunmak, bütçeyi uygulamak ve bağışları kabul etmek,
yargı organları ve resmî makamlar önünde birliğin menfaatlerini korumak ve savunmak veya
bu maksatla avukatları atamak, yabancı boralar ve hukuk kurumları ile olan temasları sağlamak
birlik başkanının görevlerindendir.
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10. Kanunlarla başka bir merci veya organa verilmiş olmamak şartiyle, baroların kararları
na karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,
11. 77 nci maddede birliğe verilen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
12. Baro genel kurulllarını olağanüstü toplantıya çağırmak,
,
13. Avukatların ve baroların hak ve menfaatlerinin korunması için ilgili mercilere gerekli
başvurmalarda bulunmak,
14. Avukatlık meslekinin gelişmesine, avukatların haklarının korunmasına ve sosyal durumla
rının geliştirilmesine yarıyacak incelemeleri yapmak, vardığı sonuçları ve teklifleri birlik genel
kuruluna sunmak,
15. Avukatlık mesleki ile ilgili olarak resmî yerlerden sorulacak hususlar hakkında gerekli
düşünce ve görüşleri bildirmek,
16. Avukatların meslekte ilerlemesi için kitaplıklar açmak meslekî yayında bulunmak, avu
katların hazırlıyacağı eserlerin yayımına yardımcı olmak,
17. Barolar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek,
18. Meslekî dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak,
19. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
III - Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Seçim ve seçim dönemi bitmeden ayrılma
MADDE 122. — Birlik başkanı, birlik genel kurulu tarafından kendi üyeleri arasında dört
yıllık bir dönem için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir.
90 ncı maddenin 3 ve 6 ncı fıkraları ile 96 ncı maddenin 4 ncü fıkrası hükmü birlik başka
nı hakkında da kıyasen uygulanır.

Görevleri
MADDE 123. — Birlik başkanının görevleri şunlardır :
1. Birliği temsil ve birlik yönetim kuruluna başkanlık etmek,
2. Birlik genel kurulu, yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlarını yerine getirmek.
3. 121 nci maddeye göre verilecek yetki dairesinde birlik adına iltizam ve iktisapta bulun
mak, yüklenmelere girişmek, birliğe yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmî dairelerde birliği temsil edecek ve savunacak avukatları tâyin etmek,
5. Yabancı barolar birlikleri, barolar ve hukuk kurumları ile ilişkiler kurmak ve yürüt
mek,
6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurullarının gereğini
her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısiyle kendisini
göreve zorlıyan hususları yapmak,
7. Birliğin çalışmaları hakkında her yıl birlik genel kuruluna yazılı bir rapor vermek,
8. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
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IV - Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı
Kuruluşu ve seçimi
MADDE 124. — Birlik başkanlık divanı;
1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı,
2. Türkiye Barolar Birliği iki başkan yardımcısı,
3. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri,
4. Türkiye Barolar Birliği saymanından, ibarettir.
Divanın başkan dışındaki üyeleri, birlik yönetim kurulu için yapılan her seçimden sonraki
ilk toplantıda, bu kurul tarafından kendi üyeleri arasında gizli oyla seçilir.
Birlik başkanlık divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce aynlırsa, kalan görev süresi
için, bir ay içinde yenisi seçilir.
Birlik başkanlık divanının görevleri
MADDE 125. — Birlik başkanlık divanı, kanunla veya birlik yönetim kurulu karariyle ken
disine verilen görevleri yerine getirir.
Divan, birlik mallarının yönetimi hakkında gerekli kararları alır ve aynı konuda, birlik yö
netim, kurulunun isteğine göre, bu kurula yazılı veya sözlü bilgi verir.
Türkiye Barolar Birliği Başkan yardımcılarının görevleri
MADDE 126. — Birlik Başkan yardımcıları, Birlik Başkanı tarafından verilecek görevleri ya
par ve yetkileri kullanırlar.
Birlik Başkanının bulunmadığı zamanlarda veya Birlik Başkanlığı her hangi bir sebeple boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar Başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine geti
rilmesi meslekteki kıdem sırasına göre Başkan yardımcılarına aittir.
Birlik Başkan yardımcılarının da yokluğumla Birlik Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli
üyesi Başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
Türkiyo Barolar Birliği Genel Sekreterinin görevleri
MADDE 127. — Birlik Genel Sekreteri. Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları
düzenler, Birliğin iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir, Birlik kalemine gerekli direktifleri ve
rir ve kalemin çalışmasını denetler.
Türkiye Barolar Birliği Saymanının görevleri
MADDE 128. — Birlik Saymanı, Birliğin mallarını Birlik Başkanlık Divanının kararları gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya
yetkilidir.
Birlik Saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kâğıtları Birlik Başkanı ile birlikte imzalar.
V - Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu
Kuruluşu
MADDE 129. — Birlik Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasında
gizli oyla seçilen yedi üyeden kurulur. Ayrıca yerU yedek üye seçilir.
Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
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İV - Birlik denetleme kurulu
Seçim ve görevleri
MADDE 126. — Genel kurul tarafından her toplantı dönemi için kendi üyeleri arasında 3
asıl ve 3 yedek denetçi seçilir. Bu denetçiler geçmiş yıl hesaplarını ve işliyen yıl muhasebe işlerini
denetliyerek genel kurula rapor verirler.

V - Birlik yüksek disiplin kurulu
Birlik yüksek disiplin kurulunun kuruluşu
MADDE 127. — Birlik yüksek disiplin kurulu Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu tarafın
dan ve kendi üyeleri arasından seçilen 7 üyeden meydana gelir. Ayrıca 7 yedek üye seçilir. Bir
lik yüksek disiplin kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler. Görev süresi dört yıl
dır.

DOKUZUNCU KISIM
Disiplin ve işlem cezalan
Disiplin cezalarının uygulanacağı haller
MADDE 128. — Avukatlık vakar ve şerefineyahut meslek nizam ve ananelerine uymıyan fiil
ve hareketlerde bulunanlarla meslekî faaliyette görevlerini yapmıyan veya görevinin gerektirdiği
dürüstlüğe uygun hareket etmiyenler hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.
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Seçim dönemi
MADDE 130. — Birlik Disiplin Kurulu üyeleri dört yıl için seçilirler. Süresi dolan üye yeni
den üye seçilebilir.
90 ncı maddenin 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde hükmü Birlik Disiplin Kurulu üye
leri hakkında da kıyasen uygulanır.
Toplantılar
MADDE 131. — Birlik Disiplin Kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Birlik Başkanı
nın veya Birlik Disiplin Kurulu Başkan yahut üyelerinden birinin isteği ile Kurul acele hallerde
her zaman olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
120 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları Birlik Disiplin Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır.
Birlik Disiplin Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve en az dört üyenin bir
oyda birleşmesi ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf, üstün tutulur.
Görevi
MADDE 132. — Birlik Disiplin Kurulu bu kanunla verilen görevleri yapar ve yetkileri kul
lanır.
VI - Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu
Kuruluşu ve görevi
MADDE 133. — Birlik Genel Kurulu, birliğin malî işlemlerini denetlemek üzere, her toplantı
dönemi için kendi üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek denetçi seçer.
Denetçiler gizli oyla seçilir. 90 ncı maddenin 5 ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde hükmü de
netçiler hakkında da kıyasen uygulanır.
Birlik Denetleme Kurulunun çalışma usulü ile görev ve yetkileri yönetmelikte gösterilir.

ONUNCU KISIM
Disiplin işlem ve cezalan
Disiplin cezalarının uygulanacağı haller
MADDE 134. — Avukatlık onuruna yahut meslek düzen ve geleneklerine uymıyan eylem ve
davranışlarda bulunanlarla, meslekî çalışmada görevlerini yapmıyan veya görevinin gerektirdiği
dürüstlüğe uygun şekilde davranmıyanlar hakkında bu kanunda yazıh disiplin cezaları uygulanır.
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Disiplin cezaları
MADDE 129. — Disiplin cezaları şunlardır :
1. Uyarma; avukatın meslekinin icrasında daha dikkatli davranması' gerektiğinin baro baş
kanı tarafından kendisine bir mektupla bildirilmelidir. Uyarma cezası sicile geçmez.
2. Kınama; meslekinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata disiplin kurulu kararı
ile bildirilmesidir.
3. 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezan,
4. işten çıkarma; avukatın üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere meslekini yap
maktan yasaklanmasıdır.
5. Meslekten çıkarma; avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak avukatın barodan çıkarıl
ması avukatlık unvanının kaldırılmasıdır.
Beşinci kısımda yazılı esaslara uymamak
MADDE 130. — Bu kanunun avukatların hak ve ödevlerine ait 5 ncı kısımda yapılı esaslara
uymıyanlar hakkında ilk defasında en az kınama, tekrarından işten çıkarma ve beşinci maddenin
(a) bendinde yazık bir suçtan dolayı hükümlülüğü halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır.

Savunma hakkı
MADDE 131. — Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda, isnadolunan hususun ilgi
liye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için belli
bir süre tanınması şarttır.
Baroya kayıttan önceki fiil ve haller
MADDE 132. — Baroya kayıt ve kabulden önceki fiil ve haller meslekten çıkarma cezasını
gerektirmiş olmadıkça disiplin kovuşturmasına konu olamaz.
Avukatın avukatlıktan ayrılması, avukatlığı sırasındaki fullerinden dolayı disiplin kovuş
turması yapılmasına mâni değildir.
Kovuşturmayı yapacak baro
MADDE 133. — Disiplin kovuşturması, avukatın, kovuşturmaya başlandığı sırada kayıtlı
olduğu baro tarafından yapılır.
Baro başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu üyeleri hakkında yapılacak şikâyet üzerine
disiplin kurulunda kovuşturma sırasında ilgili balkan veya üye bulunmaz.
Bu yüzden, yönetim veya disiplin kurulu, yedoklorin katılmasına rağmen toplanamazsa, bu
kurullar üye ve yedekleriyle biri diğerini tamamlamak suretiyle toplanır.
Ayrıca disiplin kurulu bulunmıyan barolarda yönstim ve disiplin işlerine bakan kurulun
toplanamaması halinde en kıdemli avukatlarla kanıl tamamlanır.
Şikâyet ve ihbar konusunun kovuşturmaya değer mahiyette olmadığına dair baro yönetim ku
rulları tarafından verilecek kararlar Cumhuriyet Savcısı ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunur.
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Disiplin cezalan
MADDE 135. — Disiplin cezaları şunlardır :
1. Uyarma; avukatın meslekinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin Baro Başkanı
tarafından kendisine bir mektupla bildirilmesidir. Uyarma cezası sicile geçmez.
2. Kınama; Meslekinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata bildirilmesidir.
3. Yüz liradan 5 000 liraya kadar para cezası,
4. îşten çıkarma; avukatın üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere meslekini yapmaktan yasaklanmasıdır.
5. Meslekten çıkarma; Avukatlık ruhsatnemesinin geri alınarak avukatın adının baro levha
sından silinmesi ve avukatlık unvanının kaldırılmasıdır.
Cezaların uygulama şekli
MADDE 136. — Bu kanunun avukatların hak ve ödevleri ile ilgili altıncı kısmında yazılı esas
lara uymıyanlar hakkında ilk defasında en az kınama, tekrarında, davranışının ağırlığına göre,
para veya işten çıkarma cezası ve 5 nci maddenin (a) bendinde yazılı bir suçtan kesin olarak hü
küm giyme halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır.
Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasını gerektiren
davranışta
bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır.
Bir defa isten çıkarılan avukat, beş yıllık dönem içinde bu kanunun altıncı kısmındaki kural
lara aykırı davranışta bulunursa meslekten çıkarılır.
Savunma lıdkla
MADDE 137. — Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda, isnadolunan hususun avukata
açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on
günlük bir süre tanınması zorunludur.
Baroya yazılmadan önceki ve meslekten ayrıldıktan sonraki eylem ve davranışlar
MADDE 133. — Baro levhasına kabul ve yasılmadan önceki eylem ve davranışlar, meslekten
çıkarma cezasını garektirnıiş olmadıkça, disiplin kovuşturmasına konu olamaz.
Avukatın, avukatlıktan ayrılması, avukatlığı sırasındaki eylem ve davranışlarından dolayı di
siplin kovuşturması yapılmasına engel değildir.
•
Kovuşturma yetkisi ve eksik üyelerin tamamlanması
MADDE 139. — Kovuşturmanın dayandığı şikâyet veya ihbarın vâki olduğu yahut Cumhuri
yet savcısının kovuşturma isteğinde bulunduğu veya kovuşturmaya esas teşldl eden eylem veya
davranışın re'sen haber alındığı tarihte avukat hangi baronun levhasında yazılı ise, disiplin ko
vuşturmasına karar verme ve kovuşturmayı yürütme yetkisi o baroya aittir.
Baro balkanı, baro yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, kendi haklarındaki kovuşturmalarla
ilgili görüşme ve kararlara katılamazlar.
iîdnci fıkranın kapsamına giren bir durumun mevcudolması veya ret yahut istinkâf sebeple
riyle başkan ve üyelerin katılmamaları yüzünden baro yönetim ve disiplin kurullarında toplantı
yetersayısı bulunamazsa, eksikler yedeklerle tamamlanır. Yedeklerin de her hangi bir sebeple
görüşme veya karara katılamamaları yahut sayılarının yetişmemesi halinde, baro levhasında ya
zılı olup yönetim ve disiplin kurullarına seçilme yeterliği bulunan avukatlar arasından ad çekme
yolu ile seçileceklerle eksikler tamamlanır.
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Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına tesiri
MADDE 134. — Avukat hakkında başlanılmış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve ka
rarlarının uygulanmasına engel teşkil etmez.
Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararma konu teşkil edecek bir fiil işlemiş olan avukat hak
kında aynı fiilden dolayı ceza mahkemesinde dâva açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin kovuş
turması ceza dâvasının sonuna kadar bekletilebilir.
Bu takdirde yönetim kurulunun isteği üzerino disiplin kurulu avukatın işten çıkarılmasına
yer olup olmadığı hakkında bir karar vermek zorundadır.
Fiilin işlenmemiş veya sanığı tarafından irtikâbedilmemiş olması sebebiyle beraet hali müs
tesna, beraetle neticelenmiş bir cesa dâvasının konusuna giren fiillerden dolayı disiplin kovuş
turması, o fiillerin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin kovuşturma
sını gerektirir mahiyette olmasına bağlıdır.
Baro yönetim kurlları, mahkûmiyetle neticelenen bir ceza dâvasının konusunu teşkil eden
fiilden dolayı ayrıca disiplin kovuşturması açmaya mecburdur.
Yönetim kurulunca disiplin kovuşturmasına karar verilmesi lüzumu
MADDE 135. — Disiplin kovuşturması, yönetim kurulu tarafından verilen bir kararla açılır.
Yönetim kurulu, alâkalının ihbar ve şikâyeti veya Cumhuriyet Savcısının isteği üzerine yahut
re'sen, disiplin kovuşturması açılmasına karar vermeye esas olacak soruşturmanın yapılması
görevini kendi üyelerinden birine verebilir.
Yönetim kurulu yukarki fıkra gereğince vâki ihbar, şikâyet veya istek tarihinden itibaren
altı ay içinde disiplin kovuşturması hakkında birkarar vermeye mecburdur.

Soruşturmaya memur üyenin yetkileri
MADDE 136. — Soruşturmayla görevlendirilen üye, delilleri toplar, lüzum gördüğü kimselerin
ifadelerini yeminle de alabilir; hakkında şikâyet edilen avukatı da dinledikten sonra dosyayı bir
raporla yönetim kuruluna verir.
•
Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair verilen kararlara itiraz
MADDE 137. — Disiplin kovuşturması açılmasına yönetim kurulu tarafından karar verilir. Di
siplin kovuşturmasına yer olmadığına dair yönetim kurulu tarafından verilen kararlar aleyhine,
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün ioinde Cumhuriyet Savcısı veya şikâyetçi tarafından Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından evrak üzorinde yapılacak inceleme sonun
da şikâyet ve ihbar konusu incelemeye değer mahiyette görülürse, evvelki karar kaldırılarak di
siplin kovuşturmasının açılması için evrak evvelki kararı veren baroya gönderilir. Türkiye Baro
lar Birliği Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir.
Birinci fıkra gereğince yapılan itirazın Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından
reddi halinde, itiraz eden ve Cumhuriyet Savcısı kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren
onbeş gün içinde Adalet Bakanlığına itiraz edebilir. Adalet Bakanlığı, itiraz üzerine ilgili disipM. Meclisi
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Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına tesiri
MADDE 140. — Avukat hakkında başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve karar
larının uygulanmasına engel olmaz.
Şu kadar İd, disiplin işlem ve kararma konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat
haklımda aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dâva ağılmış ise, avukat hakkındaki disiplin
kovuşturması ceza dâvasının sonuna kadar bekletilebilir. Bu halde, yönetim kurulunun isteği üze
rine disiplin kurulu, avukatın işten yasaklanmasına yer olup olmadığı hakkında bir karar ver
mek sorundadır.
Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafmdan yapılmamış olması sebebiyle beraet hali müstesna,
beraetle sonuçlanmış bir ceza dâvasımn konusuna giren eylemlerden dolayı disiplin kovuşturması,
o eylemin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin kovuşturmasını gerekti
rir mahiyette olmasına bağlıdır.
Baro yönetim kurulları hükümlülükle sonuçlanan bir ceza dâvasının konusunu teşkil eden ey
lemlerden dolayı ayrıca disiplin kovuşturması açmak sorundadırlar.
Disiplin kovuşturmasının açılması
HADDE 141. — Disiplin kovuşturması, yönetim kurulu tarafından verilen bir kararla açılır.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde ihbar, şikâyet veya istek tarihinden itibaren en çok bir
yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermeye mecburdur.
Yönetim kurulu, ilgilinin ihbar ve şikâyeti veya Cumhuriyet savcısının, isteği üzerine yahut
re'sen, disiplin kovuşturması açılmasına karar vermeye esas olacak soruşturmanın yapılması göre
vini kendi üyelerinden birine verebilir. Soruşturma ile görevlendirilen üye, delilleri toplar, ge
rekli görüdüğü kimselerin ifadelerini yeminle de alabilir; hakkında soruşturma yapılan avukatı
da dinledikten veya dinlenmek için verilen süre dolduktan sonra dosyayı bir raporla yönetim ku
ruluna verir.
Şikâyet, ihbar veya istem konusu eylem veya davranış hakkında kovuşturma açılmasına yer
olmadığına dair yönetim kurulu tarafından verilecek kararlar ilgililere ve Cumhuriyet savcı
sına tebliğ olunur.

Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararlara itiraz
MADDE 142. — Baro yönetim kurulunun, disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair ka
rarlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde şikâyetçi veya Cumhuriyet savcısı tara
fından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonun
da şikâyet, ihbar veya istem konusu incelemeye değer mahiyette görülürse, evvelki karar kaldı
rılarak, disiplin kovuşturmasının açılması için dosya evvelki kararı veren baroya gönderilir. Tür
kiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir.
Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararları süresi içinde
itiraz edilmezse kesinleşir.
Birinci fıkra gereğince yapılan itirazın Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafmdan
reddine dair kararlar, Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir. Adalet Bakanlığının bu kaM. Meclisi

(S. Sayısı : 324)

— 280 —
(Hükümetim teklifi)
lin dosyasını celp ve tetldk ile itirazın reddine veya disiplin kovuşturması açılması için evra
kın baroya iadesine karar verir.
Adalet Bakanlığının kararı kesindir.
Bu karar aleyhine, şikâyetçi, ilgili baro yönetim kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulu Danıştaya başvurabilir.
Yeni delillerin bulunması
MADDE 138. — Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı hakkındaki kararın konusuna
giren fiillerden dolayı yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve kararın ke
sinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır.
Duruşmanın gizliliği
MADDE 139. — Disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen hallerde, yönetim kurulunun
iletmesi üzerine, disiplin kurulu, incelenmesini duruşma yaparak yürütür. Duruşma gizli olur.
Disiplin kurulları incelemeyi, yönetim kurulu kararının kendilerine intikalinden itibaren altı
ay zarfında sonuçlandırmaya mecburdur.
Gıyapta duruşma yapılabilmesi
MADDE 140. — Çağnya uymıyan avukatın gıyabında duruşma yapılır. Şu kadar ki, duruş
maya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağının davetiyeye yazılması şarttır.
Delillerin gösterilmesi ve incelenmesi
MADDE 141. — Disiplin kurulu, delillerin ne suretle gösterileceği ve inceleneceğini, istek
veya feragatle yahut evvelce verilmiş kararlara bağlı olmaksızın takdir ve tâyin eder.
Tamlc ve bilirkişi dinlenmesi
MADDE 142. — Tanık ve bilirkişinin duruşmaya çağrılması veya üyelerden biri tarafından
veya istinabe yoliyle dinlenmesi yahut yazılı ifadesinin okunmasiyle yetinilmesi disiplin kurulu
nun takdirine bağlıdır.
Ancak bir olayın delili yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret ise bu tanık her halde din
lenir.
Duruşma tutanağı
MADDE 143. — Duruşma tutanağı başkanın görevlendireceği bir üye tarafından
Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların duruşmada okunması zorunludur.

tutulur.

İstinabe talimatının yerine getirilmesi
MADDE 144. — İstinabe yoliyle verilen talinat baro merkezinde disiplin kurulu veya üyesi,
diğer yerlerde o baronun disiplin kurulunca görevlendirilecek bir avukat tarafından yerine ge
tirilir.
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ran kesindir. Şu kadar ki, bu karar aleyhine, şikâyetçi, ilgili baro yönetim kurulu ve Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu Danıştaya başvurabilirler.
8 nci maddenin 6 ncı ve 7 nci fıkraları hükümleri bu halde de kıyasen uygulanır.

Aynı eylemden dolayı yeniden inceleme
MADDE 143. — Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair kararın konusuna giren
eylemlerden dolayı yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve bu kararın ke
sinleştiği tairhten itibaren üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır.
Disiplin kurulunda duruşma
MADDE 144. — Disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen hallerde, yönetim kurulu
nun iletmesi üzerin,e disiplin kurulu incelemesini duruşma yaparak yürütür. Duruşma gizli olur.
Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve her haldo yönetim kurulu kararının kendisine gelişi
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırmak zorundadır-.
Gıyapta duruşma
MADDE 145. — Çağırıya uymıyan avukatın gıyabında duruşma yapılır. Şu kadar İd, duruş
maya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağının davetiyeye yazılması şarttır.
Delillerin gösterilmesi ve incelenmesi
MADDE 146. — Disiplin kurulu, delillerin gösterilme ve inceleme şeklini, istek veya feragatle
yahut evvelce verilmiş kararlarla bağlı olmaksızın takdir ve tâyin eder.
Tanık ve bilirkişi dinlenmesi
MADDE 147. — Tanık ve bilirkişinin duruşmaya çağrılması veya üyelerden biri tarafjndan
yahut istinabe yoliyle dinlenmesi veya yazılı ifadesinin okunmasiyle yetinilmesi, disiplin kurulu
nun takdirine bağlıdır.
Ancak, bir olayın delili yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret ise, bu tanık her halde
dinlenir.
«
Duruşma tutanağı
MADDE 148. — Duruşma tutanağı, disiplin kurulu başkanmın görevlendireceği bir üye veya
kâtip tarafından tutulur.
Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların duruşmada okunması zarunludur.
İstinabe talimatının yerine getirilmesi
MADDE 149. — İstinabe yoluyla verilen talimat, baro merkezinde disiplin kurulu veya bu
kurulun bir üyesi, diğer yerlerde o baronun disiplin kurulunca görevlendirilecek bir avukat
tarafından yerine getirilir.
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Tanık ve bilirkişinin çağrılması
MADDE 145. — Tanıklar ve bilirkişiler tebligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır.
Usulüne göre çağrılıp da gelmiyen veya kanrmi bir sebebolmaksızın bilirkişilik veya yemin
etmekten çekinen tanık veya bilirkişinin masraflarla birlikte 20 liradan 200 liraya kadar para
cezasına hükmedilmesi, tanık veya bilirkişinin ikamet ettiği yer sulh hâkiminden istenebilir. Ay
rıca tanıkların zorla getirilmesine sulh mahkemesince karar verilir.
Yukarıki fıkra hükmüne göre cezalandırılan ve zorla getirilmesi istenmeyip yeniden çağnlan
tanık yine gelmezse tekrar cezalandırılır.
Sulh mahkemesi, bu hususta düzenlenmiş olan tutanak örneği üzerinde karar verir.

Disiplin kurulu üyelerinin reddi
MADDE 146. — Disiplin kurulu üyeleri, Ceıa Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebep
lerle reddedilebilir. Ret istemi reddi istenen üyeien başkalarının katılmasiyle incelenir. Ret se
bebiyle kurulun toplanamaması halinde 132 nci maddeye göre işlem yaplır.

Kararların tebliği
MADDE 147. — Disiplin kurulu kararlarının onanmış bir örneği ilgililerden başka baronun
bulunduğu il merkezindeki Cumhuriyet Savcısına tebliğ olunur.
İşten menedüme
MADDE 148. — Hakkında meslekten çıkarmı cezasını gerektirebilecek nitelikte bir işten do
layı kovuşturma yapılmakta olan avukat, disiplin kurulu kararı ile işten menedilebilir.
Kararın verilmesinden önce alâkalının dinlenmiş veya dinlenmek üzere çağırılmış olup da be
lirtilen günde gelmemiş olması şarttır.
Disiplin kurulu, bu karara esas olacak delillerin ne sınır dâhilinde gösterilip inceleneceğini
istekle bağlı olmaksızın serbestçe takdir eder.
Karar, hakkında kovuşturma yapılan avukata gerekçesiyle birlikte tebliğ olunur ve bu karar
verildiği tarihte yürürlüğe girer. Ancak karara karşı Birlik Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz olu
nabilir. İtiraz, kararın uygulanmasını durdurmaz. Bu husustaki itirazlar ivedilikle ve en geç bir
ay içinde karara bağlanır. İtiraz varit görülürse karar kaldırılır.
îşten men karan yargı organları ile sair mercilere baro başkanlığı tarafından derhal duyuru
lur.

İşten menedilmenin esas olduğu haller
MADDE 149. — Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya tevkif müzekkeresi çıkarı
lan yahut rüşvet, sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal ve yalan yere şahitlik
cürümlerinden biri ile haklarında son soruşturmanın açılması kararı verilenlerin işten menedilmeleri mecburidir.
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Tanık ve bilirkişinin çağrılması
MADDE 150. — Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır.
Usulüne göre çağrılıp da gelmiyen veya kanuni bir sebebolmaksızın tanıklık yahut bilirki
şilikten veya yemin etmekten çekinen kimsenin giderlerden başka, 20 liradan 200 liraya kadar
hafif para cezasına çarptırılması, bu kimsenin ikamet ettiği yer sulh ceza hâkiminden istene
bilir. Ayrıca istek üzerine, tanığın zorla getirilmesine, baronun bulunduğu il merkezindeki sulh
ceza hâkimi karar verir.
Yukarıki fıkra hükmüne göre cezalandırılan ve zorla getirilmesi istenmeyip yeniden çağrılan
tanık ve cezalandırıldıktan sonra yeniden çağrılan bilirkişi yine gelmezse tekrar cezalandırılır.
Sulh hâkimi, gerek hafif para cezasına, gerekıe zorla getirmeye, disiplin kurulunun tutanak
örneği üzerinden karar verir.
Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve istinkâfı
MADDE 151. — Disiplin kurulu üyeleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebep
lerle reddedilebilir ve istinkâf edebilirler.
Ret istemi, reddi istenen üyeden başkalarının katılmasiyle incelenir.
Ret ve istinkâf sebebiyle kurulun toplanamaması halinde 139 ncu maddeye göre işlem yapılır.
Kararların tebliği
MADDE 152. — Disiplin kurulu kararlarının onanmış bir örneği ilgililerden başka, baronun
bulunduğu il merkezindeki Cumhuriyet savcısına da tebliğ olunur.
îşten yasaklanma
MADDE 153. — Hakkında meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek mahiyette bir işten do
layı kovuşturma yapılmakta olan avukat, disiplin kurulu karariyle, tedbir mahiyetinde işten
yasaklanabilir.
Kararın verilmesinden önce ilgilinin dinlenmiş veya dinlenmek üzere çağrılmış olup da belir
tilen günde gelmemiş olması şarttır.
Disiplin kurulu, bu karara esas olacak delillerin hangi sınır dâhilinde gösterilip incelene
ceğini, istekle bağlı olmaksızın, serbestçe takdir eder.
Karar, hakkında kovuşturma yapılan avukata gerekçesiyle birlikte tebliğ olunur ve bu karar
verildiği tarihte yürürlüğe girer. Ancak, karara karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu
na itiraz olunabilir, itiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. Bu husustaki itirazlar ivedilikle ve
en geç bir ay içinde karara bağlanır, itiraz yerinde görülürse karar kaldırılır.
İşten yasaklanma kararı, yargı organları ile sair mercilere baro başkanlığı tarafından derhal
duyurulur.
tsten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller
MADDE 154. — Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya tutuklama müzekkeresi çı
karılan yahut rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, inanç kötüye kullanma ve yalan yere
tanıklık cürümlerinden biri ile haklarında ron soruşturmanın açılmasr* kararı verilen ve 42 nci
madde uyarınca geçici olarak görevlendirilmiş olup, yapılan işlerin ücretini iş sahibinden aldı
ğı halde aynı maddenin son fıkrası gereğince kabule değer bir sebebolmaksızın ilgili mercie
ödememiş olan avukatların işten yasaklanmaları zorunludur.
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İşten menedilmenin hükümleri
MADDE 150. — îşten menedilmiş olanlar bu tarihten itibaren avukatlığa ait yetkileri hiçbir
suretle kullanamazlar. Bu hüküm avukatın eşi ile reşidolmıyan çocuklarına ait işlerde uygulan
maz.
Birinci fıkrada yazılı yasağa karşı hareket eden avukat hakkında 129 ncu maddenin 4 ve
5 nci bendlerinde yazılı cezalardan biri uygulanır.
Mahkemeler, resmî daireler işten menedilen avukatları kabul etmemekle görevlidirler.
İşten menedilen avukata ait dâvalar
MADDE 151. — İşten menedilen avukata ait dâvalar baro başkanının tâyin edeceği avukatlar
tarafından yürütülür. 42 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları hükmü bu halde de uygulanır.
Birinci fıkrada yazılı vekâlet görevi haklı sebepler ile reddolunabilir. Ret sebeplerinin kabule
değer olup olmadğının tetkiki baro yönetim kuruluna aittir.
Vekâlet görevi, temsil edilen avukatın talima'ma bağlı olmaksızın bu görevi yapan avukatın
sorumluluğu altında yürür.
Yapılan işlerin ücretini kendisine vekâlet olunan avukat öder.
Anlaşmazlık halinde ücretin miktarı baro yönetim kurulu tarafından belirtilir. Baro bu ücre
tin ödenmesinde bir kefil gibi sorumludur.
İşten menedilme kararının kaldırılması
MADDE 152. — îşten menedilme kararı kovuşturmanın durdurulmuş veya avukatlığa engel
olmıyan bir ceza verilmiş olması halinde kendiliğinden kalkar.
İşten menedilme kararı, bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı veya
sonradan kalktığı sabit olursa disiplin kurulu tarafından kaldırılır.
Disiplin kurulu kararlarına itiraz
MADDE 153. — Disiplin kurulu kararlarına karşı Cumhuriyet Savcısı ve alâkalılar, tebliğ
tarihinden itibaren otuz gün içinde Birlik Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
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İşten yasaklanmanın hükümleri
MADDE 155. — İşten yasaklanmış olanlar bu tarihten itibaren avukatlığa ait yetkileri hiç
bir şekilde kullanamazlar. Bu hüküm avukatın eşi ile reşido'mıyan çocuklarına ait işlerde uy
gulanmaz.
Birinci fıkrada yazılı yasağa aykırı hareket eden avukat hakkında 135 nci maddenin 4 ve
5 nci bendlerinde yazılı cezalardan biri uygulanır.
Mahkemeler, resmî daireler işten yasaklanan avukatları kabul etmemekle görevlidirler.

İşten yasaklanma kararının kaldırılması '
MADDE 156. — işten yasaklanma kararı, kovuşturmanın durdurulmuş veya avukatlığa engel
olmayan bir ceza verilmiş yahut 42 nci maddenin son fıkrasında yazılı ücretin ödenmiş olması hal
lerinde kendiliğinden kalkar.
işten yasaklanma kararı, bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı veya
sonradan kalktığı sabit olursa^ disiplin kvjrulu tarafından kaldırılır.
Disİ2)lin kurulu kararına karşı itiraz
MADDE 157. — Disiplin kurulu kararlarına karsı, Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, tebliğ tali
hinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
Birlik disiplin kurulu, disiplin dâvalarını doıyr, üzerinde inceler. Ancak, işten veya meslekten
çıkarma cezasına yahut işten yasaklanmaya dair kararların incelenmesi sırasında, ilgili avuka
tın isteği üzerine veya kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.
145 ve 146 nci maddeler, birlik disiplin kuruta haklamda da lygulanır.
Birlik disiplin kurulunda duruşmaya raportör üyenin işi izah etmesiyle başlanır. Bu üyenin du
ruşmadan önce raporunu imzalayıp dosyaya koymuş bulunması gereklidir.
Raportör üyenin izahından sonra ilgili avukat ve varsa vekilleri gerekli izahlarda bulunurlar.
Bunlardan itirazı yapmış olan taraf önce dinle nij. Son söz, hakkında disiplin kovuşturması ya
pılanındır.
Birlik disiplin kurulu, inceleme konusu kararır, onanmasına veya kovuşturmanın derinleştiril
mesi için. kararın bozularak dosyamın -ilgili baroy?, gönderilmesine karar verebileceği gibi, yeni
den incelemeyi gerektirmiyen hallerde, uygun görmediği kararı kaldırarak işin esası hakkında ka
rar verebilir veya verilmiş olan kararı düzelterek onaylıyabilir.
Birlik disiplin, kurulunun itiraz üzerine verdiği, kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile
kesinleşir. Şu kadar ki„ uyarma, kınama ve para cezasına ilişkin kararlar kesin olup Bakanlığın
onayına tabi değildir.
ilgili avukat ve birlik disiplin kurulu, Adalet E?vkanlığınm onaylamaya ilişkin kararına karşı
Damştaya başvurabilirler.
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Birlik Yüksek Disiplin Kurulunda inceleme
MADDE 154. — Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, disiplin dâvalarını evrak üzerinde inceler,
ancak işten veya meslekten çıkarma cezasına ait yahut işten menedilmeye dair kararların ince
lenmesi sırasında ilgili avukatın isteği üzerine veya kendiliğinden duruşma yapılmasına karar
verebilir.
Uygulanacak maddeler
MADDE 155. — 140 ve 141 nci maddeler Birlik Yüksek Disiplin Kurulu hakkında da uygu
lanır.
Duruşmada usul
MADDE 156. — Birlik Yüksek Disiplin Kurulunda duruşmaya raportör üyenin işi izah et
mesi ile başlanır. Bu üyenin duruşmadan önce raporunu imzalayıp dosyaya koymuş bulunması
şarttır.
Raportör üyenin izahından sonra alâkalı avukat ile varsa vekilleri gerekli açıklamalarda bu
lunurlar. Bunlar arasında itirazı yapmış olan taraf önce dinlenir. Son söz, aleyhinde disiplin ko
vuşturması yapılanındır.
Danıştay a başvurma
MADDE 157. — Birlik Yüksek Disiplin Kuruliu itirazı yerinde görürse esas hakkında da karar
verir.
İtiraz üzerine verilen kararlar, Adalet Bakanağıma tasdiki ile kesinleşir.
İlgili avukat ve Birlik Yüksek Disiplin Kurulu Adalet Bakanhğı kararı aleyhine Danıştaya
başvurabilir.
r,

Delillerin serbestçe takdiri
MADDE 158. — Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, ve barolar disiplin kurulları gösterilen delil
leri soruşturma ve duruşmadan edineceği kanaate göro serbestçe takdir eder. Şu kadar ki, bu
kurullar disiplin cezalarmın verilmesinde avukat]'!: şeref ve itibarını korumak, meslekin, adalet
gaye ve icaplarına ve meslekî nizam, gelenek ve âdetlere uygun olarak yerine getirilmesini sağ
lamak görevinden ilham alır.
77 ç yıl geçince kovuşturma yapılamaması
MADDE 159. ı— Disiplin cezasını gerektirecek fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl geçmiş
ise kovuşturma yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulunca işe el konmuş ise bu süre işlemez.

Disiplin hararlarının uygulanması
MADDE 160. — Disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe uygulanmaz.
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Delillerin serbestçe takdiri ve ceza vermenin amacı
MADDE 158, — Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu ve barolar disiplin kurulları, gösteri
len delilleri,, soruşturma ve duruşmadan edinecekleri kanıya göre serbestçe takdir ederler.
Bu kurullar, disiplin cezalarının verilmesinde, avukatlık onur ve itibarına korumak, meslekin
adalet amaç ve gereklerine ve meslekî düzsn, gelenek ve âdetlere uygun olarak yerine getirilme
sini sağlamak ilkesini göz önünde tutarlar.
Kovuşturma ve ceza zamanaşımı
MADDE 159. — Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren üç yıl geç
miş ise kovuşturma yapılamaz. Yönetim kurulun co, işe el konulmuş ise bu süre işlemez.
Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlemesinden itibaren dört buçuk yıl geçmiş ise disip
lin cezası verilemez.
Disiplin cezasım gerektiren eylem aynı zamanda bir suç teşkil ediyor ve bu suç için kanun
daha uzun bir zamanaşımı süresi koymuş bulunuyorsa, birinci ve ikinci fıkralardaki sureler ye
rine bu zamanaşımı süresi uygulanır.
Disiplin hararının uygulanması
MADDE 160. — Disiplin cezalarına ait karar la J kesinleşmedikçe uygulanamaz.

M. Meclisi

(S, Sayısı : 324)

— 288 —
(Hükümetin teklifi)
Tanık ve bilirkişi gideri
MADDE 161. Disiplin işlemleri dolayısıyla çağrılan her tanık ve bilirkişinin, kaybettiği za
man ve sarf ettiği mesaiye uygun bir tazminata hakkı vardır; bunlardan çağrıya uymak için seya
hat etmek zoorunluğunda olanlara yol ve ikamet masrafı da verilir. (Şikâyetçi ve hakkında kovuş
turma yapılan avukat dinlenmesini istediği tanık ve bilirkişi masrafım evvelden eder.
Avukata veya üçüncü bir kişiye yükletilmeye veya borçludan alınma imkânı kalmıyan mas
raflar baroya yüklenir,

Para cazast veya masrafların tahsili
MADDE 162. — Para cezasına veya masrafların ödenmesine dair olan kararlar icra ve iflâs
Kanununun ilâmlann icrası hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Para cezalan baroya
gelir yazılır.
icra takibi umumi hükümlere göre baro tarafından vekâlet verilecek bir avukat eli ile yürü
tülür.
ONUNCU KISIM
Avukatlık ücreti
Avukatlık ücretinin serbestçe kararlaştırılması
MADDE 163. — Bu kanundaki mânada avukatlık ücreti, avukatın vekâlet hizmetine karşılık
teşkil eden meblâğı ifade eder.
Avukatlık ücreti, avukatla müvekkil arasında serbestçe kararlaştmlır.
Şu kadar M, tarifedeki asgari miktar altında kalan avukatlık ücreti karşılığında iş ve dâva
kabulü yasak olup, aksine hareket disiplin cezasını gerektirir. 168 nci maddenin son fıkrası hük
mü saklıdır.
Dâva takip ve her türlü danışma ücretleri hakkındaki anlaşmaların yazılı şekilde olması şarttır.
Ücretten doğan dâvalarda yazılı sözleşmeden başka delil getirilemez ve dinlenemez.
Yazık ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde asgari ücret tarifesi uygulanır.
Ücret sözleşmesinin muhtevası
MADDE 164. — Ücret sözleşmesinin kaide olarak belli bir miktarı ihtiva etmesi lâzımıdır.
Şu kadar ki, üçüncü fıkra hükmü mahfuz kalmak üzere, dâvada gösterilen başarıya göre değiş
mek ve yüzde yirmibeşi aşmamak üzere dâva olunan veya hükmolunan şeyin değerinin belli bir yüz
desinin avukatlık ücreti olarak kararlaştmlması caizdir.
ikinci fıkraya göre yapılacak anlaşmalar, dâva konusu olan mal, alacak veya hak gibi kıymetler
den bir kısmının aynen avukata aidolacağım ve böylece avukatın taraflardan biri imiş gibi dâva ko
nusuna doğrudan doğruya ortaklığım tazamımm edemez. Bu gibi ücret sözleşmeleri bâtılıdır.
Avukatla müvekkil arasında aksine yazılı sözleşme bulunmadıkça tarifeye müsteniden hasma
tahmil olunacak avukatlık ücreti müvekkile aittir.
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Tanık ve bilirkişi gideri
MADDE 161. — Disiplin işlemleri dolayısiyle çağırılan her tanık ve bilirkişinin, kaybettiği
zaman ve harcadığı mesaiye uygun bir tazminata hakkı vardır; bunlardan çağırıya uymak için
yolculuk etmek zorunluğunda olanlara yolculuk ve ikâmet giderleri de verilir. Şikâyetçi ve hak
kında kovuşturma yapılan avukat, dinlenmesini istedikleri tanık ve bilirkişiye ait giderleri ev
velden öderler.
Avukata veya üçüncü bir kişiye yükletilmiyen veya borçludan alınma imkânı kalmayan gider
ler baroya yüklenir.
Şikâyet edenden, şikâyetin mahiyeti ve yapılacak disiplin soruşturma ve kovuşturmasının
genişliği göz önünde bulundurularak 10 liradan 200 liraya kadar avans alınabilir. Yapılan işlem
lere, alınan avansın yetmemesi halinde, tamamlanması her zaman istenebilir. Avans ve tamamlan
ması istenen miktar ilgilisi tarafından ödenme dikçe işlem yapılmıyabilir.
Para cezası veya giderlerin tahsili
MADDE 162. — Para cezasına veya giderlerin ödenmesine dair olan kararlar lora ve İflâs
Kanununun ilâmların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Para ce
zalan baroya gelir yazılır.
İcra takibi genel hükümlere göre baro tarafından vekâlet verilecek avukat eliyle yürütü
lür.
ONBİRİNCI KISIM
Avukatlık ücreti
Avukatlık ürretinin serbestçe kararlaştırılması
MADDE 163. — Avukatlık ücreti, avukatın vekalet hizmetine karşılık olan meblâğı ifade
eder.
Avukatlık ücreti, avukatla iş sahibi arasında serbestçe kararlaştırılır.
Şu kadar ki, tarifedeki asgari miktar altında kalan avukatlık ücreti karşılığında iş ve dâva
kabulü yasak olup, aksine hareket disiplin cezasını gerektirir.
168 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır.
Dâva, takip ve her türlü danışma ücretleri hakkındaki anlaşmaların yazılı şekilde olması şart
tır.
Ücretten doğan dâvalarda, yazılı sözleşmeden başka delil getirilemez ve dinlenemez.
Yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde asgari ücret tarifesi uygulanır.
Ücret sözleşmesinin kapsamı
MADDE 164. — Ücret sözleşmesinin kural olarak belli bir miktarı kapsaması gereklidir.
Şu kadar ki, üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, dâvada gösterilen başarıya göre değiş
mek ve yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dâva olunan veya hükmolunacak şeyin değerinin belli bir
yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlas+uı'aMlir.
İkinci fıkraya göre yapılacak anlaşmalar, dâva konusu olan mal, alacak veya hak sahibi kıy
metlerden bir kısmının aynen avukata aidolacağını ve böylece avukatın taraflardan biri imiş
gibi dâva konusuna doğrudan doğruya ortaklığını kapsıyamaz. Bu gibi ücret sözleşmeleri bâ
tıldır.
Avukatla iş sahibi arasında aksine yazılı sözleşme bulunmadıkça tarifeye dayanarak karşı ta
rafa yüklenecek avukatlık ücreti avukata aittir.
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Ücret dolayısiyle müteselsil mesuliyet
MADDE 105. — Müvekkilin birden çok olması halinde bunlardan her biri ve sulh ile neticelenen
işlerde, taraflar, avukat ücretlerinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.
Avukatın hapis hakkını haiz olması ve avukatlık ücretinin imtiyazlı bulunması
MADDE 106. — Avukat, müvekkkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı
ve ıdiğer her türlü kıymetleri avukatlık ücreti ve masrafın ödenmesine kadar kendi alacağı nisbetinde elinde tutabilirler.
Avukat, mukavele ile kararlaştırılan veya hâkim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı
kendi mesaisi neticesinde müvekkiUn muhafaza veya iktisabeylediği mallar üzerinde diğer alacaklıklaıra karşı rüçhan hakkını faizdir. Rüçhan hakkı, vekâletnamenin tanzimi tarihinde sıra alır.
Avukatın ölümü halinde mirasçılarına intikal eden avukatlık ücreti alacakları da, avukat ala
cakları gibi rüçhanhdır.

Avukatlar tarafından aeılac ak avukatlık ücreti dâvaları
MADDE 167. — Ücret dâvası açacak avukatlar önce baro yönetim kuruluna haber
mecburdurlar.

vermeye

Avukatlık ücret tarifesinin hazırlanması
MADDE 108. — Her baronun yönetim kurulu dört senede bir seçim devresi başlangıcında, yar
gı mercilermdeki muamelelerle diğer işlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari haddini gösteren
birer tarife hazırhyarak Türkiye Barolar Birline gönderir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, baro yönetim kurullarının tekliflerini de göz önüne al
mak suretiyle muhtelif baroları içine alacak grup lan tesbit ve bu grupl'arda uygulanacak tarifeleri
hazırljyarak Adalet Bakanlığına gönderir.
Adalet Bakanlığı tarifeyi tasdik veya lüzumlu gördüğü tadilleri icra eder.
Yeni bir tarifenin tasdikine kadar mevcutları tarife hükmü devam eder.
Ücretsiz dâva deruhte edilmesi halimde keyfiyet baro yönetim kurullarına bildirilir.
Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin miktarı
MADDE 169. — Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret
tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.
Tarifenin uygulanacağı diğer yerler
MADDE 170. — Danıştay, vergi itiraz ve temyiz komisyonlan gibi mercilerde görülen dâva ve
işlerde de bu merciler, tarifede yazılı avukatlık ücretlerine hükmederler.
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Ücret dolayısiyle müteselsil sorumluluk
MADDE 165. — iş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh ile sonuçla
nan işlerde ise her iki taraf, avukat ücretlerinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.
Avukatın hapis hakkı ve avukatlık ücretinin rüçhanlı bulunması
MADDE 166. — Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, pa
rayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alaca
ğı nisbetinde elinde tutabilir.
Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ve hâkim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, ken
di çalışması sonucunda müvekkilin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve dâvadaki diğer ta
raftan ilâm gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde diğer alacaklılara na
zaran rüçhan hakkını haizdir. Rüçhan hakkı, vekâletnamenin düzenlenme tarihine, vekâletname
umumi ise iş sahibi adına ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmî başvurma tarihine göre
sıra alır.
Bir ilâmın cebrî icra yoluyla infazına girişildiğinde, icra dairesi, takip talebinde bulunan tara
fın ilâmda adı yazılı olan avukatına, icra emri ile aynı zamanda düzenliyeceği bir bildiriyi, gi
deri takip talebinde bulunandan alınmak suretiyle, derhal tebliğ eder. Bu bildiri tebliğ edilme
dikçe icranın sonraki safhalarına geçilemez. Avukata yapılacak tebliğin giderleri hakkında 2004
sayılı icra ve İflâs Kanununun 59 ncu maddesi hükmü uygulanır.
Avukatın ölümü halinde, mirasçılarına intikal eden avukatlık ücreti alacakları da, avukat ala
cakları gibi rüçhanlıdır. Şu kadar ki, üçüncü fıkrada yazılı bildirim zorunluğu bu kimseler
hakkında uygulanmaz.
Avukatlar tarafından açılacak avukatlık ücreti dâvaları
MADDE 167. — Ücret dâvası açacak avukatlar önce baro yönetim kuruluna
zorunluğundadırlar. Bu zorunluluk ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haczi kapsamaz.

haber vermek

Avukatlık ücret tarifesinin hazırlanması
MADDE 168. — Her baronun yönetim kurulu üç senede bir seçim devresi başlangıcında, yar
gı yerlerindeki işlemlerle diğer işlemden alınacak avukatlık ücretinin asgari haddini gösteren
birer tarife hazırlıyarak Türkiye Barolar Birliğine gönderir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, baro yönetim kurullarının tekliflerini de göz önüne
almak suretiyle muhtelif baroları içine alacak grupları tesbit ve bu gruplarda uygulanacak ta
rifeleri hazırlıyarak Adalet Bakanlığına gönderir.
Adalet Bakanlığı, tarifeyi onaylar veya lüzumlu gördüğü değişiklikleri yapar.
Yeni bir tarifenin onaylanmasına kadar eldeki tarife hükmü devam eder.
Ücretsiz dâva alınması halinde, keyfiyet baro yönetim kuruluna bildirilir.
Yargı mercilerince kar§ı tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin miktarı
MADDE 169. — Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık üc
ret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.
Tarifenin uygulanacağı diğer yerler
MADDE 170. — Danıştay, vergi itiraz ve temyiz komisyonları gibi mercilerde görülen dâva ve
işlerde de bu merciler, tarifede yazılı avukatlık ücretlerine hükmederler.
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î§i sonuna kadar takip mecburiyeti ve başkasını tevkil
MADDE 171. — Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümleri ve yazılı mukavele şartlarına göre
sonuna kadar takibeder. Avukata verilen vekâletnamede başkasını tevkile yetM verilmiş ise yazılı an
laşmada aksine açık bir hüküm olmadıkça işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata
vererek takibettirebilir. Bu takdirde avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder. Birlikte
takibettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarar
dan dolayı müvekkile karşı hem şahsan, hem de diğer avukatlarla birlikte müştereken ve müteselsilen mesuldür.
Avukat tarafından işe başka avukatlar teşrik edilmiş veya iş tamamen başlka avukata bırakıl
mış ise avukat bundan dolayı ayn bir ücret istiyemiyeceği gibi, bu suretle işi üzerine alan avu
katlar da müvekkilden her hangi bir ücret istiy emezler.

Avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi
MADDE 172. — Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnız
ca avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, bunun dışındaki her türlü hukukî yardım
lar, ayrı ücrete tabidir.
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îşi sonuna kadar takibetme zorunluğu ve başkasını tevkil
MADDE 171. — Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümleri ve yazılı sözleşme şartlarına göre
sonuna kadar taMbeder.
Avukata verilen vekâletnamede başkasını tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine
açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takibettirebilir. Vekâletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takibedilecek bütün
dâva ve işlerde vekâlete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten
sonraki dâva ve işlerde müvekkilinden ayrıca vekâlet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir
avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takibettirebilir.
İkinci fıkradaki hallerde, avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder. Birlikte takibettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarardan
dolayı müvekkile karşı hem şahsan, hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen
sorumludur. Şu kadar ki, bu hüküm, 12 nci mad lede yazılı bir iş sebebiyle başka bir yerde çalış
mak zorunlusunda olduğu için işi tamamen başkasına devreden avukatlar hakkında uygulanmaz.
Avukat tarafından işe başka avukatlar teşrik edilmiş ise, avukat bundan dolayı ayrı bir ücret
istiyemiyeceği gibi, işi birlikte takibeden avukat da müvekkilden her hangi bir ücre* istiyemez.
İş tamamen başka bir avukata bırakılmış ise, tevkil eden ve tevkil olunan avukatlar ücret söz
leşmesindeki miktarı aşmamak şartiyle, harcadıkları mesaiye karşılık olan ücreti müvekkilden
istiyebilirler. Ancak, tevkil eden avukat müvekkilden peşin ücret almışsa, harcadığı mesaiye
karşılık olan miktarın fazlasını tevkil ettiği avukata ödemekle yükümlüdür.
İş sahibinin işi başka bir avukata vermesi
MADDE 172. — İş sahibi, ilk anlaşmayı yaptığı avukatının yazılı muvafakati ile, başka avu
katları da işin kovuşturma ve savunmasına katabilir.
İş sahibi, ilk avukatın muvafakatim kendisine tevdi veya tebliğ edilecek bir yazı ile en az
bir haftalık süre vererek talebeder. Avukat bu süre içinde cevap vermemişse muvafakat etmiş
sayılır.
İlk avukatın muvafakat etmemesi halinde, vekâlet akdi kendiliğinden sona erer. İş sahibi, mu
vafakat etmiyen avukata ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür.
İlk avukatın muvafakati ile işin başka avukatlar tarafından da takibi halinde iş sahibi, ilk
avukatın ücretinden kısıntı yapamaz. Bu halde avukatların müvekkile karşı sorumluluğu ko
nusunda 171 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.
Avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi
MADDE 173. — Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca
avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dâva, bağlantı ve ilişki bulunsa bile
başka dâva ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukukî yardımlar ayrı ücrete tabidir.
Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli
bütün vergi, resim, hare ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından
ilk istekte avukata veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilme
si için, yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerektir. Avukatın iş için yapa
cağı yolculuk masrafları ve bulunduğu yerden ayrılma tazminatı, anlaşma gereğince iş sahibi
tarafından ayrıca ödenir. Bu giderler peşin olarak ödenmedikçe avukat yolculuğa zorlanamaz.
Bu hükmün aksine sözleşme yapılabilir.
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Avukatın işi takipten vazgeçmesi veya azli
MADDE 173. — Deruhde ettiği işi haıklı bir sebebohnaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir
ücret iddiasında bulunamaz ve peşin aldığı ücreti iadeye mecburdur.
Avukatın azli veya işin diğer bir avukata tevdii halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki,
avukatın kusur ve ihmalinden dolayı azil vâki olmuş ise; ücretin ödenmesi lâzımgelmez.

ONB1RİNCİ KISIM
Adlî müzaharet
Adlî müzaharet bürosu
MADDE 174. — Asliye Mehkemesi bulunan her yerde baro yönetim kurulu tarafından tâyin
kılman bir avukatın gözetim ve denetimi altında bir adlî müzaharet bürosu kurulur.
Avukat adedi beşten aşağı olan yerlerde bu mecburiyet yoktur.
Büronun açılması
MADDE 175. — Adlî müzaharet bürosunda devamlı surette çalışarak stajiyer ve ücretli me
murların tâyini ve büroda görev alacak avukat .ara ait sıra defterinin düzenlenmesi baro yöne
tim kuruluna aittir.
Kendisine iş veren avukat o işin tarifede belirtilen ücretini baro kasasına yatırdığı takdirde
bu yükümden kurtulur.
Büronun görevleri
MADDE 176. — Adlî müzaharet bürosu, adlî müzaharet temin için lüzumlu işlemleri yap
mak, yardım isteminin kabulü halinde dâvayı takibetmek ve neticelendirmek, umumiyetle mu
hakeme veya diğer takip işlerinin gerektirdiği masrafları ödemekten lasmen veya tamamen âciz
olanların mahkemeler ve adliye daireleri ile diğver mercilerdeki işlerini takibetmekle yükümlüdür.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun adlî müzaharet hakkındaki hükümleri saklıdır.

Adlî müzaharet için delil gösterme zorunluğu
MADDE 177. — Adlî müzaharet isteminde haklı olduklarına dair delil göstermiyenlere yar
dım edilemez.
Yardım isteğinin reddi halinde alâkalı, yazı veya sözle baro başkanına başvurabilir. Baro baş
kanının vereceği karar kesindir.
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Avukatın iği takipten vazgeçmesi, azli ve ücretin gününde ödenmemesi
MADDE 174. — Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiç
bir ücret istiyemez ve peşin aldığı ücreti gerivermek zorundadır.
Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden do
layı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.
Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, avukat işe başlamakla zo
runlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki
diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takibetmek ve sonucunu elde
etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.
İş sahibinin adresi
MADDE 175. — iş sahibinin verdiği vekâletnamede yazılı adrese avukat tarafından yapıla
cak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri en geç üç gün içinde iş sahibi ta
rafından taahhütlü mektupla avukata bildirilir.
tş sahibinin adresine gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sahibine aittir.
ONİK1NCİ KISIM
Adlî müzaharet
Adlî müzaharet bürosu
MADDE 176. — Asliye mahkemesi bulunan her yerde baro yönetim kurulu tarafından tâ
yin kılınan bir avukatın gözetim ve denetimi altında bir adlî müzaharet bürosu kurulur.
Avukat sayısı beşten aşağı olan yerlerde bu zorunluluk yoktur.
*» •
Büronun açılması
MADDE 177. — Adlî müzaharet bürosunda sürekli şekilde çalışacak stajiyer ve ücretli me
murların tâyini ve büroda görev alacak avukatlara ait sıra defterinin düzenlenmesi baro yöne
tim kuruluna aittir.

Büronun görevleri ve adlî müzaharete memur avukat
MADDE 178. — Adlî müzaharet bürosu, adlî müzaharet sağlanması için gerekli işlemleri yap
mak, yardım isteminin kabulü halinde dâvayı takibetmek ve sonuçlandırmak, genellikle muhakeme
veya diğer takip işlerinin gerektirdiği giderleri ö lemekten kısmen'veya tamamen aciz olanları mah
kemeler ve adalet daireleri ile diğer mercilerdeki işlerini takibetmekle yükümlüdürler.
Adlî müzaharete memur avukat, o işin tarifede belirtilen ücretini baro kasasına yatırdığı tak
dirde bu yükümden kurtulur.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun adlî müzaharet hakkındaki hükümleri saklıdır.
Adlî müzaharet için delil gösterme zorunluğu
MADDE 179. — Adlî müzaharet isteminde haklı olduklarına dair delil göstermiyenlere yardım
edilemez.
Yardım isteğinin reddi halinde ilgili, yazı veya sözle baro başkanına başvurabilir. Baro başka
nının vereceği karar kesindir.
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Gider ve gelir
MADDE 178. — Adlî müzaharet bürolarının gider ve geliri baro bütçesinin ayrı bir faslında
gösterilir. Bu fasılda kalan gelir fazlasının sonraki yıla aynen nakli mecburidir.
il veya belediye bütçelerinden veya hayır müesseselerinden baroya tahsis edilen yardımlar ile
baro lehinde yapılan her türlü teberrulardan tahsis-mahalli gösterilmiyenler bu faslın gelir kıs
mına ilâve edilir.
Adlî müzaharete memur avukat istihsal eylediği ücretinin yüzde yirmisini ve büronun yar
dımından faydalanan kimse avukat ücretinden başka faydalandığı kısmın yüzde onunu baroya
ödemeye mecburdur. Şu kadar ki, adlî müzaharete nail olanın tediye edeceği meblâğ asgari ta
rifeden aşağı olamaz.
Yıllık çalışma raporu
MADDE 179. — Adlî müzaharet bürosunun yönetme ve denetlemeye memur edilen avukat
veya avukatlar, büronun senelik çalışmasını blir raporla yönetim kuruluna bildirirler.
Yönetim kurulu büroda çalışmış olanlara ikramiye dağıtılmasına karar verebilir.

ONİKİNC1 KISIM
Çeşitli hükümler
Yönetmeliğin hazırlanması
MADDE 180. — Bu kanunda hazırlanması öngörülen yönetmelik Adalet Bakanlığı tarafından
yapılır.
Cumhuriyet savcılarına yapılacak tebligat
MADDE 181. — Bu kanun gereğince Cumhuriyet savcılarına yapılacak tebligatla ilgili dosya
nın da birlikte gönderilmesi şarttır.
Avukatlık kıdemine sayılacak hizmetler
MADDE 182. — Dördöncü maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmetlerden avukatlığa ge
çenlerin bu hizmetlerde geçen müddetleri avukatlık kıdemine sayılır.
Dâvavekilleri hakkında uygulanacak hükümler
MADDE 183. — Bu kanunun 57, 58, 59, 60, 61 ve 62 nci maddeleri dâvavekilleri hakkında da
uygulanır.
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Gelir ve gider
MADDE 180. — Adlî müzaharet bürolarının gelir ve gideri baro bütçesinin ayrı bir bölümünde
gösterilir. Bu bölümde kalan gelir fazlasının sonraki yıla aynen aktarılması zorunludur.
îl veya belediye bütçelerinden yahut hayır müesseselerinden baroya tahsis edilen yardımlar
ile baro lehinde yapılan her türlü bağışlardan tahsis yeri gösterilmiyenler bu bölümün gelir kısmı
na eklenir.
Adlî müzaharete memur avukat, aldığı ücretin yüzde yirmisini ve büronun yardımından yarar
lanan kimse avukat ücretinden başka yararlandığı kısmın yüzde onunu baroya ödemeye zorunlu
dur. Şu kadar ki, adlî müzaharetten yararlananın vereceği meblâğ asgari tarifeden aşağı olamaz.

Yıllık çalışma raporu
MADDE 181. — Adlî müzaharet bürosunu yönetme ve denetleme ile görevlendirilen avukat ve
ya avukatlar, büronun senelik çalışmasını bir raporla yönetim kuruluna bildirirler.
Yönetim kurulu büroda çalışmış olanlara ikramiye dağıtılmasına karar verebilir.

ONÜÇÜNOÜ KISIM
Çeşitli hükümler
Yönetmelik
MADDE 182. — Bu kanunda düzenlenmesi Yönetmeliğe bırakılan hususlar için, Türkiye Barolar
Birliği tarafından hazırlanacak yönetmelik Adalet Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe konur.
Cumhuriyet Savcılarına yapılacak tebligat
MADDE 183. — Bu kanun gereğince Cumhuriyet Savcılarına yapılacak tebligatta ilgili dosya
nın da birlikte gönderilmesi şarttır.
Avukatlık kıdemine sayılacak hizmetler
MADDE 184. — Dördüncü maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmetlerden avukatlığa geçen
lerin bu hizmetlerde geçen süreleri avukatlık kıdemine sayılır.
DâvavekiUeri hakkında uygulanacak hüküm
MADDE 185. — Bu kanunun ikino5, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu kıs
mı ile 65 nci maddesi dışında kalan hükümleri dâvavekilleri hakkında da kıyaaen uygulanır.
Baro giriş ve yıllık kesenekleri dâvavekillerinden alınmaz.
Topluluk Sigortasına girmeleri mutlak şekilde zorunlu olanlar
MADDE 186. — 188 nci maddede yazılı olanlar dışında kalan avukatların 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesinde gösterilen «Topluluk Sigortasına» girmeleri zorun
ludur. Ancak, bu zorunluluk (Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bakımından olup, (iş kazaları
ve meslek hastalıkları), (hastalık) ve (analık) sigortalarına girmek avukatın isteğine bağlıdır.
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Yürürlükten

kaldırılan

hükümler

MADDE 184. — 3499 sayılı Avukatlık Kanunu ile ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.
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Topluluk Sigortasına girme zorunluğu şarta bağlı olanlar
MADDE 187. — Geçici 2 nci maddenin kapsamına giren avukatlar, T. C. Emekli Sandığına
borçlanma haklarını aynı maddede gösterilen süre içinde kullanmadıkları takdirde, 186 ncı madde
uyarınca Topluluk Sigortasına girmek zorunluğundadırlar.
Topluluk Sigortasına giremiyenler
MADDE 188. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bir memuriyette çalışmakta olan
lar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına girenler (Aynı Kanunun 85 nci madde
sindeki isteğe bağlı sigortadan faydalananlar dâhil) ve geçici 2 nci maddedeki borçlanma hak
kından faydalananlar 186 ncı madde uyarınca Topluluk Sigortasına giremezler.
Topluluk Sigortasına girmeleri isteklerine bağlı olanlar
MADDE 189. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından emeklilik veya malûllük (âdi
malûllük veya vazife yahut harb malûllüğü) aylığı almakta olanlara, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa göre malûllük ve Yaşlılık Sigortasından faydalanmış bulunanlar ve aynı ka
nunun geçici 20 nci maddesindeki şartlara uygun olarak faaliyette bulunan sandıklara tâbi per
sonelin 186 ncı madde uyarınca Topluluk Sigortasına girmeleri isteklerine bağlıdır.
Prim borcunu ödememenin sonuçları
MADDE 190. — Topluluk Sigortası primlerini, topluluk sözleşemesinde gösterilen zamanda
ödemiyen avukatın adı baro yönetim kurulunun karariyle, birikmiş prim borcunu, sözleş
medeki şartlar dairesinde ödeyinceye kadar, baro levhasından silinir ve durum ilgili yerlere
bildirilir.
Topluluk Sigortası primini ödememenin sonuçlan, prim borçlusu avukatın şahsına münhasır
olup, bu sonuçların aynı Topluluk Sigortası Sözleşmesine katılmış olan diğer sigortalılara veya
baroya sirayeti hakkında bir hüküm sözleşmeye konulamaz.
Tip sözleşmenin hazırlanması ve Topluluk Sigortasına giriş
MADDE 191. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanuunun 86 ncı maddesi gereğince barolarla Sosyal
Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere esas tenkil eden bir tip sözleşme, bu kanunun geçici
6 ncı maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı takibeden üç ay içinde. Ça
lışma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yaılacak 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 bulunduklan barolar, tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere tip
sözleşmenin baroya gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurur
lar. Sözleşmeler, baronun başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yürürlüğe konur.
Yürü?'lükten kaldırılan hükümler
MADDE 192. — 3499 saydı Avukatlık Kanunu ile ek ve tadilleri, Geçici 7 nci madde hükümleri
saklı kalmak şartiyle, yürürlükten kaldırılmıştır.
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Değiştirilen kanun hükümleri
MADDE 185. — 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 1, 4 ve 5 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1. — Her baro merkezinde baro genel kurulu kararı ile (Avukatlar Yardımlaşma San
dığı) kurulabilir.
Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır,
Sandıkların kurulmasından maksat, yardıma muhtacolduklan baro yönetim kurullarınca ka
bul edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek miiidetle üye olup da ihtiyarlığı, hastahğı yahut
maluliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışamıyacak hale gelerek barolarla ilgisini kesen avu
katlar ile meslek faaliyeti yapmakta iken ölen avukatların daha evvelden gösterecekleri kimse
lere, göstermedikleri takdirde yönetmeliklerde gösterilecek mirasçılarına tesbit olunacak şekil
ve miktarda yardımları sağlamak ve tanzim etmektir.
Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve ikinci maddenin masraflara ait (a) fıkrasında
yazılı istihkak şartlan, nisbetleri, miktarları ve ikinci maddenin 1 nci fıkrasının (b) ve (c) bendleriyle 4 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı iştirak hisselerini ödemiyenler hakkında uygu
lanacak esaslar baro yönetim kurulları tarafından hazırlanıp genel kurullarca kabul edilen yö
netmeliklerde gösteriler.
Sandıkların idare ve temsili baro yönetim kurullarına aittir.
Madde 4. — Yardımlaşma sandığına üye oİTiıyan avukatlarla, adlî müzaherete nail olan
kimselerin vekâletini alan avukatlar üçüncü madde hükmünden ayrıktırlar.
Yardımlaşma sandığına üye olan avukatlar ikinci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c)
bendlerinde gösterilen duhuliye ve aidattan başka yönetmeliklerde tesbit edilecek maktu aylık
iştirak hissesi de verirler.
Madde 5. —- Pul bedelini müvekkilinden aldığı sabit olan veya 3 ncü maddenin 1 nci fık
rası hükmüne aykırı olarak merciince münasip bir mehil tâyini suretiyle yapılan ihtara rağmen
pul mükellefiyetini ifa veya ikmal etmiyen avukattan baro disiplin kurulu kararı ile ilk defasın
da (50) ve her tekerrüründe (100) lira para cezası alınır ve Avukatlık Kanununun 121 nci mad
desine tevfikan tahsil edilerek sandığa irat kaydolunur.
1086 sayılı Kanunun değiştirilen hükmü
MADDE 186. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 61. — Dâvaya vekâlet deruhde etmesine kanunen imkân bulunmıyan vekil mahkeme
ye kabul olunamaz. Bu takdirde, mahkemeye kabul edilmiyen vekilin müvekkiline, keyfiyet
ten bahisle, bir defaya mahsus olmak üzere re'sen davetiye gönderilir.
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Değiştirilen kanun hükümleri hakkında
MADDE 193. — 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 1, 4 ve 5 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 1. — Her baro merkezinde Baro Genel Kurulu karariyle (Avukatlar Yardımlaşma
Sandığı) kurulabilir.
Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır.
Sandıkların kurulmasından amaç, yardıma muhtacoldukları baro yönetim kurullarınca kabul
edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek süre ile üye olup da ihtiyarlığı, hastalığı yahut maluli
yeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışamıyacak hale gelerek barolarla ilgisini kesen avukatlar
ile avukatlık yapmakta iken ölenlerin daha evvelden gösterecekleri kimselere, göstermedikleri
takdirde yönetmeliklerde gösterilecek mirasçılarına tesbit olunacak şekil ve miktarda yardımları
sağlamak ve düzenlemektir.
Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 2 nci maddenin giderlere ait (a) fıkrasında yazılı
istihkak şartları, oranları, miktarları ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendleri ile
4 ncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını ödemiyenler hak
kında uygulanacak esaslar baro yönetim kurulları tarafından hazırlanıp, genel kurullarca kabul
edilen yönetmeliklerde gösterilir.
Sandıkların idare ve temsili baro yönetim kurullarına aittir.
Madde 4. — Yardımlaşma Sandığına üye olmıyan avukatlarla, adlî müzaharete nail olan kim
selerin vekâletini alan avukatlar üçüncü madde hükmünden ayrıktırlar.
Yardımlaşma Sandığına üye olan avukatlar ikinci maddenin birinci fıkrasmm (b) ve (c)
bendlerinde gösterilen duhuliye ve aidattan başka, yönetmeliklerde tesbit edilecek maktu aylık
katılma payı da verirler.
Madde 5. — Pul bedelini müvekkilinden aldırı sabit olan veya üçüncü maddenin birinci fıkrası
hükmüne aykırı olarak merciince uygun bir mehil tâyini suretivle yandan ihtara rağmen pul yü
kümlülüğünü yerine getirmiyen veya tama^ılamıyan avukattan. Baro Disiplin Kurulu kararı ile, ilk
defasında (50) ve her tekerrüründe (1O0) lira para cezası alınır ve Avukatlık Kanununun 162 nci
maddesi gereğince tahsil edilerek Sandığa gelir kaydolunur.
1086 sayılı Kanunun değiştirilen hükmü
MADDE 194. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir :
Madde 61. — Dâvaya vekâlet deruhde etmesine kanunen imkân bulunmıyan vekil mahkeme
ye kabul olunmaz. Bu takdirde, mahkemeye kabul edilmiyen vekilin müvekkiline, keyfiyetten ba
hisle, bir defaya mahsus olmak üzere re'sen davetiye gönderilir.
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GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olan veya 17 Temmuz 1964
gün ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun kapsamına girenler dışındaki avukatların Sosyal
Sigortalardan faydalanmalarım sağlıyacak olan hükümler, bu konu için hazırlanacak özel bir ka
nunla veya diğer serbest meslek sahiplerini de kapsamına alacak bir kanunla düzenlenir.
Yukarıki fıkrada sözü geçen kanunların hazırlanmasında Türkiye Barolar Birliğinin müta
lâası da göz önünde tutulur.
Birinci fıkrada gösterilen kanunlar yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki geçici 2 ve 3 ncü
maddeler uygulanır.
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14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen madde
MADDE 195. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki madde
eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Avukatlık Kanunu gereğince topluluk sigortasına girmiş olan ve primlerini
zamanında ödemek suretiyle sigortalılığı devam eden bir avukat, T. C. Emekli Sandığına tabi bir
memuriyete atandığında, sigortalılığına esas alınan avukatlık süresinin üçte ikisi memuriyet kıde
mine sayılır.
14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici madde
MADDE 196. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 25. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunun kapsamındaki
bir memuriyette bulunanların, memuriyetten önce T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmadan ve
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına da girmeden avukatlıkta geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin
üçte ikisi memuriyet kıdemlerine sayılır.
22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Kanuna eklenen madde
MADDE 197. — 22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
EK MADDE 4. —Avukatlık Kanunu gereğince topluluk sigortasına girmiş olan ve primlerini
zamanında ödemek suretiyle sigortalılığı devam eden bir avukatın, bu kanunun 3 ncü maddesinin
(c) bendinde nitelikleri gösterilenler arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi halinde,
sigortalılığa esas alınan avukatlık süresinin üçte ikisi memuriyet kıdemine sayılır.
22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Kanuna eklenen geçici madde
MADDE 198. — 22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulleri Hakkındaki Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesi üyeliğinde
bulunanlardan bu kanunun 3 ncü maddesinin (c) bendinde nitelikleri gösterilenler arasından üye
liğe seçilmiş olanların, üyelikten önce T. C. Emekli Sandığı Kanununa tâbi olmadan ve Sosyal Si
gortalar Kurumu kapsamına da girmeden avukatlıkta geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin üçte
ikisi memuriyet kıdemlerine sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadınsa 30, erkekse 35 yaşını
doldurmuş olup avukatlık ruhsatnamesine sahip bulunan ve bu kanun hükümleri gereğince top
luluk sigortasına girmiş olan avukatlardan ölümleri tarihinde Sosyal Sigortalar Kanununun 66 ncı
maddesindeki şartları yerine getirmemiş olanların hak sahibi kimseleri ile bu avukatlardan kadın
iseler 55, erkek iseler 60 yaşını dolduran veya 50 yaşını doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit
edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 54 ve 60 ncı maddelerinde yazılı şartlan yerine getire
mediklerinden malûllük veya yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamıyanlara,
Topluluk sigortasının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde ilgili avukatın en az 70 ay baro levha
sında kayıtlı olduğu tevsik edilmek şartiyle, son defa ödediği prime esas teşkil eden aylık gelir
tutan üzerinden ölüm veya malûllük yahut yaşlılık sigortası yardımı yapılır.
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GEÇİCİ MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olmıyan ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun kapsamı dışında kalan avukatlar, Sosyal Sigortalar Kanununun
86 ncı maddesinde gösterilen topluluk sigortasına girmeye mecburdurlar. Topluluk sigortası,
(iş kazaları ve meslek hastalıkları), (hastalık), (analık) ve (malûllük, yaşlılık ve ölüm) sigorta
larının hepsine şâmildir.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesi gereğince barolarla Sosyal Sigortalar
Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere esas teşkil eden bir tip sözleşme, bu kanunun geçici
6 ncı maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı taMbeden üç ay için
de Çalışma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak
görüşmelerle tesbit edilir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ta
rafından, bir hafta içinde bütün barolara gönderilir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan
avukatların bağlı bulundukları barolar, tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yap
mak üzere tip sözleşmenin baroya gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar Ku
rumuna başvururlar. Sözleşmeler, baronun başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde
yürürlüğe konur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici 2 nci maddeye göre, toplu sigortaya tabi olacak avukatlar
hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 8 nci maddesinin (A) ve (B) bendleri
yerine aşağıdaki hükümler uygulanır.
A) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte, otuz yaşını geçmiş bulunan kadın ve otuzbeş
yaşını geçmiş bulunan erkek avukatlardan, kadın iseler 55, erkek iseler 60T yaşını doldurmakla
beraber Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinde yazılı şartları yerine getirmediklerin
den yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve :
a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde en az yetmiş ay baro levhasında
kayıtlı avukat olduklarını tevsik eden,
b) Sigortalılık süresince her yıl en az 7 ay sigorta primi ödemiş olan,
c) En az 5 yıl sigortalı bulunan avukatlara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar
gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
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Şu kadar ki, birinci fıkra gereğince ölüm veya malûllük yahut yaşlılık sigortası yardımına hak
kaşanılan tarihte sigortalı avukatın ceman 35 ay topluluk sigortası primi ödememiş olması halin
de, eksik kalan primleri ödenen son prim esas alınarak mahsubedilir. Mahsup, her ajan ölüm veya
malûllük yahut yaşlılık sigortası yardımlarından bir aylık prim çıkarıldıktan sonra kalanın hak
sahiplerine ödenmssi suretiyle yapılır.
Birinci fıkradaki en az 70 aylık fiilî avukatlık sürosi, avukatlann sigortalılıklarının başladığı
tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili barolardan alınarak Sosyal Sigortalar Kurumuna ve
rilecek belgelerle tesbit edilir.
Barolar bu çalışma belcelerini düzenlemekten kazınırlarsa, sigortalı avukatlann ilgili baro yö
netim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve zi/ar. isteme hakları saklıdır.
Avukatlık süresini gösteren belilerin gerçeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği takdirde
gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili sigortalı lav, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yüzden uğ
rayacağı zararları yüzde elli fazlasiyle ve kanunî faiziyle birlikte adı geçen kuruma ödemekle yü
kümlüdür.
Br. gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması da yapılır.
Birinci fıkranın uygulanmasında, Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinin (B) ben
dindeki 150 günlük yıllık asgarî prim ödeme süresi, avukatlar, bakımından 5 ay, aynı Kanunun
51 ncü maddesinin (b) bendi ile 66 ncı maddesinin (d) bendlerindeki 150 günlük yıllık asgari
prim ödeme süresi avukatlar bakımından 5 ay, ve 1 800 günlük toplam prim ödeme süresi 60 ay
olarak hesaplanır.
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce T. C. Emekli Sandığına
tâbi bir memuriyetten ayrılmış olup bu kanun gereğince topluluk sigortasına girmek zorunluğunda
bulunan avukatlardan, memuriyette yirmi hizmet yılını doldurmuş olup, emeklilik vrya malûllük
(adi malûllük veya vazife vrya harp malûllüğü) aylığı almakta olmıyan ve kesenekleri de kendi
lerine iade edilmemiş bulunanlar, memuriyette sor. aldıkları maaştan itibaren (bu maaştaki kı
demler hesaba katılmak suretiyle) üç yılda bir torfi esasına göre T. C. Emekli Sandığı Kanunu
hükümleri dairesinde fiilî avukatlık süreleri için ödemeleri gereken keseneklerin tamamını (ku
rum hissesi dahil) toptan ödedikleri veya be? yıl içinde 5 eşit taksitle ödemeyi taahhüt ettikleri
takdirde, fiilî avukatlık süresi emekliliğe esas olan hizmetlerine ilâve edilir.
Bu madde hükümlerinden faydalanabilmek için, ilgili avukatın, listesine yazılı bulunduğu
baronun topluluk sigortasına katıldığı tarihten itibıren üç ay içinde, bu baro aracılığı ile T. 0.
Emekli Sandığına bir dilekçe ile başvurması zorunludur.
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(a) bendinde sözü geçen avukatlık süresi, avukatların sigortalılıklarının başladığı tarihten
itibaren en geç bir yıl içinde ilgili barolardan alınarak Sosyal Sigortalar Kurumuna verilecek
belgelerle tesbit edilir.
Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalı avukatların ilgili baro
yönetim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır.
Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçeğe uymadığı bir hükümle te3bit edildiği takdir
de gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yüz
den uğrıyacağj zararları yüzde elli fazlasiyle ve kanuni faiziyle birlikte adı geçen kuruma
ödemekle yükümlüdür.
Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması da yapılır.
B) Topluluk sigortasına tat i oldukları tarih to 33 yasını geçmiş bulunan kadın ve 35 yasını
geçmiş bulunan erkek avukatlardan, 50 yasını doldurup, erken yaslanmr, oldukları tesbit edi
len ve Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinde yasıh şartları yerine getirmediklerinden
aylıl: bağlanmasına hak kazanamıyanlârr. (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortacılık süreleri 15 yılı
doldurmuş olanlar gibi, Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık
aylığı bağlamı'.
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GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüce gird?.gi tarihte T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na tabi bir memuriyette bulunmakta olan avuk vtlardan, memuriyetten önce Sosyal Sigortalar
Kurumu kapsamına girmeden ve T. C. Emekli Sındığı Kanununa da tabi olmadan avukatlık
yapmn olanların bu fiilî avukatlık süreleri, muıhasıran memuriyetteki son maaşları üzerinden
hesaplanmak şartiyle geçici 2 nci madde uyarınca, borçlanmaları şartiyle, emekliliğe esas hizmet
lerine eklenir.
Bu madde hükmünden faydalanmak için, ilgi1 i avukatın, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç ay içinde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazılı olarak başvurması şart
tır.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüce girdiği tarihte, T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna tabi bir memurijrette bulunmakta olan avukatlardan, memuriyetten önce Sosyal Sigortalar
Kanunu kapsamına girmeden ve T. C. Emekli Sandığına da tabi olmadan avukatlıkta ve ondan
önce de T. C. Emekli Sandığına tabi bir memuriyette bulunmuş olanların, T. C. Emekli Sandığı
na tabi oldukları iki devre arasında geçen fiilî avukatlık süreleri, bulundukları memuriyette
halen aldıkları maaşları üzerinden, geçici 2 nci madde hükmü gereğince borçlanmaları şartiyle,
emekliliğe esas hizmetlerine eklenir.
Geçici 3 ncü maddenin son fıkrası hükmü, bı halde de uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 5. — Gemici 3 ncü maddeni ı kapsamına giren avukatların, bu madde uya
rınca T. C. Emekli Sandığına borçlanmalarına e ".as tenkil eden avukatlık hizmetlerinden önce
Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak geçen hizmetleri de mevcutsa, Sosyal Sigortalar Kuru
muna bağlı bu hizmetleri 5 . 1 . 1961 tarih ve f228 sayılı Kanunun aylık bağlanmasına ilişkin
esasları dairesinde, T. C. Emekli Sand?.*ındaki h'zmetleri ile birleştirilir.
Bu maddeden faydalanmak istiyenlerin, T. C. Emekli Sandığına başvurmaları şekli ve süresi
hakkında, geçici 4 ncü maddenin son fıkrası hü'smü kıyasen uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlü xe girdiği tarihte Avukatlar Yardımlaşma San
dığında üye bulunan avukatlar, levhasına yazılı oldukları baroya müracaat ederek sandıktaki
kayıtlarının silinmesini isteyebilirler.
YukarıM fıkra gereğince Sandıktan kayıtları silinen avukatların sandıktaki alacaklarının,
üyelik süresi ve sandık mevcuduna göre kendilerine ödenmesi şekli, bu kanunun yürürlüğe girM. Meclisi
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GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğ o girdiği tarihte Avukatlık Yardımlaşma San
dığında üye bulunan avukat-ar, kayıtlı bulunduk lan baroya müracaat ederek Sandıktaki ka
yıtlarının silinmesini talebedebilirler.
Yukarıdaki fakra gereğince, Sandıktan kayıtlar?, silinen avukatların sandıktaki alacaklarının
üyelik süresi ve sandık mevcuduna güre kendilerine ödenmesi şekli, bu. kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili Baro Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Baro Genel
Kurulunca kabul edilen bir yönetmelikle tesbit cdilL*.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihto staja
bitirmemiş olanlar, bu kanunun staj hükümlerino tabi değildirleı*.

başlanır} olup

da henüz

GEÇİCİ MADDE 6.— Ankara Baro Başkanı, bu kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
iki ay içinde Ankara'da toplanr.p Türkiye Barolar Birliği Başkam ile Birlik Yönetim Kurulu,
Birlik Yüksek Disiplin Kurulu ve Birlik Denetle mo Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçecek olan
ilk Genel Kurul için delegelerini segip göndermelerini ve toplantı yer, gün vo saatini toplantı
gününden en az bir ay önce Barolara bildirir. Bolirfcilen günde toplantıyı açarak yerini en yaşlı
delegeye bırakır.
GEÇİCİ MADDE 7. — 708 sayılı Kanunun 2 nci ve 7 nci maddelerinde ve 2573 sayılı Ka
nunun 6 nci maddesinde yazılı mülâzemet müddetini bu kanunun meriyeti tarihinde ikmal et
miş olanlar 3 ncü maddenin (a), (b) ve (e) bendlorindc ve 5 nci maddede gösterilen şartları haiz
oldukları takdirde baroya kayıt ve kabul olunurla*.
Bu kanunun uygulanmasında medresetülkusalı vo nüvvab mektebi mezunları hukuk mezunu
sayıhi4.
GEÇİCİ MADDE 8. — Gerek 3499 sayıb. Kanun vo gerekso bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra dâva vekâleti ruhsatnamesi ile 708 sayılı Kanunun 5 nci maddesine dayanılarak avu
katlık ruhsatnamesi verilmez.
Ancak, Hukuk Fakültesi veya mektebinden mezun olamadıkları halde 3499 sayılı Kanunun
yürürlüğünden evvel hâkimlik veya savcılık sınıflarında, 3499 sayıla Kanunun yürürlüğünden
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diği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili baro yöıetim kurulu
kurulunca onaylanan bir yönetmelikle tesbit edilir.

tarafından hazırlanıp baro genel

GEÇİCİ MADDE 7. — a) Bu kanun yürü'lüğo girmeden önce hukuk fakültelerinden me
zun olanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde,
b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hu'ıuk fakültesinde kayıtlı öğrenci durumunda bu
lunan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, altı yıl içinde, hukuk fakültelerinden me
zun olanlar, mezuniyet tarihinden itibaren üç yıl içinde,
Avukatlık stajı için başvurdukları takdirde, ilk altı ayı mahkeme, ikinci altı ayı avukat ya
nında olmak üzere bu kanun hükümleri uyarınca bir yıl staj yaparlar ve bu kanunun 12 nci
maddesi, 15 nci maddesinin birinci fıkrası, 23 m ü maddesinin birinci fıkrası, 24 ncü maddesinin
son fıkrası ve 26 nci maddesi hükümleri yerine 3199 sayılı Avukatlık Kanununun 16 nci mad
desinin ikinci fıkrası, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 5178 sayılı Kanun
la değişen 19 ncu maddesi hükümleri bunlar hakkında uygulanır. Bunlar, bu kanunun 3 ncü
maddesinin (d) bendi ile avukatlık sınavına dair 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 ncü maddeleri hüküm
lerine tabi değildir.
Bu kanunun yürürlüğe girdili tarihte avukatlık stajına başlamış olup da, henüz bitirmemiş
olanlar hakkırda 3499 sayılı Avukatlık Kanununun staj hükümleri ve o kanuna £öre hazırlanmış
olan yönetmelik uygulanır.
GEÇİCİ' MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüce girmssindsn önce Siyasal Bilgiler okulu veya
fakültesinden mezun olup da eksik kalan derslerden hukuk fakültesinden sınav vermiş olanlar,
bu kanunun uygulanmasında hukuk fakültesi mezunu sayılırlar.

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yargıtayda hukuk mezunu
başkâtip olarak on az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar, 3 ncü maddenin (c) bncdlndeki ka
yıttan vareste tutulurlar.
GEÇÎCt MADDE 10. — Ankara Baro Baıkanı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren iki ay içinde Ankara'da toplanıp Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile Birlik Yönetim Kurulu,
Birlik Disiplin Kurulu ve Birlik Denetleme Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçecek olan ilk genel
kurul için delegelerini seçip göndermeleri ve toplantı yer, gün ve saatini, toplantı gününden en
az bir ay önce barolara bildirir. Belirtilen gündo toplantıyı açarak yerini en yaşlı debgeye bı
rakıl*.
GEÇİCİ MADDE 11. — 708 sayılı Kanunun ikinci ve 7 nci maddelerinde ve 2573 sayılı Kanunun
6 nci maddesinde yazılı mülâzemet süresini 3499 sayılı Avukatlık Kanununun yürürlüğü tarihin
de bitirmiş olanlar 3 ncü maddenin (a), (b) ve (c) bendlerinde vo 5 nci maddede gösterilen
şartlara sahiboldukları takdirde baro levhasına yazılırlar.
Bu kanunun uygulanmasında Medresetulkuzat ve Nüvap Mektebi mezunları hukuk mezunu
sayılır.
<
GEÇİCİ MADDE 12. — Gerek 3199 sayılı Kanun vo gerekse bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra dâva vekâleti ruhsatnamesi ile 708 sayılı Kanunun 5 nci maddesine dayanılarak avu
katlık ruhsatnamesi verilemez.
Ancak, hukuk fakültesi veya mektebinden mezun olmadıkları halde 3499 sayılı Kanunun yü
rürlüğünden önce hâkimlik veya savcılık sınıflarında, 3499 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce
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evve! veya sonraki görev sürelerinin yekûnu 4 seneye baliğ olanlara 3 ncü maddenin (b) ve
(c) bendlerindeki kayıtlardan veraset tutulmak şartiyle Avukatlık ruhsatnamesi verilir. Si
cilleri itibariyle görevlerinden çıkarılmış olanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 9. — a) 3499 say'lı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dâva vekâleti ruh
satnamesini haiz olanlar beş avukat bulunmıyan yerlerde vekâlet icra edebilirler.
b) Dâva vekilleri yukarıki fıkrada yazılı yerlordo avukatlara ait hak ve vazifeleri o yer
de bulunan en yüksek dereceli hâkimin gözetim ve denetimi altında kullanır ve ifa ederler.
Bi1. kanunda yazıh disiplin cezalan re'sen veya mahallî Cumhuriyet Savcısının talebi yahut şi
kâyet üzorine bu hâkim tarafından tatbik olunur.
Bunlardan işten veya meslekten çıkarma cezalan ile disiplin kovuşturmasına mahal olmadığı
na da'.r verilen karar aleyhine tebliği tarihinden itibaren oribeş gün içinde Cumhuriyet Savcısı
veya alâkalı dâvaveldli en yakın ağır ceza mahkemesine itiraz edebilirler.
itiraz evrak üzerinde tetkik edilerek karara bağlamı*.
Mahkemelerce verilecek kararlar kesindir.
Alâkah dâva vekilinin savunması alınmadıkça disiplin cezası verilemez.
10 ncu İrsim br. maddeye aykın omryan hjikümleri dâvavekilleri hakkında da uygulanır.
c) Adalet komisyonları bölgeleri dâhilinde i? görmek istiyen dâvavekillerinin listelerini ça
lışacakla^. mahkemelerin yargı sınırları itibariyle ayrı ayrı olmak üzere tanzim ederek Adalet
Bakanlığına gönderirler.
Listeye kayd?. icra edilmiyenler Adalet Bakanlığına başvurabilirle:-. Bakanlığın vereceği ka
ra:- kesindir.
1

G~-~)İCİ MADDE 10. — 3490 sayılı Kanunla cr: ve değişikliklerine göre teşekkül etmiş olan
barolar bu kanun hükümlerine göre vazifelerine devam ederle.-.
GEÇİCİ MADDE 11. — Asgari ücret tarifesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden
altı ay ilerisinle yapılır ve yeni tarife tasdik edilinceye kadar eski tarife uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 12. — Birlik yüksek disiplin korulu seçilinceye kadar, avukatlık haysiyet
divanmdaki dosyalar, bu kurula devredilmek üzere Ankara baro başkanlığınca teslim alınır.
GEÇİCİ MADDE 13. — Yargı mercileri, Cumhuriyet savcılıklan, icra memurlukları nezdinde
başkâtiplik, zabıt kâtipliği zabıt kâtibi muavinliği yahut icra memurluğu veya yardımcılığı
görevlerinden birini en az dört sene süre ile yapmış şahıslar, bu kanunun üçüncü maddesi uyarmca avukatlık meslekine kabul için aranılan tahsil ve staj dışındaki şartlan haiz olurlar ve
beşinci maddede yazılı mâni haller kendilerinde mevcut bulunmazsa, en aşağı üç avukat veya
dâvaveldli olmıyan bir yerde, o yerin bağlı olduğu baroca tutulan listeye kaydolunmak şart'ylo münhasıran o yerin hukuk mahkemeleri ve iora vo iflâs dairelerinde dâva vo iş takibedeHlirler.
Bu şahıslar, muhasıran vekâlet görevini ifa edebilecekleri yerde, listeye kpyıt tarihin
den itibaren üç ay içinde bir büro tesis etmeye mocburdurlar, bu mecburiyete riayet etmiyenlerin kryıtlan silinir.
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, 1083 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 61 noi maddesinin son fıkrası gereğince vekâlet görevini ifa edenler, geçmiş adalet hiz
metine ait şarta bakılmaksızın birinci fıkrada yazlı diğer şartları haiz oldukları takdirde, o ye
rin bağlı bulunduğu baroca tutulan listeye kaydolunmak suretiyle, münhasıran o yerdeki hukuk
mahkemeleri ve icra ve iflâs dairelerinde vekâletgörevini ifaya devam ederler. Ancak listeden
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veya sonraki görev sürelerinin toplamı dört yılı doldurmuş olanlara 3 ncü maddenin (b) ve (c)
bDndkrindrki kayıtlardan vâresto tutulmak şartlyle avukatuk ruhsatnamesi verilir. Sicilleri iti
bariyle görevlerinden çıkarılmış olanlar hakkın .la b:ı hüküm uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 13. — 3499 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dâva vekâleti ruhsat
namesine sahibolanlar, beş avukat bulunmıyan yerlerde vekâlet icra edebilirler. Bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce 3499 sayılı Kanunun (muvakkat IV ncü) maddesi uyarınca be} avukat
bulunmıyan yerlerde dâvavokilliği yapmakta olanların kazanılmış haklan saklıdır.
Dâvavekjllerlnin, mesleklerini icra edebilmeleri için, o yerin bağlı olduğu baroca tutulan bir
listeye yazılmaları şarttır. Listeye yazılmak için yapılan başvurma üzerine barolar, istemin kabul
veya reddine dair kararlarını bir ay içinde vermek zorundadır. Bu süre içinde karar verilmezse
istem reddolunmuş sayılır. Listeye kayıt kararı kesindir. Belli süre içinde karar verilmez yahut
rci karan verilir ise ilgili gahıs, karar verilmemiş ise bir aylık sürenin sonunda, istem reddcdilmişse ret ıkarann tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kuruluna itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin karan Adalet Bakanlığının onaylaması ile
kesinleşir.
Listeye yazılma, bu kanunun dâvavekillerine tanıdığı hak ve yetkilerden faydalanmak ve yükümbre tabi olmak bakımından, baro levhasına yazılmanın sonuçlarını doğurur.
Listenin barolarca nasıl düzenleneceği, listeye yazılmak için yapılacak başvurma hakkındaki
işlemler listenin mahkemelere, Cumhuriyet savcılıklarına, icra ve iflâs dairelerine ve diğer resmî
morcilere bildirilme tarzı listeden kaydın silinmesi şekli bu kanunun 182 nci maddesinde yazılı
yönetmelikte gösterilir.
GEÇİCİ MADDE 14. — 3499 sayılı Kanunlia ek ve değişikliklerine göre kurulmuş olan baro
lar, bu kanun hükümlerine göre görevlerine devam ederler.
GEÇİCİ MADDE 15. — 168 nci madde uyarınca hazırlanacak asgari ücret tarifesi, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay.içinde yapılır ve yeni tarife yürürlüğe girinciye
kadar eski tarife uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 16. — Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu görevine başlayıncaya kadar,
avukatlık haysiyet divanındaki dosyalar, bu kurula devredilmek üzere Ankara Baro Başkanlı
ğınca teslim alınır.
GEÇİCİ MADDE 17. — Yargı mercileri, Cumhuriyet savcıhklan, icra memurlukları nezdinde
başkâtiplik, zabıt kâtipliği, zabıt kâtibi muavinliği yahut icra memurluğu veya yardımcılığı gö
revlerinden birini en az dört yıl süre ile yapmış olan kimseler, bu kanunun 3 nsü maddesi uyannca avukatlık meslekine kabul için aranılan tah3il, staj ve sınav dışındaki şartları haiz olur
lar ve 5 nci maddede yazılı engeller kendilerinde bulunmazsa, en az üç avukat veya dâvavekili
olmıyan bir yerde, o yerin bağlı olduğu baroca tutulan listeye yazılmak şartiyle, münhasıran o ye
rin hukuk mahkemeleri ve icra ve iflâs dairelerinde dâva ve iş takip edebilirler.
Bu kimseler, münhasıran vekâlet görevini yapabilecekleri yerde, listeye yazılma tarihin
den itibaren üç ay içinde bir büro açmak zorundadırlar. Bu zorunluğa uymıyanlann adlan lis
teden silinir.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 61 nci maddesinin son fıkrası gereğince vekâlet görevini yapanlar, geçmiş adalet hizme
tine ait şarta bakılmaksızın, birinci fıkrada yapılı diğer şartlara sahiboldukları takdirde, o ye
rin bağlı bulunduğu baroca tutulan listeye yazılmak suretiyle, münhasıran o yerdeki hukuk mah
kemeleri ve icra Ve iflâs dairelerinde vekâlet görevini yapmaya devam ederler. Ancak, listeden
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hor hangi bir suretle kaydı silinenler, birı'nci fıkrada yazılı şartların tamamını iktisabetmedikço bir daha listeyo kaydolunmazlar. Bu şahıslar, bn. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üş ay işinde lbtcyo kayıt bin fcaşvurmrya vo kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde bir büro
tesb etmeyo mecburdurlar. Aksi takdirde lisfcoyo kayıtları yapılmaz, yapılmış kayıt var
sa silinir.
Yukardald fıkralara uygun şekilde vekâlet görevini ifa etmek hakkı, o yerde avukat veya
dâvavoldlleri sayısının üçü bulmadı ha'indo kendiliğinden sona erer; sona erme tarihinden itiba
ron üç ay içinde, ilgili şahsın aynı baro bölgeni içindo üç avukat veya dâvavekili bulunmıyan başka
bir yere naklederek büro halinde, listedeki kaydı, nakledilen yer işaret edilmek sure
tiyle devanı eder. Belli süre içinde naîdl yapılmamışsa listedeki kayıt baroca silinir.
Lİ3teyo kayıt için vâki başvurma halinde, barolar, bu talebin kabul cveya reddine dair ka
rarlarını bir ay iindo vermeye mecburdurlar. Bu süre içindo karar verilmezse talep reddoluıımuş sayılır. Listeyo kayıt kararı kesindir. Belli süro içindo karar verilmez yahut, ret kararı ve
rili" ise, ilgili şahıı, karar verilmemiş ise bir ay;n hitamından veya ret kararının tebliği tari
hinden itibaron onbeş gün içinde Adalet Bakanlığın?, itiraz edebilir. Bakanlığın kararı ke3İn
olup, ancak aleyhine baro veya ilgili şahıs tarafından Danıştaya başvurulabilir.
Listenin barolarca no suretle düzenleneceği,, listeye kayıt için vâki. başvurma hakkında yapı
lacak işlemler, listenin mahkemelere, Cumhuriyet çaycılıklarına, icra ve iflâs dairelerino bildiril
me tarzı, bu maddeye göre vekâlet görevini ifa edeceklere verilecek yetki belgesinin neleri ih
tiva oyliyecoği, listeden kaydın silinmesi şekli, bu maddenin yürürlüğe girmesini taldbeden üç ay
içinde Adalet Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilmiştir.
Geçici 0 ncu maddenin (b) bendi hükmü, bu madde gereğince vekâlet görevini ifa edenler hak
kında da uygulanır.
Bu madde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on sene sonra yürürlükten kalkar.
GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanunun yayımı tarihinde hâkim stajı yapmakta olanlardan;
1. Stajm en az bir yılını başarı ile bitirmiş bulunanlar, henüz hâkim ve savcı yardımcılıkları
na atanmamış olmaları şartiyle, avukatlık mesloldno kabul bakımından, bu kanunun üçüncü mad
desinin (c) bendinde yaınîı kayıttan vareste tutulurla:.
2. Yukardaki bendde gösterilen süreden az staj yapmış olanlar, başarı ile tamamladıkları staj
süreleri avukatlık stajında geçmiş sayılmak suretiyle, avukat stajiyerliğine alınırlar ve stajı bu ka
nun hükümlerine göre tamamlarlar.
Kanunun yürürlük tarihi
MADDE 187. — Bu kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Kanunu yürüten makam
MADDE 183. — Bu kanunun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
20 .1.1967
Başbakan
S. Demirel

Devlet Bakanı
B. Sezgin

Devlet Bakanı
, K. Ocak

Devlet Bakanı
A. F. Alışan

Adalet Bakanı
II. Dinçer

Millî Savunma Bakam
A. Topaloğlu

İçişleri Balkanı
F. Sükan

Dışişleri Bakanı V.
F. Sükan

Maliye Bakanı
C. Bilgehan

Millî Eğitim Bakanı
O. Dengiz

Bayındırlık Bakanı
E. Erdinç

Ticaret Bakam
S. T. Mitftüoğln
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her hangi bir suretle adları silinenler, birinci fıkrada yazrh şartların tamamına sahibolmadıkça
bir daha listeye yazılamazlar. Bu kimseler, bu mddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç
ay içinde listeye yazılmak için başvurma ve yazılma tarihinden itibaren üç ay içinde bir büro
açmak zorundadırlar. Aksi halde listeye yazılmazlar; listeye yaaılmışlarsa adlan listeden bilinir.
Yukardaki fıkralar uyarınca vekâlet görevini yapmak hakkı o yer avukat veya dâva vekilleri
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
naklederek büro açması halinde, listedeki kaydı, nakledilen yer işaret edilmek suretiyle devam
eder. Belli süre içinde nakil yapılmamışsa ilgilinin adı baroca listeden silinir.
Geçici 13 ncü maddenin listeye yazılma için yapılacak başvurma ile ilgili ikinci fıkrası hük
mü bu kimseler hakkında da kıyasen uygulanır.
Listeyle ilgili olup, geçici 13 ncü maddenin son fıkrasında gösterilen hususlar ve bu maddeye
göre vekâlet görevini ifa edeceklere verilecek yetki belgesinin neleri ihtiva eyliyeceği 182 nci mad
dede yazılı yönetmelikte gösterilir.
Bu kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onbirinci ve onikinci kısmı
ile 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 65 nci maddeleri dışında kalan hükümleri bu maddenin kapsamı
na giren kimseler hakkında da kıyasen uygulanır.
Baro giriş ve yıllık kesenekleri bu maddenin kapsamına giren kimselerden alınmaz.
Bu madde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 sene sonra yürürlükten kalkar.

Kanunun yürürlük tarihi
MADDE 199. — Bu kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Kanunu yürüten makam
MADDE 200. — Bu kanunun

hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

M. Meclisi
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(Hükümetin' teklifi)
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
E. Somunoğlu

Güm. ve Tekel Bakanı
t. Tekin

Çalışma Bakanı
A. N. Erdem

Sanayi Bakanı
M. Turgut

Tarım Bakanı
B. Bağdaş

8. öztürh

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı
1. Deriner
N. Kürşad

İmar ve îskân Bakanı
H. Menteşeoğlu

Köy İşleri Bakanı
S. 0. Avcı
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M. Meclisi

Ulaştırma Bakanı
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