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AVUKATLIK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1) 
  

          Kanun Numarası             : 1136 

          Kabul Tarih                    : 19/3/1969 

          Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 7/4/1969 Sayı: 13168 

          Yayımlandığı Düstur       : Tertip         : 5 Cilt: 8 Sayfa: 1694 
  

             1 – 26/2/1970 tarih ve 1238 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları: 16, 35, 90, 104, 108, 188, 189, 195, 196, 197, 198, Geçici 1, 2, 3, 4, 7, 17) 

             Madde 16 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Bu kanunun 3 üncü maddesinin (a), (b), (e) ve (f) bentlerinde yazılı şartları haiz olanlardan stajın devamlılığına engel 

işleri ve 5 inci maddede yazılı engelleri bulunmıyanlar staj yapacakları yer barosuna bir dilekçe ile başvururlar. 

             Madde 35 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veyayargı yetkisini haiz bulunan diğer 

organlar huzurunda özel ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, adli 

işlemleri ve resmi dairelerde çekişmeli ve çekişmesiz işleri takip etmek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir. 

             Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. 

             Usul ve füru ile nesep ve sebepten ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) civar hısımları ve eşler birbirlerinin yargı 

mercileri ve adalet daireleri dışında kalan resmi dairelerdeki işlerini vekaleten takip edebilirler. 

             Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır. 

             Madde 90 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazılı ve avukatlıkta en az on yıl kıdemli olan avukatlar arasından seçilir. Üye sayısı 

elliden az 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 kınama, para veya işten çıkarılma cezalariyle tecziye edilmiş olanlar 

Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler. 

  

––––––––––––––––––– 

(1)    Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarihve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 

sayılı Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç.  Bir. Kur. 

Kararına bakınız. 
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             Oyların tasnifi, Baro Genel Kurulundan ad çekme ile ayrılan üç veya beş avukat tarafından açık olarak yapılır. 

Adaylığını koymuş olanlar Tasnif Kuruluna ayrılamazlar. 

             Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler. Oy puslasına, seçilecek asıl üye tam sayısının yarısından en az bir fazla 

isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy puslaları geçerli değildir. Oy puslasına seçilecek asıl üye 

sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.  

             Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere önce asıl, sonra yedek üye 

seçilmiş olanlar bu sıraya göre tesbit edilir. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra göz önünde tutularak 

Kurulda göreve çağırılır. 

             Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer. 

             Madde 104 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları hükümleri disiplin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

             Seçim sonucu, yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. 

             Madde 108 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro genel kurulu, baronun mali işlemlerini denetlemek üzere en çok üç kişiyi denetçi seçer. 

             Denetçiler gizli oyla seçilir. 90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde denetçiler hakkında da 

kıyasen uygulanır. 

             Madde 188 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bir hizmette çalışmakta olanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 

kapsamına girenler (Aynı Kanunun 85 inci maddesindeki isteğe bağlı sigortadan faydalananlar dahil) ve geçici 2 nci 

maddedeki borçlanma hakkından faydalananlar 186 ncı madde uyarınca Topluluk Sigortasına giremezler. 

             Madde 189 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından emeklilik veya malullük (Adi malullük veya vazife yahut harb malullüğü) 

aylığı almakta olanlarla, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre malullük ve yaşlılık sigortasından faydalanmış 

bulunanlar ve aynı kanunun geçici 20 nci maddesindeki şartlara uygun olarak faaliyettebulunan sandıklara tabi personelin 

186 ncı madde uyarınca Topluluk Sigortasına girmeleri isteklerine bağlıdır. 

             Madde 195 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             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 kıdemine sayılır. 

             Madde 196 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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             Geçici 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 

avukatlıktageçirdikleri fiili hizmet sürelerinin üçte ikisi memuriyet kıdemlerine sayılır.  

             Madde 197 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             22/4/1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 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, bukanunun 3 üncü maddesinin (c) bendinde nitelikleri gösterilenler arasından  

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi halinde, sigortalılığa esas alınan avukatlık süresinin üçte ikisi memuriyet kıdemine 

sayılır. 

             Madde 198 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             22/4/1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanuna aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

             Geçici Madde 8 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesi üyeliğinde bulunanlardan bu kanunun 

3 üncü maddesinin (c) bendinde nitelikleri gösterilenler arasından üyeliğe seçilmiş olanların, üyelikten önce T. C. Emekli 

Sandığı Kanununa tabi olmadan ve Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına da girmedenavukatlıkta geçirdikleri fiili hizmet 

sürelerinin üçte ikisi memuriyet kıdemlerine sayılır. 

             Geçici Madde 1 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesi gereğince barolarla 

Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözleşme, bu kanunun geçici 10 

uncumaddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı takip eden üç ay içinde Çalışma Bakanlığı, Türkiye 

Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak görüşmelerle tespit edilir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye 

Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, bir hafta içinde bütün barolara gönderilir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur 

olan avukatların bağlı bulundukları barolar, tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere tip sözleşmenin 

baroya gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna başvururlar. Sözleşmeler, baronun baş vurma 

tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yürürlüğe konur. 

             Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadınsa 30, erkekse 35 yaşını doldurmuş olup avukatlık ruhsatnamesine sahip 

bulunan ve bu kanun hükümleri gereğince topluluk 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 tespit edilen ve Sosyal Sigortalar 

Kanununun 54 ve 60 ncı maddelerinde yazılı şartları yerine getiremediklerinden malullük veya yaşlılık sigortasından aylık 

bağlanmasına hak kazanamıyanlara topluluk sigortasının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde ilgili avukatın en az 70 ay 

baro levhasında kayıtlı olduğu tevsik edilmek şartiyle, son defa ödediği prime esas teşkil eden aylık gelir tutarı üzerinden 

ölüm veya malullük yahut yaşlılık sigortası yardımı yapılır. 
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             Şu kadar ki, ikinci fıkra gereğince ölüm veya malullük yahut yaşlılık sigortası yardımına hak kazanılan tarihte 

sigortalı avukatın cem'an 35 ay topluluk sigortası primi ödememiş olması halinde, eksik kalan primleri ödenen son primesas 

alınarak mahsup edilir. Mahsup, her ayın ölüm veya malullük yahut yaşlılık sigortası yardımlarından bir aylık prim 

çıkarıldıktan sonra kalanın hak sahiplerine ödenmesi suretiyle yapılır. 

             İkinci fıkradaki en az 70 aylık fiili avukatlık süresi, avukatların sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir 

yıl içinde ilgili barolardan alınarak Sosyal Sigortalar Kurumuna verilecek belgelerle tespit 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 tespit edildiği takdirde gerek bunu 

düzenliyenler, gerekse ilgili sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yüzden uğrıyacağı zararları yüzde elli fazlasiyle ve 

kanuni faizi ile birlikte adı geçen Kuruma ödemekle yükümlüdür. 

             Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması da yapılır. 

             İkinci fıkranın uygulanmasında, Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı maddesinin (B) bendindeki 150 günlük yıllık 

asgari prim ödeme süresi, avukatlar bakımından beş ay, aynı Kanununun 54 üncü maddesinin (b) bendi ile 66 ncı maddesinin 

(d) bentlerindeki 150 günlük yıllık asgari prim ödeme süresi avukatlar bakımından beş ay ve 1.800 günlük toplam prim 

ödeme süresi 60 ay olarak hesap– lanır. 

             Geçici Madde 2 fıkra bir bent (A) – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her ne sebeple 

olursa olsun ayrılmış olanlar, kendilerine emeklilik veya malullük aylığı bağlanmamış olmak şartiyle, T.C. Emekli Sandığı 

ile ilgililerin kesildiği tarihten bu Kanunun yürürlük tarihine kadar Sosyal Sigortaya da tabi olmaksızın geçen fiili avukatlık 

sürelerinin tamamını veya bu sürenin emekliliğe esas olan eski hizmetlerinin süresi ile birlikte 25 yılı doldurmaya yetecek 

kısmını aşağıdaki hükümlere göre borçlanabilirler. 

             Fiili avukatlık süresinin tamamını borçlananlar aşağıdaki (B) bendi hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığı ile 

ilgilerini devam ettirebilirler. Bunlardan T.C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirmek istemiyenlerle fiili avukatlık 

süresinin bir kısmını borçlanmak suretiyle emekliliğe esas hizmet sürelerini 25 yıla çıkarmış olanlara aşağıdaki hükümlere 

göre emekli aylığı bağlanır. 

             Geçici Madde 3 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T.C. Emekli Sandığına kesenek ödemekte bulunan avukatlardan, daha önce 

Sosyal Sigortaya ve Emekli Sandığına tabi olmadan avukatlık yapmış olanların bu fiili avukatlık süreleri 5434 sayılı Kanuna 

23 Şubat 1965 tarihli ve 545 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen maddedeki esaslara göre borçlanmaları şartiyle, 

emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. Şu kadar ki, bu avukatların borçlandıkları süreye ait keseneklerin hesabında geçici ikinci 

maddenin borçlanma ile ilgili hükümleri kıyasen uygulanır. 

             Bu madde hükmünden faydalanmak için, ilgili avukatın,bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 

T.C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurması şarttır. 
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             Geçici Madde 4 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T.C. Emekli Sandığına kesenek ödemekte bulunan avukatlardan, daha önce 

Sosyal Sigortaya ve Emekli Sandığına tabi olmadan avukatlık yapan ve ondan önce de T.C. Emekli Sandığına kesenek 

ödeyenlerin, T.C. Emekli Sandığı ile ilişkileri bulunan iki devre arasındaki fiili avukatlık süreleri geçici 3 üncü maddeye göre 

borçlanmaları şartiyle, emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. 

             Geçici 3 üncü maddenin son fıkrası hükmü bu halde de uygulanır. 

             Geçici Madde 7 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             a) Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce hukuk fakültelerinden mezun olanlar Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren üç yıl içinde, 

             b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hukuk fakültesinde kayıtlı öğrenci durumunda bulunan ve kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, altı yıl içinde, hukuk fakültelerinden mezun olanlar, mezuniyet tarihinden itibaren üç yıl 

içinde, 

             Avukatlık stajı için baş vurdukları takdirde, ilk altı ayı mahkeme, ikinci altı ayı avukat yanında olmak üzere bu 

Kanun hükümleri uyarınca bir yıl staj yaparlar ve bu Kanunun 12 nci maddesi, 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 23 üncü 

maddesinin birinci fıkrası, 24 üncü maddesinin son fıkrası ve 26 ncı maddesi hükümleri yerine 3499 sayılı Avukatlık 

Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 5178 sayılı Kanunla 

değişen 19 uncu maddesi hükümleri bunlar hakkında uygulanır. Bunlar, buKanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi ile 

avukatlık sınavına dair 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddeleri hükümlerine tabi değildir. 

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte avukatlık stajına başlamış olup da, henüz bitirmemiş olanlar hakkında 3499 

sayılı Avukatlık Kanununun staj hükümleri ve o kanuna göre hazırlanmış olan yönetmelik uygulanır. 

             Geçici Madde 17 fıkra dört – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Yukarıdaki fıkralar uyarınca vekalet görevini yapmak hakkı o yer avukat veya dava vekilleri sayısının üçü bulması 

halinde kendiliğinden sona erer. Sona erme tarihinden itibaren üç ay içinde, ilgili şahsın aynı baro bölgesi içinde üç avukat 

veya davavekili bulunmayan başka bir yere naklederek büro açması halinde, listedeki kaydı, nakledilen yer işaret edilmek 

suretiyle devam eder. Belli süreiçinde nakil yapılmamışsa ilgilinin adı baroca listeden silinir. 

             Son fıkra – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Bu maddenin birinci fıkrasından gayri diğer fıkraları kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl sonra yürürlükten 

kalkar. 

             2 – 21/1/1971 tarih ve E. 1970/19, K. 1971/9 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiş hükümlerin 

metinleri: (Madde numaraları: 38) 

             Madde 38 fıkra üç – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Avukatlar, baro yönetim kurulunun iznini almadan başka bir avukat aleyhine dava açamazlar. Acele durumlarda, 

baro yönetim kuruluna önceden bildiride bulunarak, izin verilmesini davayı açtıktan sonra da isteyebilirler. 
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             3 – 23/6/1976 tarih ve 2018 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları: Geçici Madde 7) 

             Geçici Madde 7 fıkra bir bent (b) – (26/2/1970 tarih ve 1238 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             b) 7 Temmuz 1975 tarihine kadar Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar, mezuniyet tarihinden itibaren üç yıl içinde, 

             Avukatlık stajı için başvurdukları takdirde, ilk altı ayı mahkeme, ikinci altı ayı avukat yanında olmak üzere bu kanun 

hükümleri uyarınca bir yıl staj yaparlar ve bu kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 23 üncü maddesinin birinci fıkrası , 

24 üncü maddesinin son fıkrası ve 26 ncı maddesi hükümleri yerine 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 14 üncü maddesinin 

son fıkrası,16 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkrası, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 5178 sayılı Kanunla 

değişen 19 uncu maddesi hükümleri bunlar hakkında uygulanır. Bunlar,bu kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi ile avukatlık 

sınavına dair 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddeleri hükümlerine tabi değildir. 

             7 Temmuz 1969 tarihinde avukatlık stajına başlamış olup da henüz bitirmemiş durumda bulunanlar hakkında 3499 

sayılı Avukatlık Kanununun staj hükümleri ve o kanuna göre hazırlanmış olan Yönetmelik uygulanır. 

             4 – 2/6/1977 tarih ve E. 1977/43, K. 1977/84 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiş hükümlerin 

metinleri: (Madde numaraları: 38) 

             Madde 38 bent (e) – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             e) İş sahibi,meslek görevini yapan bir avukata karşı bir suç işlemiş ise. 

             Fıkra dört – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             (e) bendinde gösterilen hallerde, baro başkanı,iş sahibinin başvurması üzerine kendisine bir avukatı vekil olarak tayin 

eder. 

             5 – 2/11/1978 tarih ve 2174 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları: 81) 

             Madde 81 bent (2) – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             2. Levhada yazılı avukatlardan alınacak giriş keseneği ile yıllık keseneğin miktarı ve bunların ödeneceği tarihleri 

belirtmek,  

             6 – 30/1/1979 tarih ve 2178 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları: 3, 4, 6, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Geçici 7) 

             Madde 3 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Avukatlık meslekine kabul edilebilmek için; 

             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

             b) Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da 

Türkiye hukuk 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 ikametgahı bulunmak,  

             f) Bu kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak, gerektir. 
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             Madde 4 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Adli ve Askeri Hakimlik ve Savcılıkta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörlüklerinde ve Danıştay dava 

daireleri başkan ve üyelikleriyle başkanın sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu daireler başyardımcılıkları ve yardımcılıklarında 

veya kuruluşlarında avu– kat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlükler hukuk müşavirliği 

görevlerinde veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerinde yahut Hakimler 

kanununa göre hakimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yıl süre ile hizmet etmişolanlar 3 üncü 

maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı kayıtlardan vareste tutulurlar. 

             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, 3 üncü maddenin (b) 

bendinde yazılı olduğu şekilde Türkiye hukuk fakülteleri programlarına görenoksan kalan derslerden usulüne uygun olarak 

yapılan sınavı başarı ile vererek tasdikname almış ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış bulunursa, 3 

üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı kayıtlardan vareste tutulurlar. Birinci fıkrada gösterilenlerin baro levhasına 

yazılmasında, 17 nci maddenin (1) ve (2) bentlerinde yazılı belgelerden başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de 

verilmesi gereklidir. 

             Madde 6 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Avukatlık sınavını başarmış olanlar veya 4 üncü maddedeki şartları haiz bulunanlar, başvurdukları yer barosuna ait 

levhaya yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler. 

             Madde 15 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Avukatlık stajı birbuçuk yıldır. Stajın,bu kısımda yer alan hükümler uyarınca, ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan bir 

yılı da en az beş yıl kıdemi olan biravukat yanında yapılır. 

             Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne suretle yapılacağı yönetmelikte gösterilir. 

             Madde 24 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Staj, Adalet Komisyonunun, baronun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi altında yapılır. 

             Stajiyer hakkında, yanında staj gördüğü hakimler, Cumhuriyet savcıları tarafından, staj durumu, mesleki ilgisi ve 

ahlaki 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 mesleki ilgisi ile ahlaki durumunu da kapsıyan birer ropor verilir.  

             Madde 25 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro Yönetim Kurulu, staj hakkındaki kesin rapor üzerine,staj bitim belgesinin verilmesine veya staj süresinin altı ay 

uzatılmasına karar verir. 

             Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir. 

             Madde 26 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Stajiyerler, avukat yanında staja başladıktan üç ay sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi altında icra 

tetkik mercii hakimlikleri ile sulh mahkemelerinde ve icra ve iflas dairelerinde görülen dava ve işlerde vekalet alabilirler.  



1048 

  
             Stajiyerin bu yetkisi, 31 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince son sınavda da başarı gösterememesi veya aynı 

maddenin son fıkrasında yazılı süreyi başarı gösteremeden geçirmesi halinde sona erer. 

             Madde 28 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Avukatlık sınavı Türkiye Barolar Birliğinde yapılır. Staj bitim belgesi almamış olanlar sınava kabul edilmezler. 

             Madde 29 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Sınav kurulu, biri hukuk, diğeri ceza dairelerinden olmak üzere iki Yargıtay Daire Başkanı ve üç avukattan kurulur. 

Yargıtay daire başkanlarından kıdemlisi kurula başkanlık eder. 

             Kurulun görev süresi iki yıldır. Yeni kurul seçilinceye kadar eski kurulun görevi devam eder. Üyelerin engeli 

halinde,başkan o üyenin mensup olduğu kurumca seçilmiş bulunan yedek üyelerle noksanı tamamlar. Başkanın engeli 

halinde, görevleri, kurula katılan kıdemli Yargıtay Daire Başkanı tarafından yerine getirilir. 

             Sınav kurulu üyelerine her sınav için ödenecek ücretlerin miktarı ile ödeme şekilleri Türkiye Barolar Birliği Genel 

Kurulunca tespit edilerek Türkiye Barolar Birliği Bütçesinden ödenir. 

             Madde 30 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Sınav kuruluna katılacak olan; 

             a) iki asil ve iki yedek üye Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından hukuk ve ceza daireleri başkanları arasından, 

             b) Üç asil ve üç yedek üye Türkiye Barolar Birliğince, en az onbeş yıl fiilen avukatlık yapmış olanlar arasından, 

seçilir. 

             (a) bendindeki seçimin sonucu Yargıtay Başkanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. 

             Madde 31 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Sınava girecek adayları, stajiyer listesine yazılı oldukları baronun yönetim kurulu tespit eder ve kendilerine sınava 

giriş belgesi verir. 

             Avukatlık sınavında beş defa başarısızlığa uğrıyan aday bir daha sınava giremez. 

             Aday, staj bitim belgesinin verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde sınava giriş haklarının tamamını kullanmak 

zorundadır.  

             Madde 32 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Sınav her yıl beş defa yapılır.Sınav tarihleri,bir yılın imkan nispetinde beş eşit kısma bölünmesi suretiyle tespit edilir.  

             Sınavın amacı, adayın hukuk tatbikatı yönünden, hukuk prensiplerini ve mevzuat hükümlerini olaylara 

uygulayabilme yeterliğini değerlendirmektedir. 

             Sınav yazılı olarak yapılır. Ancak, adayın yeterli olmadığına karar verilebilmesi için, yazılı sınavdan sonra  yapılacak 

mülakat sonunda da aynı kanıya varılması gereklidir. 

             Sınav tarihlerinin tespiti ve duyurulması,sınavın yapılış şekli ile konuları yönetmelikte gösterilir. 

             Madde 33 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Sınav kurulu,her aday için ayrı  ayrı  ve üçer nüsha olarak düzenleyeceği belgelerde sınav 

sonuçlarını açıklar ve bu belgelerden birer nüshasını   alıkoyarak  
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diğer ikişer nüshayı Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Belgelerde adayın aldığı notlar gösterilir ve başarı sağlayıp 

sağlayamadığı ayrıca belirtilir. Türkiye Barolar Birliği, sınav kurulundan aldığı belgelerden bir nüshasını derhal ilgili baroya 

gönderir. 

             Geçici Madde 7 bent (a) – (26/2/1970 tarih ve 1238 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             a) 7 Temmuz 1969 tarihinden önce Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar bu tarihten itibaren üç yıl içinde, 

             b) (23/6/1976 tarih ve 2018 sayılı Kanunun hükmüdür.) 31/12/1976 tarihine kadar hukuk fakültelerinden mezun 

olanlar mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıl içinde. 

             Avukatlık stajı için başvurdukları takdirde, ilk altı ayı mahkeme, ikinci altı ayı avukat yanında olmak üzere bu kanun 

hükümleri uyarınca bir yıl staj yaparlar ve bu kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 23 üncü maddesinin birinci fıkrası, 

24 üncü maddesinin son fıkrası ve 26 ncı maddesi hükümleri yerine 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 14 üncü maddesinin 

son fıkrası, 16 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkrası, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 5178 sayılı Kanunla 

değişen 19 uncu maddesi hükümleri bunlar hakkında uygulanır. Bunlar, bu kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi ile 

avukatlık sınavına dair 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddeleri hükümlerine tabi değildir. 

             7 Temmuz 1969 tarihinde avukatlık stajına başlamış olup da henüz bitirmemiş durumda bulunanlar hakkında 3499 

sayılı Avukatlık Kanununun staj hükümleri ve okanuna göre hazırlanmış olan Yönetmelik uygulanır. 

             7 – 31/10/1980 tarih ve 2329 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları: 168, 169) 

             Madde 168 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Her baronun yönetim kurulu üç senede bir seçim devresi başlangıcında, yargı yerlerindeki işlemlerle diğer 

işlemlerden 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 tespit ve bu gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlıyarak Adalet Bakanlığına gönderir. 

             Adalet Bakanlığı, tarifeyi onaylar veya lüzumlu gördüğü değişiklikleri yapar. 

             Yeni bir tarifenin onaylanmasına kadar eldeki tarife hükmü devameder. 

             Ücretsiz dava alınması halinde,keyfiyet baro yönetim kuruluna bildirilir. 

             Madde 169 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç 

katından fazla olamaz. 

             8 – 14/4/1982 tarih ve 2652 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları : 81) 

             Madde 81 bent (2) – (2/11/1978 tarih ve 2174 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             2. Levhaya yazılacak avukat adaylarının giriş keseneğini,adaylar arasında ayırım yapılmaksızın, en az bin, en çok 

üçbin; levhada yazılı avukatların yıllık keseneğini en az altıyüz, en çok binsekizyüz lira arasında tespit etmek ve bunların 

ödeneceği tarihleri belirtmek. 
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             9 – 8/5/1984 tarih ve 3003 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları : 12, 76, 77, 86, 87, 90, 111, 114, 154) 

             Madde 12 son fıkra – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Mahkeme veya yargı mercilerinde bağlı oldukları daireyi temsil eden hukuk müşaviri veya yardımcıları baroya 

yazılmak zorunluğundadırlar. 

             Madde 76 fıkra bir ve iki–(19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Barolar, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, mesleki ahlak 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. 

             Madde 77 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             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. 

             Adalet Bakanlığının bu kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak verdiği kararları, 

görevli baro organları aynen yerine getirmekle yükümlüdür. Bakanlık kararı aleyhine süresi  içinde Danıştay'a baş 

vurulmamış olmasına rağmen bu kararın baronun görevli organınca, kanuni bir sebep bulun– maksızın yerine getirilmemesi 

veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar verilmesi halinde, Bakanlık,o baro organının feshine karar verilmesi için 

keyfiyeti Danıştay'a bildirir. Danıştay, bildirme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde karar verir. Feshi istenen organ 

üyelerinin bu kanunun 62 nci maddesinde yazılı cezai sorumlulukları saklıdır. 

             Danıştay'ın fesih kararı vermesi halinde, feshedilen organın yerine en geçbir ay içinde yenisi seçilir. Yeni seçilen 

üyeler eskilerin süresini tamamlarlar. 

             Feshedilen organın Adalet Bakanlığının kararına aykırı olarak yaptığı tasarruflar hükümsüzdür. 

             Fesih hükümleri baro genel kurulu hakkında uygulanmaz. 

             Madde 86 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro levhasında yazılı her avukat gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür. 

Haklı bir engele dayanmış olmadıkça, bu toplantılara gelmiyen avukatlara baro başkanı tarafından ilk defasında uyarma, 

tekerrüründe 100 liradan 500 liraya kadar para cezası verilebilir. Ancak, para cezası verilebilmesi için, uyarma cezasının 

tebliğ edildiği yazıda, engeli olmadan genel kurula tekrar katılmama halinde para cezası verileceğinin açıklanmış olması 

gerekir. 

             64 üncü maddenin 3 ve 4 üncü fıkraları, bu maddeye göre verilen uyarma ve para cezaları hakkında da uygulanır. 
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Madde 87 fıkra altı – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Genel Kurulun kararları ve seçimlerin sonuçları bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, genel kurul başkanlık divanı 

tarafından imzalanır ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 

             Madde 90 fıkra üç – (26/2/1970 tarih ve 1238 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Oyların tasnifi, Baro Genel Kurulundan ad çekme ile ayrılan üç veya beş avukat tarafından açık olarak yapılır. 

Adaylığını koymuş olanlar Tasnif Kuruluna ayrılamazlar. 

             Madde 111 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Birlik, kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyasetle uğraşamaz. 

Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul edinebilir. Birlik, protokol kurallarına uygun olarak 

resmi törenlere katılır. 

             77 nci maddenin 5, 6, 7 ve 8 inci fıkraları hükümleri birlik organları hakkında da kıyasen uygulanır. 

             Madde 114 fıkra iki – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Genel kurul baroların avukatlıkta en az onbeş yıl kıdemli olan üyeleri arasından seçecekleri ikişer delege ile kurulur.  

             Madde 154 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya tutuklama müzekkeresi çıkarılan yahut rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, 

dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma ve yalan yere tanıklık cürümlerinden biri ile haklarında son soruşturmanın açılması 

kararı verilen ve 42 nci madde uyarınca geçici olarak görevlendirilmiş olup, yapılan işlerin ücretini iş sahibinden aldığı halde 

aynı maddenin son fıkrası gereğince kabule değer bir sebep olmaksızın ilgili mercie ödememiş olan avukatların işten 

yasaklanmaları zorunludur. 

             10 – 14/11/1984 tarih ve 3079 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları : 91, 119)  

             Madde 91 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 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 ilave edilir. 

             Madde 119 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Birlik yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilirler. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Şu kadar ki, üyelerin yarısı  

her iki yılda bir yenilenir. İlk ikinci yıl sonunda ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur. 
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             11 – 22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları: 4,5,12,14,17,23,63,64,72,75,81,82,92,102,105, 

108,115,117,121,123,128,133,135,140,144,160,170)  

             Madde 4 fıkra bir – (30/1/1979 tarih ve 2178 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Adli ve askeri hakimlik ve savcılıkta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörlüklerinde ve Danıştay dava 

daireleri başkan ve üyelikleri ile başkanın sözcülüğü, kanun sözlüğü ve bu daireler başyardımcılıkları ve yardımcılıklarında 

veya kuruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yürütülen genel müdürlükler hukuk müşavirliği 

görevlerinde veyahut üniversitelerdeki veyadiğer yükseköğretim kurumlarındaki hukuk ilmi dersleri profesörlük veya 

doçentliklerinde veya doktor asistanlıklarında yahut Hakimler Kanununa göre hakimlik veya savcılık sınıflarından sayılan  

hizmetlerde, en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar, 3 üncü maddenin (c) bendinde yazılı kayıttan vareste tutulurlar.  

             Madde 5 fıkra bir bent (b) – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             b) Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hakim, memur yahut avukat olma niteliğini kaybetmiş 

bulunmak,  

             Fıkra iki ve üç – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezası ile veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas suçlarından 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 

kovuşturma altında bulunması halinde, avukatlığa alınma isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar 

bekletilmesine karar verilebilir. Aday hakkında kamu görevlerinden yasaklanmayı gerekli kılabilecek bir suçtan ötürü kamu 

davası açılmış bulunuyorsa avukatlığa kabul isteği yerine getirilmeyip dava sonucunun beklenmesi zorunludur. 

             Madde 12 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             a) Cumhuriyet Senatosu Üyeliği, milletvekilliği, il genel meclisi 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 yazıhanesinde ücret karşılığında 

avukatlık, 

             d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi 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 uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartı ile; bu kanunun kapsamına giren teşekkül, müessese ve 

iştiraklerin ve İktisadi Devlet Teşekkülleri dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine ait bulunan 

kuruluşların yönetim kurulu baş– kanlığı, üyeliği denetçiliği, 

             f) Anonim, limited, kooperatif şirketler ile hayri, ilmi, siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve 

denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık, 
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             g) Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayın müdürlüğü, 

             11 inci madde hükmü dışındadır. 

             Şu kadar ki, bunlardan Cumhuriyet Senatosu Üyeleri ile milletvekilleri ve (e) bendinde gösterilenlerin Hazinenin, 

belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetim ve denetimi altında bulunan daire ve kurumların, köy 

tüzelkişiliklerinin ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait şirket ve kuruluşların aleyhinde; İl genel meclisi ve belediye 

meclisi üyelerinin de bağlı bulundukları tüzelkişilerin aleyhindeki dava ve işleri takip etmeleri yasaktır.  

             Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar. 

             Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut Devlet, il veya belediyelerinin 

yönetim ve denetimi altındaki daireve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese 

veya şirketlere ait işlerde avukatlık edebilirler. 

             Madde 14 fıkra bir ve üç– (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan hakimler, Cumhuriyet Savcıları, Anayasa Mahkemesi asli ve 

geçici raportörleri, kanun sözcüleri, Danıştay Dava Daireleri Başyardımcıları ile yardımcılarının, hizmet gördükleri mahkeme 

veya dairelerde, buralardan ayrılmaları tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. 

             Devlet, belediye, il, özel idare ve 12 Mart 1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun kapsamına giren teşekkül, müessese ve 

iştiraklerde çalışanlar, buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmeden, ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz ve 

takipte bulunamazlar. 

             Madde 17 son fıkra – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri kağıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde, aday hakkında resmi 

mercilere yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı cezai kovuşturma yapılır. 

             Madde 23 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı sebeplere dayanarak devam edemediği günler, engelin kalkmasından 

sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme stajı sırasında adalet komisyonu, avukat yanındaki staj sırasında ise baro 

yönetim kurulunca tamamlattırılır. Baro başkanı, haklı engeller halinde staj yerlere, stajın avukat yanında geçen kısmında 30  

günden fazla olmamak üzere izin verebilir. 

             Madde 63 fıkra iki ve üç – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlar yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasına ve tekerrürü halinde 

altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahküm edilirler.  

             Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tandığı 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 cezalandırılırlar. 
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             Madde 64 fıkra iki–(19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             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 belirtilmiş olması şarttır. 

             Madde 72 bent (d) – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             d) Baro yıllık keseneğini, tebligata rağmen ödememekte direnilmesi, 

             Madde 75 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro yönetim kurulu, her adli yılın başlangıcında bölgesi içinde bulunan ve baro levhasında yazılı olan bütün 

avukatların bir listesini o yılın 31 Aralıktarihine kadar düzenler. Listeye, her avukatın alfabe sırasiyle adı ve soyadı ile büro 

ve konut adresi yazılır. Ortak avukat bürosu niteliğindeki bürolar listede ayrıca belirtilir.  

             Madde 81 bent (2) – (14/4/1982 tarih ve 2652 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             2. Levhaya yazılacak avukat adaylarının giriş keseneğini, adaylar arasında ayırım yapılmaksızın, en az üçbin, en çok 

onbin; levhada yazılı avukatların yıllık keseneğini en az binikiyüz en çok altıbin lira arasında tespit etmek ve bunların 

ödeneceği tarihleri belirtmek, 

             Madde 82 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Genel kurul, her yıl Aralık ayının ilk haftası içinde, baro başkanının çağrısı üzerine, bütçeyi ve gündemdeki diğer 

maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır. 

             Madde 92 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             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. 

             Madde 102 fıkra iki– (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kağıtları baro başkanı ile birlikte imzalar. 

             Madde 105 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Disiplin kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 

             Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi arasından, bir başkan seçer. 92 nci madde hükmü, disiplin 

kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

             Madde 108 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro Genel Kurulu,baronun mali işlemlerini denetlemek üzere en çok üç kişiyi denetçi seçer; aynı sayıda da yedek 

denetçi seçilir.  

             Madde 115 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Birlik Genel Kurulu, yılda bir defa ve bir evvelki Genel Kurulun tayin edeceği zaman ve yerde olağan toplantısını 

yapar. 
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             Madde 117 bent (4,7,8) – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             4. Birliğin hesaplarını incelemek, bütçesini onaylamak, Birlik Yönetim Kurulunun geçmiş yılın çalışmalarından 

dolayı ibrası hakkında karar vermek, 

             7. Adaleti ve mesleki ilgilendiren işler hakkında teklifte bulunmak,  

             8. Barolardan alınacak Birlik keseneği miktarını tesbit etmek, 

             Madde 121 bent (2,3,5,8,9) – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             2. Birliğin mallarını yönetmek, 

             3. Yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,  

             5. Birlik adına iktisap ve iltizam hususlarında birlik başkanına yetki vermek,  

             8. Birliği yönetmek,  

             9. Birliğin genel durumu ile geçmiş yıl işlemleri ve çalışmaları hakkında birlik genel kuruluna rapor vermek ve 

geçmiş yıl çalışma ve hesaplarından dolayı ibra istemek, 

             Madde 123 bent (7) – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             7. Birliğin çalışmaları hakkında her yıl birlik genel kuruluna yazılı bir rapor vermek, 

             Madde 128 fıkra iki – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Birlik Saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kağıtları Birlik Başkanı ile birlikte imzalar. 

             Madde 133 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Birlik Genel Kurulu, birliğin mali işlemlerini denetlemek üzere, her toplantı dönemi için kendi üyeleri arasından üç 

asıl ve üç yedek denetçi seçer.  

             Madde 135 bent (1,3) – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             1. Uyarma; avukatın meslekinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin Baro Başkanı tarafından kendisine 

bir mektupla bildirilmesidir. Uyarma cezası sicile geçmez. 

             3. Yüz liradan 5.000 liraya kadar para cezası; 

             Madde 140 fıkra iki – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemden 

dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin kovuşturması ceza davasının sonuna kadar 

bekletilebilir. Bu halde, yönetim kurulunun isteği üzerine disiplin kurulu, avukatın işten yasaklanmasına yer olup olmadığı 

hakkında bir karar vermek zorundadır. 

             Madde 144 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen hallerde, yönetim kurulunun iletmesi üzerine, disiplin kurulu 

incelemesini duruşma yaparak yürütür. Duruşma gizli olur. 

             Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde yönetim kurulu kararının kendisine gelişi tarihinden itibaren en geç 

bir yıl içinde sonuçlandırmak zorundadır.  

             Madde 160 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz.  

             Madde 170 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Danıştay, vergi itiraz ve temyiz komisyonları gibi mercilerde görülen dava ve işlerde de bu merciler, tarifede yazılı 

avukatlık ücretlerine hükmederler. 
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             12 – 28/5/1988 tarih ve 3464 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları: 86, Ek–3) 

             Madde 86 fıkra bir – (8/5/1984 tarih ve 3003 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Baro levhasında yazılı her avukat gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy 

kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir engele dayanmış olmadıkça bu toplantılara gelmeyen veya oy kullanmayanlara Baro 

başkanı tarafından 1 500 liradan 7 500 liraya kadar para cezası verilir. 

             Ek Madde 3 fıkra onbir – (8/5/1984 tarih ve 3003 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan avukat oy kullanamaz. 

Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya resmi kuruluşca verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki  

yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulunun mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık 

kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak sureti ile 

kullanılır. Asıl üyenin mazereti olduğu takdirde yedek üye Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır.  

             13 – 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. 

(Madde numaraları: 76, 77, 111.) 

             Madde 76 fıkra iki – (8/5/1984 tarih ve 3003 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Barolar, kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen 

görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasi 

partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler; siyasipartilere maddi yardım yapamazlar; onlarla siyasi ilişki ve 

işbirliği içinde bulunamazlar; milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemezler. 

             Madde 77 fıkra beş, dokuz, on – (8/5/1984 tarih ve 3003 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Bu Kanunun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yasaklamalara uymayan baro sorumlu organlarının 

görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının isteği uyarınca bulundukları İl 

Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir. Yargılama basit usule 

göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

             Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun 

korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temelniteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde valiler, seçilmiş baro organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilirler. 

             Görevden uzaklaştırma kararı, dayanaklarıyla birlikte üç gün içinde beşincifıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. 

Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını 

en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde altıncı fıkra 

hükümleri uygulanır. 

             Madde 111 fıkra bir, dört – (8/5/1984 tarih ve 3003 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Türkiye Barolar Birliği, kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında herhangi bir faaliyet gösteremez; kendisine 

kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemez; siyase tle 

uğraşamaz; siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez, siyasi partilere maddi yardım yapamaz, onlarla 

siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemez.  

             77 nci maddenin 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu fıkraları hükümleri Birlik organları hakkında da uygulanır. 
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             14 – 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. 

(Madde numaraları: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 26, 27, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 58, 61, 65, 71, 72, 74, 75, 76, 

77, 78, 81, 84, 86, 87, 94, 95, 96, 105, 109, 111, 114, 117, 121, 134, 135, 138, 142, 144, 157, 158, 163, 164, 165, 167, 168, 

169, 171, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Geçici Madde 13.) 

             Madde 1 fıkra iki – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Avukat, görevini yerine getirmede bağımsızdır. 

             Madde 2 fıkra bir ve üç – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanun hükümleridir.) 

             Avukatlığın amacı, hukuki münasebetlerin düzenlenmesine, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve 

hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesine ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda yargı oranları 

ve hakemlerle resmi ve özel kurul ve kurumlara yardım etmektir. 

             Adli merciler ve diğer resmi daireler, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmakla yükümlüdürler. 

             Madde 4 – (30/1/1979 tarih ve 2178 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             (Değişik: 22/1/1986 - 3256/1 md.) Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi 

raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, kuruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel 

müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde veya üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri profesörlük, doçentlik, 

yardımcı doçentlik veya doktor araştırma görevliliğinde en az 4 yıl süre ile hizmet etmiş olanlar 3 üncü maddenin 

(c)bendinde yazılı kayıttan vareste tutulurlar. 

             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 3 üncü 

maddenin (b) bendinde yazılı olduğu şekilde Türk hukuk fakültelerine programlarına göre noksan kalan derslerden, usulüne 

uygun olarak yapılan sınavı başarıyla vererek tasdikname almış ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış 

bulunursa, 3 üncü maddenin (c) bendinde yazılı kayıttan vareste tutulurlar. Birinci fıkrada, gösterilenlerin baro levhasına 

yazılmasında, 17 nci maddenin (1) ve (2) nci bendlerinde yazılı belgelerden başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de 

verilmesi gereklidir. 

             Madde 5, fıkra bir bend (a) – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             a) Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kasdi 

bir cürümden bir sene veya daha ziyade hapis cezası ile hüküm giymek, 

             Madde 5 fıkra iki – (22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             (Değişik: 22/1/1986 -3256/2 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezasıyla 

veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas suçlarından 

biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar affa uğramış olsalar da avukatlığa kabul edilmezler. 

             Madde 6 – (30/1/1979 tarih ve 2178 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Mahkemeler ve avukat yanındaki stajlarını bitirdiklerine dair belge alanlar veya 4 üncü maddedeki şartları haiz 

bulunanlar, başvurdukları yer barosuna ait levhaya yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler. 

             Madde 8 fıkra dört ve altı – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükümleridir.) 

             Adayın levhaya yazılmaı hakkındaki Baro Yönetim Kurulu kararı 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 onaylanması ile kesinleşir. 
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             Adalet Bakanlığının dördüncü fıkra uyarınca verilecek kararları kesin olup, aday, ilgili baro ve Türkiye Barolar 

Birliği Yönetim Kurulu bu kararlar aleyhine idari Yargı Merciine başvurabilirler. (1) 

             Madde 9 fıkra dört ve altı – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükümleridir.) 

             Ruhsatnameler, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır. 

             «Kanuna, ahlaka, meslekin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim.» 

             Madde 12 fıkra bir bend (b) ve fıkra üç – (22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun hükümleridir.) 

             b) Yüksek, orta ve ilköğretimde profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretmenlik, 

             (e) bendinde gösterilenlerin, Hazinenin, belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetimi ve denetimi altında 

bulunan daire ve kurumların, köy tüzelkişiliklerinin ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait şirket ve kuruluşların 

aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de, bağlı bulundukları tüzelkişilerin aleyhindeki dava ve işleri takip 

etmeleri yasaktır. 

             Madde 14 fıkra bir – (22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları ile Anayasa 

Mahkemesi raportörlerinin münhasıran hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde buralardan ayrılma tarihinden itibaren iki 

yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. 

             Madde 16 – (26/2/1970 tarih ve 1238 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Bu kanunun 3 üncü maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde yazılı şartları haiz olanlar ve 5 inci maddede gösterilen 

engeli bulunmayanlar staj yapacakları yer barosuna bir dilekçe ile başvururlar. 

             Madde 20 fıkra son – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesinleşir. Adalet Bakanlığının 

kararı aleyhine stajyer adayı ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu İdari Yargı Merciine başvurabilir. (2) 

             Madde 23 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             (Değişik birinci fıkra: 22/1/1986 - 3256/6 md.) Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin askerlik görevi ile kendisinin 

veya bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile 

kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması gibi elinde olmayan haklı sebeplere 

dayalı engeller sonucu staja devam edememesi halinde ve bu hallerin belgelendirilmesi şartıyla, engelin ortadan 

kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde devam edemediği günler; mahkeme stajı sırasında, Adalet 

Komisyonu, avukat yanındaki stajı sırasında ise baro yönetim kurulu kararı ile tamamlattırılır. Stajın yapıldığı yere göre 

Adalet Komisyonu başkanı ve baro başkanı, haklı engeller halinde stajyerlere otuz günden fazla olmamak üzere izin verebilir. 

  

  

—————————— 
(1)    Bu fıkrada geçen «Danıştaya» ibaresi, 22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile «İdari Yargı Merciine» şeklinde 

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                
(2)    Bu fıkrada geçen «Danıştaya» ibaresi, 22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile «İdari Yargı Merciine» şeklinde 

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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             Stajyer, staj süresi içinde duruşmalara avukatla birlikte girmek, staj konferanslarına devam etmek, baro yönetim 

kurulu ve yanında çalıştığı avukat tarafından verilen işleri yapmak, dava evrakını düzenlemek ve yönetmelikte gösterilecek 

diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

             (Ek: 22/1/1986 - 3256/6 md.) Hakimlik stajında geçen süreler, avukatlık stajında nazara alınmaz. 

             Madde 25 – (30/1/1979 tarih ve 2178 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro yönetim kurulu, staj hakkındaki kesin rapor üzerine, staj bitim belgesinin verilmesine veya staj süresinin azami 

6 ay uzatılmasına karar verir. Yönetim kurulunun bu kararları kesindir. 

             Madde 26 – (30/1/1979 tarih ve 2178 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Stajiyerler, avukat yanında staja başladıktan üç ay sonra, avukatın yazılı muvafakatı ile ve onun gözetimi altında, icra 

tetkik mercii hakimlikleri ile sulh mahkemelerinde ve icra ve iflas dairelerinde görülen dava ve işlerde vekalet alabilirler. 

             Stajiyerlerin bu yetkisi, stajiyere baro yönetim kurulunca, staj bitim belgesi verilmesi isteğinin reddi kararının 

kesinleşmesi halinde sona erer. 

             Madde 27 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Stajiyerlere barolarca yardım yapılabilir. Bu yardımın şekli ve şartları Türkiye Barolar Birliğince belirtilir.  

             Madde 34 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine 

getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle yükümlüdürler. 

             Madde 37 fıkra son – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro başkanı tarafından tayin olunan avukat, işi ücret karşılığında takip etmek zorundadır. 

             Madde 38 fıkra bir bend (c) – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             İşe evvelce hakim, hakem, Cumhuriyet Savcısı veya memur olarak elkoymuş bulunursa, 

             Madde 40 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             İş sahibi tarafından sözleşmeye dayanarak avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumundan sonra 

beş yıl ve her halde o işin sona ermesinden başlayarak bir yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

             Madde 42 fıkra üç – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             İşin yeni avukata verilmesi durumu, baro başkanının mahkemelere yapacağı tebliğ ile tespit olunur. 

             Madde 44 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Birden çok avukat, çalışmalarını bir (ortak avukat bürosu) şeklinde birleştirebilirler. Bu halde birlikte çalışan 

avukatlardan birinin veya birkaçının öz ve soyadlarının yanında (ortak avukat bürosu) ibaresi kullanılabilir. Bu büro tezil 

kişiliğe sahip olmadığı gibi, yapılan iş serbest meslek çalışması olup, ticari sayılamaz. Ortak avukat bürosu halinde birlikte 

çalışan avukatlar kendi aralarındaki durumu, ücretleri kararlaştırılacak oranlara göre paylaşmak veya bazılarının sadece belli 

ücret alması şeklinde düzenlemekte serbesttirler. 

             Madde 45 fıkra bir ve üç – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Avukatlar, bürolarında yalnız avukatlık mesleki için gerekli olan yardımcı elemanları çalıştırabilirler. 
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             Yukarıki hükümlere aykırı hareket eden avukat ilk defasında işten, tekrarında meslekten çıkarma cezası ile 

cezalandırılır.  

             Madde 46 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Avukat, bürosuna ait işleri, kendi sorumluluğu altında, yanında çalışan stajiyer veya sekreter eliyle de takip ettirebilir 

ve örnek aldırabilir. Adalet dairesi içinde imkan bulunduğu ve gerekli giderler de ödendiği takdirde, fotokopoi yoluyla örnek 

çıkartılabilir. 

             Dava ve takip dosyaları, yalnız avukatlar veya stajiyerleri yahut taraflarca mahkeme ve icra kalemlerinde 

incelenebilir. 

             Avukat, dava ve takip dosyalarını, vekaletname ibraz etmeden inceleyebilir. Şu kadar ki, vekaletname ibraz etmeyen 

avukata dosyadaki kağıt ve belgelerin örneği verilmez. 

             Madde 58 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet 

Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. 

             Madde 61 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)                  

             Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde hazırlık ve ilk soruşturma genel hükümlere göre yapılır. 

             Madde 65 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro yıllık keseneğini, tebligata rağmen, kabule değer bir sebep olmaksızın ödememekte direnenlerin adları, yönetim 

kurul kararı ile borçlarını ödeyinceye kadar baro levhasından silinir ve durum ilgili yerlere bildirilir. 

             Madde 71 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Levhadan silme kararını, avukatın yazılı olduğu baronun yönetim kurulu verir. 

             Bu karardan önce avukatın yazılı cevabı istenmekle beraber, kendisinin dinlenmesi ve veya dinlemek üzere yapılan 

çağırıya süresi içinde uymamış olması şarttır. 

             Levhadan silme kararı gerekçeli olarak verilir. Bu karara karşı avukat, kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün 

içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir, Türkiye Barolar Birliğinin 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 levhadan silme kararı üzerine, avukatı geçici 

olarak işten yasaklayabilir. 

             Madde 72 fıkra bir (c) bendi – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             c)Üç ay içinde baro   bölgesinde bir büro açılmamış olması veya büronun kapatılmış yahut baro bölgesi dışına 

nakledilmiş bulunması, 

             Madde 72 fıkra bir (d) bendi – (22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro ve Türkiye Barolar Birliği yıllık keseneklerinin, tebligata rağmen ödememekte direnilmesi, 

             Madde 74 fıkra üç – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)   

             Baro yönetim kurullarının bu maddeye dayanarak verdiği kararlara karşı avukat, kararın kendisine tebliği tarihinden 

itibaren 15 gün içinde Türkiye Baro Birliğine itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Ada let 

Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da uygulanır. 
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           Madde 75 fıkra bir cümle üç – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Ortak avukat bürosu niteliğindeki bürolar listede ayrıca belirtilir. 

             Madde 76 fıkra bir – (8(5(1984 tarih ve 3003 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Barolar, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca avukatlık mesleğine mensup olanların; müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 

mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek 

mensuplarının birbirleri ile ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek dispilini ve 

ahlakını korumak maksadı ile kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

             Madde 76 fıkra üç – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)   

             Resmi törenlerde barolar İl Cumhuriyet Savcısının yanında yer alırlar. 

             Madde 77 fıkra bir, iki, üç ve dört – (8/5/1984 tarih ve 3003 sayılı Kanunun hükümleridir) 

             Bölgesi içinde en an onbeş Avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. 

             Baro kurulmayan 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 tüzelkişilik 

kazanırlar. 

             Madde 78 fıkra son – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Şu kadar ki, levhada yazılı avukat sayısı 20 den az olan barolarda disiplin kurulu üyeleriyle denetçilik bir kişide 

birleşebilir. 

             Madde 81 bend (2)  – (22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Levhaya yazılacakların giriş keseneğini, aralarında ayrım yapılmaksızın, en az ikiyüz, en çok sekizyüz, levhada yazılı 

avukatların yıllık keseneğini de en az yüz, en çok döryüz gösterge rakamının her yıl bütçe kanununda Devlet memurları için 

belirlenen maaş katsayısının çarpımıyla elde edilecek miktarlar arasında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri 

belirlemek, 

             Madde 84 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Genel kurul toplantısına, levhada yazılı her avukat yazı ile çağırılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az on 

gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya avukata tevdi edilmiş olması gereklidir. Çağrı mektubunda, toplantının yeri, 

günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati 

yazılır. 

             Madde 86 fıkra bir – (28/5/1988 t arih ve 3464 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro levhasında yazılı her avukat gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy 

kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir engele dayanmış olmadıkça bu toplantılara gelmeyen veya oy kullanmayanlara yetkili 

ilçe seçim kurulu başkanı tarafından yirmibin lira para cezası verilir. Bu para cezaları ilgili baro başkanlığınca tahsil edilir ve 

gelir kaydedilir. 

             Madde 87 fıkra iki ve dört – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Birinci fıkrada yazılı çoğunluk olmadığı hallerde, toplantı 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakılır. Bu 

toplantıda, üye sayısı 30 a kadar (30 dahil) olan barolarda en az üçte bir, yüze kadar olanlarda (100 dahil) beşte bir ve yüzden 

fazla olanlarda onda bir üye katılmadıkça toplantı ve görüşme yapılamaz. 

             Seçimlerde de, adayların aldıkları oylar bakımından aynı çoğunluğa bakılır. 
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             Madde 94 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Yönetim kurulu üyeleri çağrı mektup ve listeleriyle toplantıya çağırılır. Ardı ardına üç toplantıya özürsüz olarak 

katılmamış olan üye, yönetim kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır. 

             Madde 95 fıkra iki bend (3), (4), (5), (7) ve (15) – (11/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             3. Baro levhasını ve avukatlar listesini düzenlemek, 

             4. Mesleki ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp 

yapılmadığını denetlemek, 

             5. Levhaya yazılı avukatlar arasında ve avukatla iş sahibi arasında çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek 

ve ara bulmak ve ücret uyuşmazlıklarında hakemlik etmek, 

             7. Baro mallarının idaresi hakkında her sene bir rapor hazırlayarak genel kurula hesap vermek ve senelik bütçeyi 

hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak, 

             15. İç yönetime ait bütün işleri görmek, iç yönetmelikleri düzenlemek, 

             Madde 96 fıkra iki ve üç – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             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 ıncı maddenin 2, 3 ve 6 ncı fıkraları hükümleri baro başkanının seçimi hakkında da kıyasen uygulanır. 

             Madde 105 fıkra iki – (22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Disiplin kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan seçer. 92 ve 94 üncü maddeler 

hükümleri disiplin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

             Madde 109 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Bütün baroların katılacağı Türkiye Barolar Birliği kurulur. 

             Madde 111 fıkra üç – (8/5/1984 tarih ve 3003 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Birlik, protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır. 

             Madde 114 fıkra iki – (8/5/1984 tarih ve 3003 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Genel kurul, baroların avukatlıkta en az onbeş yıl kıdemli olan üyeleri arasından gizli yla seçecekleri ikişer delege ile 

kurulur. 

             Madde 114 fıkra yedi – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi ile delegelerini gönderme lüzumu, toplantılardan en az otuz gün 

önce, barolara yazı ile bildirilir. 

             Madde 117 bend on – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Bu kanunun 30 uncu maddesinin (b) bendi ile 49 ve 75 inci maddelerinde ve 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında 

Birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, 

             Madde 121 bend sekiz – (22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Avukatların kayıtlarını, yönetmelikte gösterilen esas ve usullere göre tutmak, 

             Madde 121 bend onbir ve onsekiz – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Bu kanunun 33 ve 54 üncü maddeleri ile 77 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 83 üncü maddesinde birliğe 

verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, 

             Mesleki dayanışmanın sağanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak,   
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             Madde 134 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Avukatlık onuruna yahut meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki 

çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda 

yazılı disiplin cezaları uygulanır. 

             Madde 135 bend dört – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             İşten çıkarma; avukatın üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere meslekini yapmaktan yasaklanmasıdır. 

             Madde 138 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro levhasına kabul ve yazılmadan önceki eylem ve davranışlar, meslekten çıkarma cezasını gerektirmiş olmadıkça, 

disiplin kovuşturmasına konu olamaz. 

             Madde 142 fıkra dört – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Birinci fıkra gereğince yapılan itirazın Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından reddine dair kararlar, 

Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir. Adalet Bakanlığının bu kararı kesindir. Şu kadar ki, bu karar aleyhine, 

şikayetçi, ilgili baro yönetim kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu İdari Yargı Merciine başvurabilirler. (1) 

             Madde 144 fıkra bir – (22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Disiplin Kovuşturması açılmasına karar verilen hallerde, yönetim kurulunun iletmesi üzerine disiplin kurulu 

incelemesini evrak üzerinde yapar. Şu kadar ki, avukatın isteği veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde inceleme 

duruşmalı olarak yapılır. 

             Madde 156 fıkra bir  – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             İşten yasaklanma kararı, kovuşturmanın durdurulmuş veya avukatlığa engel olmayan bir ceza verilmiş yahut 42 nci 

maddenin son fıkrasında yazılı ücretin ödenmiş olması hallerinde kendiliğinden kalkar. 

             Madde 157 fıkra yedi ve sekiz  – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Birlik disiplin kurulunun itirazı üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir. Şu kadar ki, 

uyarma, kınama ve para cezasına ilişkin kararlar kesin olup Bakanlığın onayına tabi değildir. 

             İlgili avukat ve birlik disiplin kurulu, Adalet Bakanlığının onaylamaya ilişkin kararına karşı İdari Yargı Merciine 

başvurabilirler. (1) 

             Madde 158 fıkra iki – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Bu kurullar, disiplin cezalarının verilmesinde, avukatlık onur ve itibarını korumak, meslekin adalet amaç ve 

gereklerine ve mesleki düzen, gelenek ve adetlere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ilkesini gözönünde tutarlar. 

             Madde 163 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Avukatlık ücreti, avukatın vekalet hizmetine karşılık olan meblağı ifade eder. 

             Avukatlık ücreti, avukatla iş sahibi arasında serbestçe kararlaştırılır. 

             Şu kadar ki, tarifedeki asgari miktar altında kalan avukatlık ücreti karşılığında iş ve dava kabulü yasak olup, aksine 

hareket disiplin cezasını gerektirir. 

—————————— 
(1)    Bu fıkrada geçen «Danıştaya» ibaresi, 22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile «İdari Yargı Merciine» şeklin de 

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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             168 inci madenin son fıkrası hükmü saklıdır. 

             Dava, takip ve her türlü danışma ücretleri hakkındaki anlaşmaların yazılı şekilde olması şarttır. 

             Ücretten doğan davalarda, yazılı sözleşmeden başka delil getirilemez ve dinlenemez. 

             Yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde asgari ücret tarifesi uygulanır. 

             Madde 164 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Ücret sözleşmesinin kural olarak belli bir miktarı kapsaması gereklidir. 

             Şu kadar ki, üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, davada gösterilen başarıya göre değişmek ve yüzde yirmibeşi 

aşmamak üzere, dava olunan veya hükmolunacak şeyin değerinin belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.  

             İkinci fıkraya göre yapılacak anlaşmalar, dava konusu olan mal, alacak veya hak gibi kıymetlerden bir kısmının 

aynen avukata ait olacağını ve böylece avukatın taraflardan biri imiş gibi dava konusuna doğrudan doğruya ortaklığını 

kapsayamaz. Bu gibi ücret sözleşmeleri batıldır. 

             Avukatla iş sahibi arasında aksine yazılı sözleşme bulunmadıkça tarifeye dayanarak karşı tarafa yüklenecek avukatlık 

ücreti avukata attir. 

             Madde 165 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)                

             İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh ile sonuçlanan işlerde ise her iki taraf, avukat 

ücretlerinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar. 

             Madde 167 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Ücret davası açacak avukatlar önce baro yönetim kuruluna haber vermek zorunluluğundadırlar. Bu zorunluluk 

ihtiyati tedbir ve ihtiyati haczi kapsamaz. 

             Madde 168 – (31/10/1980 tarih ve 2329 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Her baronun yönetim kurulu iki yılda bir seçim devresi başlangıcında, yargı yerlerindeki işlemlerle diğer işlemlerden 

alınacak avukatlık ücretinin asgari haddini gösteren birer tarife hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine gönderir. 

             Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, baro yönetim kurullarının tekliflerini de gözönüne almak suretiyle muhtelif 

baroları, içine alacak grupları tespit ve gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderir. 

             Adalet Bakanlığı tarifeyi aynen ya da gerekli gördüğü değişikliklerle onaylar.  

             Avukatlık ücretinin takdirinde hukuki yardımın başladığı veya davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan tarifeler esas 

alınır. 

             Yeni bir tarifenin onaylanmasına kadar eldeki tarife hükmü devam eder. 

             Ücretsiz dava alınması halinde, keyfiyet Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. 

             Madde 169 fıkra iki – (31/10/1980 tarih ve 2329 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Dava veya işin değeri ve miktarı üzerinden nispi olarak takdir edilecek avukatlık asgari ücreti tarifesindeki esaslar, 

bir milyar lirayı aşan bölümde ise binde bir oranı uygulanır. 

             Madde 171 fıkra bir – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümleri ve yazılı sözleşme şartlarına göre sonuna kadar takip eder. 

             Madde 176 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Asliye mahkemesi bulunan her yerde baro yönetim kurulu tarafından tayin kılınan bir avukatın gözetim ve denetimi 

altında bir adli müzaharet bürosu kurulur. 

             Avukat sayısı beşten aşağı olan yerlerde bu zorunluluk yoktur. 
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             Madde 177 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Adli müzaharet bürosunda sürekli şekilde çalışacak stajiyer ve ücretli memurların tayini ve büroda görev alacak 

avukatlara ait sıra defterinin düzenlenmesi baro yönetim kuruluna aittir. 

             Madde 178 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Adli müzaharet bürosu, adli müzaharet sağlanması için gerekli işlemleri yapmak, yardım isteminin kabulü halinde 

davayı takip etmek ve sonuçlandırmak, genellikle muhakeme veya diğer takip işlerinin gerektirdiği giderleri ödemekten 

kısmen veya tamamen aciz olanların mahkemeler ve adalet daireleri ile diğer mercilerdeki işlerini takip etmekle 

yükümlüdürler. 

             Adli müzaharete memur avukat, o işin tarifede belirtilen ücretini baro kasasına yatırdığı takdirde bu yükümden 

kurtulur. 

             Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun adli müzaharet hakkındaki hükümleri saklıdır. 

             Madde 179 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Adli müzaharet isteminde haklı olduklarına dair delil göstermeyenlere yardım edilemez. 

             Yardım isteğinin reddi halinde ilgili, yazı veya sözle baro başkanına başvurabilir. Baro başkanının vereceği karar 

kesindir. 

             Madde 180 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Adli müzaharet bürolarının gelir ve gideri baro bütçesinin ayrı bir bölümünde gösterilir. Bu bölümde kalan gelir 

fazlasının sonraki yıla aynen aktarılması zorunludur. 

             İl veya belediye bütçelerinden yahut hayır müesseselerinden baroya tahsis edilen yardımlar ile baro lehinde yapılan 

her türlü bağışlardan tahsis yeri gösterilmeyenler bu bölümün gelir kısmına eklenir. 

             Adli müzaharete memur avukat, aldığı ücretin yüzde yirmisini ve büronun yardımından yararlanan kimse avukat 

ücretinden başka yararlandığı kısmın yüzde onunu baroya ödemeye zorunludur. Şu kadar ki, adli müzaharetten yararlananın 

vereceği meblağ asgari tarifeden aşağı olamaz. 

             Madde 181 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Adli müzaharet bürosunu yönetme ve denetleme ile görevlendirilen avukat veya avukatlar, büronun senelik 

çalışmasını bir raporla yönetim kuruluna bildirirler. 

             Yönetim kurulu büroda çalışmış olanlara ikramiye dağıtılmasına karar verebilir. 

             Madde 182 – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Bu kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan hususlar ile kanunun uygulanabilmesi için yönetmelikte yer alması gereken 

diğer konuları kapsayan Yönetmelik Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığının 

onayıyla yürürlüğe konur.. 

             Madde 185 fıkra iki – (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Baro giriş ve yıllık kesenekleri davavekillerinden alınmaz. 

             Ek Madde 2 – (8/5/1984 tarih ve 3003 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Türkiye Barolar Birliğini veya baroları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak Adalet 

Bakanlığının iznine tabidir. 

            Ek Madde 3 fıkra iki ve oniki – (8/5/1984 tarih ve 3003 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Baro seçimleri için levhaya kayıtlı avukatları, 

Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de genel kurula barolarca seçilen asıl ve yedek delegeleri belirleyen liste, toplantın ın 

gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile 

birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu 

bulunduğu takdirde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular 

gözönünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve seçimlerin ertesi gün olan 

Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 

           Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna akırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline 

karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek 

ilgili baroya veya Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile 

kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür. 
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             Geçici Madde 13 fıkra iki – (19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Kanunnu hükmüdür.) 

             Dava vekillerinin, 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 ret kararı verilir ise ilgili şahıs, karar verilmemiş ise bir aylık sürenin sonundan, istem reddedilmişse red 

kararının tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Türkiye 

Barolar Birliğinin kararı Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir. 

                15– 13/1/2004 tarihli ve 5043 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin 

metinleri.(Madde numaraları: 9, 27, 164) 

             Madde 9 fıkra dört - ( 2/5/2001 tarihli ve  4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

              Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır. Avukat kimliği resmi 

belge niteliğindedir. 

              Madde 27 fıkra iki cümle üç– (2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.)Yapıştırılacak pulun değeri; 

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekaletname örnekleri için kullanılan 

harç tarifesi kadardır. 

             Madde 164 fıkra dört, üçüncü ve dördüncü cümle – (2/5/2001 tarihli ve 4667                                           sayılı 

Kanunun hükmüdür. )Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu hallerde, değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde 

avukatlık asgarî ücret tarifesi uygulanır. Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ise asgarî ücret tarifelerinin altında 

olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın sonucuna ve avukatın emeğine göre 

değişmek üzere ücret anlaşmazlığı tarihindeki dava değerinin yüzde beşi ile yüzde onbeşi arasındaki bir miktar avukatlık 

ücreti olarak belirlenir. 

           16– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2004 tarih ve E.2003/98, K.2004/31 sayılı Kararı ile iptal edilen  hükmün  

metni.(Madde numarası:167) 

            Madde 167 – (2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

           Avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıklar, hukukî yardımın yapıldığı yer 

barosu hakem kurulunca çözümlenir. Hakem kurulu, baronun bulunduğu yargı çevresinin en kıdemli asliye hukuk hâkimi ile 

baro yönetim kurulunca seçilecek, yönetim kuruluna seçilme yeterliliğini taşıyan iki avukattan oluşur. Kurula asliye hukuk 

hâkimi başkanlık eder. Seçilen kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üye kurula yeniden seçilebilir. 

            (Ek fıkra:13/1/2004 – 5043/6 md.) Gerektiğinde Adalet Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, baro yönetim 

kurulunca bir yerde birden fazla hakem kurulu oluşturulabilir. Bu durumda hakem kurulları numaralandırılır. 
             Hakem ücretinin yarısının dava ile birlikte yatırılması zorunludur. Hakem kurulunca verilen ve kesinleşen karardan 

bir örnek, avukatın bağlı bulunduğu baroya gönderilir. 

             Hakem işlerinde 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 527, 529, 532, 533/1 ve 

536 ncı maddeleri dışında tahkime ilişkin hükümleri uygulanır. Hakem işleriyle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar 

Birliğince çıkartılacak Baro Hakem Yönetmeliğinde düzenlenir. 

15– 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin 

metinleri.(Madde numaraları: 65) 

Madde 65 fıkra iki –(2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
            Yıllık kesenek borcu ödenmedikçe avukat genel kuruluna katılamaz, seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. 
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16– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2002 tarihli ve E.:2001/309, K.:2002/91 sayılı Kararı ile iptal edilen hükmün 

metinleri.(Madde numarası:14) 

Madde 14  fıkra bir- (2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emeklilik veya istifa gibi sebeplerle 

görevlerinden ayrılan adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcılarının son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme veya 

dairelerin yargı çevresinde, görevden ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. 

17– 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin 

metinleri.(Madde numaraları: 96) 

Madde 96  fıkra bir son cümle- (2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ancak, görev süresi iki 

dönemden fazla olamaz. 

18– 28/11/2006 tarihli ve 5558 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin 

metinleri.(Madde numaraları: 3,28,29,30,31,121 ve Geçici Madde 20, İşlenemeyen Hüküm.) 

Madde 3 fıkra bir bent d)-  (2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) Avukatlık sınavını başarmış 

olmak, 

Madde 28 – (2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Avukatlık sınavı Türkiye Barolar Birliğince, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılır. Staj bitim belgesi 

almamış olanlar sınava kabul edilmezler. 

Sınava gireceklerin tespiti 

Madde 29 –(2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Sınava girecek olanlara, stajyer listesinde yazılı oldukları baro yönetim kurulunca sınav başvuru belgesi verilir ve 

bunların listesi Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. 

Avukatlık sınavında altı defa başarısızlığa uğrayan stajyer bir daha sınava giremez. 

Stajyer, haklı ve geçerli bir mazereti olduğunun Türkiye Barolar Birliğince kabulü dışında staj bitim belgesinin 

verildiği tarihten itibaren dört yıl içinde sınava giriş haklarının tamamını kullanmak zorundadır. 

 Sınavın şekli ve konuları 

Madde 30 – (2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Avukatlık sınavının amacı, stajyerin meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkelerini ve mevzuat hükümlerini olaylara 

uygulayabilme yeterliliğini değerlendirmektir. 

Sınav her yıl iki defa yapılır. Sınav tarihleri bir yılın imkân nispetinde iki eşit kısmına bölünmesi suretiyle tespit 

edilir. 

Sınav tarihlerinin tespiti ve duyurulması, sınav konuları, başarı puanı, giderleri gibi konular Türkiye Barolar 

Birliğince çıkartılacak yönetmelikte gösterilir. 

Sınav sonuçları 

Madde 31 – (2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Sınav sonuçları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Türkiye Barolar Birliğine, ilgilinin barosuna ve 

stajyerlere bildirilir. 

Madde 121 fıkra bir bent 20.- (2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.)  Avukatlık sınavı ile ilgili 

olarak Birliğe verilen görevleri yerine getirmek. 

Geçici Madde 20 fıkra iki – (25/6/2002 tarihli ve 4765 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi hükmü, 10.5.2001 tarihinde hukuk fakültelerinde öğrenci olanlar 

hakkında uygulanmaz; bunlar sınava tabi tutulamaz. 

             Geçici Madde 1 fıkra bir– (2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

              Bu Kanunla getirilen avukatlık staj sonu sınavına ilişkin hükümler bu Kanunun yayımından sonra avukatlık stajına 

başvuruda bulunanlar hakkında uygulanır. 
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19– 23/1/2008  tarihli ve 5728 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin 

metinleri.(Madde numaraları: 5,17,35,56,58,61,62,63,150,Ek Madde 3.) 

Madde 5 – fıkra bir – bent – a -  (2/5/2001  tarihli ve  4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) Taksirli suçlar hariç 

kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve 

istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak. 

Madde 17 – fıkra üç - (22/1/1986  tarihli ve  3256 sayılı Kanunun hükmüdür.) Staj isteminde bulunan tarafından 

verilen bildiri kağıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde; aday hakkında Türk Ceza Kanununun 528 inci maddesine göre ceza 

tayin olunur. 

Madde 35- fıkra üç - (26/2/1970  tarihli ve  1238 sayılı Kanunun hükmüdür.)  Dava açmaya yeteneği olan herkes 

kendi davasına ait evrakı düzenliyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.  (Ek hüküm : 2/5/2001 - 4667/22 md.) 

Ancak, 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye 

miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla ol an 

yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara mahallin 

en büyük mülkî idare amiri tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı 

yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin bir aylık brüt tutarı kadar para cezası verilir. 

Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ 

tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 

Bu cezalar 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir ve 

Hazineye gelir kaydedilir. (1) 

Madde 56 – fıkra üç – (19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)Aslı olmayan vekaletname veya 

diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylıyan yahut aslına aykırı örnek veren avukat üç yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezası 

ile cezalandırılır. 

Madde 58 – (19/3/1969  tarihli ve  1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

(Değişik birinci fıkra: 2/5/2001-4667/37 md.) Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların 

organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet 

Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri ve 

konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro 

temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında avukatın üzeri aranamaz. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun duruşmanın inzibatına ilişkin 

hükümleri sakıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamıyacağı gibi, haklarında hafif hapis veya hafif para 

cezası da verilemez.  

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali : 

Madde 61 – (2/5/2001  tarihli ve  4667 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

            Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde hazırlık soruşturması, bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere 

göre yapılır. 

  

–––––––––––––––– 

(1)                 Bu hüküm, 4667 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/5/2001 tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir. 
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Görevi savsaklama ve kötüye kullanma: 

Madde 62 – (19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Türk Ceza Kanununun 294 ve 295 inci maddelerinde yazılı hallerden başka (Her ne şekilde olursa  olsun) bu kanun 

ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Türkiye Barolar  Birliğinin yahut baroların organlarında görevli olarak 

kendisine verilmiş bulunan görev ve yetkiyi ihmal veya kötüye kullanan avukat Türk Ceza Kanunun 230 ve 240 ıncı 

maddeleri gereğince cezalandırılır. 

Madde 63 - fıkra iki  - (22/1/1986  tarihli ve  3256 sayılı Kanunun hükmüdür.) Birinci fıkra hükmüne aykırı 

eylemde bulunanlar yüzbin liradan birmilyon liraya kadar ağır para cezasına ve altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına 

mahkum edilirler. 

Madde 63 - fıkra üç  - (22/1/1986  tarihli ve  3256 sayılı Kanunun hükmüdür.) Avukatlık yapmak yetkisini 

taşımadıkları halde muvazalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait 

yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş yüzbin liradan beşmilyon liraya kadar ağır para cezasiyle 

cezalandırılırlar. 

Madde 150 – (19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır. 

Usulüne göre çağrılıp da gelmiyen veya kanuni bir sebep olmaksızın tanıklık yahut bilirkişilikten veya yemin 

etmekten çekinen kimsenin giderlerden başka, 20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasına çarptırılması, bu kimsenin 

ikamet ettiği yer sulh ceza hakiminden istenebilir. Ayrıca istek üzerine, tanığın zorla getirilmesine, Baronun bulunduğu il 

merkezindeki sulh ceza hakimi 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 gerekse zorla getirmeye, disiplin kurulunun tutanak örneği üzerinden karar 

verir. 

Ek Madde 3 – fıkra ondört - (8/5/1984  tarihli ve  3003 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi 

cezalandırılır. 

20– Anayasa Mahkemesi’nin 7/2/2008 tarihli ve  E.:2005/128, K.: 2008/54 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmış 

veya değiştirilmiş hükümlerin metinleri.(Madde numarası: Geçici Madde 21.) 

            Geçici Madde 21– (13/1/2004 tarihli ve 5043 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kesin hükme bağlanmamış bütün ihtilaflarda bu Kanunun değişik hükümleri 

uygulanır. 
21– 17/4/2008  tarihli ve 5754 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin 

metinleri.(Madde numaraları:186 ilâ 188 ve 191) 

Topluluk sigortasına girmeleri mutlak şekilde zorunlu olanlar: 

             Madde 186 – (19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             188 inci maddede yazılı olanlar dışında kalan avukatların 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesinde 

gösterilen "Topluluk Sigortasına" girmeleri zorunludur. Ancak, bu zorunluluk (Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) 

bakımından olup, (İş kazaları ve meslek hastalıkları), (Hastalık) ve (Analık) sigortalarına girmek avukatın isteğine bağlıdır . 

              



1058-2 

  

(Ek: 26/2/1970 - 1238/2 md.) Topluluk Sigortasına tabi olan avukatlar hakkında bu kanundaki özel hükümlere aykırı 

olmamak kaydı ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5/1/1961 gün ve 228 sayılı Kanun ve bu kanunların ek ve tadilleri 

hükümleri uygulanır. 

             Topluluk sigortasına girme zorunluğu şarta bağlı olanlar: 

             Madde 187 – (19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             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 zorunluluğundadırlar. 

             Topluluk sigortasına giremiyenler: 

             Madde 188 – (26/2/1970 tarihli ve 1238 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Emekliliğe tabi bir görevde çalışmakta olanlar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına girenler (Aynı 

kanunun 85 inci maddesindeki isteğe bağlı sigortadan faydalananlar dahil),geçici 2 nci maddedeki borçlanmak hakkından 

faydalananlar ile T.C. Emekli Sandığından emeklilik veya malûllük aylığı almakta olan yahut 506 sayılı  Sosyal Sigortalar 

Kanununa göre yaşlılık veya malûllük sigortasından faydalanmış bulunanlar ve aynı kanunun geçici 20 nci maddesindeki 

şartlara uygun olarak faaliyette bulunan sandıklara tabi bulunan veya bu sandıklardan faydalanmış olanlar 186 ncı madde 

uyarınca topluluk sigortasına giremezler. 

             Avukatın yukarıki fıkraya göre topluluk sigortasına girememesi, avukatlık meslekinin icrasına engel teşkil etmez. 

             Tip sözleşmenin hazırlanması ve topluluk sözleşmesine giriş: 

             Madde 191 – (19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesi gereğince barolarla Sosyal Sigortalar Kurumu arasında 

yapılacak sözleşmelere esas teşkil eden tip sözleşme, Çalışma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar 

Kurumu arasında yapılacak görüşmelerle tespit edilir. 

             Tip sözleşmede yapılacak değişiklikte de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

             Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan barolar da kuruluşlarını takip eden bir ay içinde tip 

sözleşmeye göre Topluluk Sigortası sözleşmesi yapmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumuna başvururlar. Yeni teşekkül eden 

baroya kayıtlı avukatlar, evvelce kayıtlı oldukları baroda iken girdikleri Topluluk Sigortası ile kazandıkları haklar saklı 

kalmak üzere, yeni kaydoldukları baronun topluluk sigortasına girerler. 

                22– 18/2/2009  tarihli ve 5838 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin 

metinleri.(Madde numarası:65) 

             Baro keseneğini ödememekte direnme: 

             Madde 65 – (2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Genel kurulca belirlenen yıllık kesenek, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Süresi içinde 

ödenmeyen yıllık keseneğe aylık yüzde beş gecikme zammı uygulanır. 

             (Mülga ikinci fıkra:14/7/2004 – 5218/2 md.) 

             Yıllık keseneği, tebligata rağmen, kabule değer bir sebep olmaksızın ödememekte direnen avukatların ve avukatlık 

ortaklıklarının adları, yönetim kurulu kararıyla borçlarını gecikme zammıyla ödeyinceye kadar levha ve sicilden silinir ve 

durum ilgili yerlere bildirilir. Bu durumda olan avukat ve avukatlık ortaklıklarının borçları yasal yollardan alınır. 
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23– Anayasa Mahkemesi’nin 1/10/2009 tarihli ve E.: 2009/67, K.: 2009/119 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmış 

hükümlerin metinleri.(Madde numarası:14.) 

Madde 14 – birinci fıkra - (23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emeklilik ve istifa gibi 

sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıların son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme 

veya dairelerin yargı çevresinde görevden ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. Yüksek 

yargı ve bölge mahkemeleri hâkim ve savcıları ile raportörlerinin son beş yıl içinde münhasıran hizmet gördükleri mahkeme 

veya dairelerde, buralardan ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır.  

24– Anayasa Mahkemesi’nin 28/2/2013 tarihli ve E.: 2012/116, K.: 2013/32 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmış 

hükümlerin metinleri.(Madde numarası:5.) 

 Madde 5 – birinci fıkra – c bendi-(19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

 c) Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak, 

 

25– 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin metinleri.(Madde 

numarası:14) 

 Madde 14 – dördüncü fıkra - (1/4/1981 tarihli ve  2442 sayılı Kanunun hükmüdür.) Askeri Yargıtay Başkanı, 

Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve Üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı, Askeri 

Adalet Teftiş Kurulu Başkanı, Genelkurmay Adli Müşaviri, sıkıyönetim adli müşavirleri ve sıkıyönetim askeri 

mahkemelerinde görevli hakim ve savcılar ile yardımcıları, başka hizmetlere atanmış olsalar bile anılan görevlerden 

ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl süre ile sıkıyönetim askeri mahkemelerinde avukatlık yapamazlar. 


