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ÖNSÖZ 
Türkiye’de Avukatlık Hukuku ile ilgili olarak yayınlanmış son derece değerli ve 
yararlı kitaplar var. Ama ne yazık ki, Avukatlık mevzuatının tamamını içeren tek 
ve güncel bir kaynak ne yazılı olarak ve ne de internet ortamında mevcut değil. 
Avukatlık Hukuku ile ilgili mevzuatın tamamına ulaşmak için birçok kitabı, yasayı, 
yönetmeliği ve iç hukukumuzun parçası olmakla ülkemizin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmeleri arayıp bulmak, bunun için de kitapçıları dolaşmak veya internet 
sitelerinde gezinti yapmak gerekir.

İşte! Elinizdeki bu kitabın özelliği, değeri ve önemi burada ortaya çıkıyor. Bu kitap, 
Avukatlık Yasası, Avukatlık Yönetmeliği, Meslek Kuralları, Türkiye Barolar Birliği 
tarafından çıkartılan tüm yönetmelik ve yönergeler başta olmak üzere,  avukatlık 
hukuku ve mevzuatı ile ilgili olarak özel ve genel yasalarda yer alan tüm hukuki 
metinleri, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, ücret tarifelerini, 
Avukatın vergi ve sigorta hukukunu ilgilendiren tebliğleri, Avrupa Birliği ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avukatlık mevzuatlarını içermektedir.

Biz Avukatlar başta olmak üzere, yargıçlar, savcılar, akademisyenler için de son 
derece yararlı bir kaynak olacağına inandığım bu kitabın hazırlanmasındaki büyük 
emeği için değerli meslektaşım ve mesai arkadaşım sevgili Av. Özgür Eralp’e, kitabın 
düzeltmelerini yapan sevgili meslektaşlarım Stj. Av. Tamer Sağcan ve Av. H. Tuba 
Aslan’a en içten teşekkürlerimi sunarım.    

Saygılarımla.

     

Av. V. Ahsen Coşar

Ankara Barosu Başkanı 
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GİRİŞ
Eskiden mevzuat değişikliklerini kağıt ortamındaki Resmi Gazete’ye bakıp takip et-
meye çalışan avukatlar bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişimiyle birlikte mev-
zuatı bu kolaylaştırıcı araçlarla takip etmeye başladılar. Artık bilgisayara yüklenen 
yazılımlarla istediğiniz kanuna ulaşabiliyor, internete bağlanıp arama motorlarına 
yazdığınız kelime ile ilgili yasal düzenlemeye saniyeler içerisinde erişebiliyorsunuz. 
Eğer ulaştığınız mevzuatın güncel olup olmadığından endişe duyuyorsanız Resmi 
Gazete’nin internetteki sitesine giriyor ve ilgili mevzuatın en son değişikliklerin de 
işlenmiş olduğu yasa metnine ulaşabiliyorsunuz. Ancak mevzuatın sürekli ve hız-
lı bir şekilde değişimi, farklı konularda farklı yasal düzenlemelerin çıkması tekno-
lojik araçlardan ne kadar faydalanırsanız faydalanın size düzenli ve güvenli bir ta-
kip imkanı vermiyor ve olayı bir bütün halinde değerlendirmenize çok da yardım-
cı olamıyor.
İşte biz de özellikle Avukatlık mevzuatı ile ilgili araştırmalarımızı yaptığımızda bu 
konuda güncel ve kapsamlı yazılı bir kaynak bulamadığımız gibi internette oluştu-
rulmuş bir veri kaynağına da toplu bir şekilde ulaşamadık.
Bu nedenle de avukatlıkla ilgili tüm mevzuatı düzenli bir şekilde derleyerek siz mes-
lektaşlarımızın kullanımına sunmayı istedik. Yazılı olanın durağan (statik) internet-
te olanın ise değişken (dinamik) yapısı gereği mevzuatı takip etmenin en etkin ve 
güvenli yolunun kuşkusuz yine internet olduğunu belirtmek isteriz. Zira bu kitabın 
baskıya girdiği gün bile yasal bir değişiklik olabilir ve bu kitapta yer alan mevzuat 
güncelliğini yitirebilir. Bu aslında sadece bu kitabın değil artık tüm mevzuat kitap-
larını ortak sorunudur.
Bu kitap sayesinde avukatlıkla ilgili ne kadar çok yasada özel düzenleme olduğu-
nu görecek ve mevzuata geniş bir bakış açısıyla bakma imkanı bulabileceksiniz. 
Eğer buradaki yasa metnini yasal bir ortamda bilgi notu olarak kullanacaksanız il-
gili mevzuatın güncel olup olmadığını http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ ve http://
rega.basbakanlik.gov.tr/ adreslerinden teyit ederek kullanmanızı tavsiye ederiz.
Bu kitapta KANUNLAR bölümü içerisinde aslında avukatlık mevzuatı denince ak-
lımıza ilk gelen Avukatlık Kanununun en son halini bulacaksınız.
Kitabımızın İLGİLİ YASA MADDELERİ başlıklı ikinci bölümü ise bugüne kadar 
çeşitli kanunlarda dağınık bir şekilde düzenlenmiş olan avukatlıkla ilgili yasa mad-
delerini sadece o maddenin yer aldığı şekilde sizlere sunuyor. Şüphesiz ki bu kitapta 
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belirtilenlerden başka yasalarda da Avukatlık Hukuku ile ilgili düzenlemeler olabi-
lir. Ancak biz elimizden geldiğince ciddi bir tarama yaptık ve yaklaşık 100  kanun 
metni içerisinde yer alan maddeleri tespit ederek bu bölüme ekledik. 
•  YÖNETMELİKLER başlıklı bölümde Avukatlık Hukuku ile ilgili olarak dü-

zenlenmiş yönetmelikler var. Burada 09.06.2009 tarihi itibariyle yürürlükten 
kaldırılan TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BARO HAKEM KURULU YÖ-
NETMELİĞİ VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK SINAV YÖ-
NETMELİĞİ gibi yönetmelikler de yer alıyor. Hakem Kurulu yönetmeliğiyle 
ilgili davaların halen güncelliğini yitirmediğini düşünüyoruz. Ayrıca yakın bir 
gelecekte Baro Hakem Kuruluna tekrar ihtiyaç duyulabileceği hususu da göz 
ardı edilmemelidir. Aynı şekilde Avukatlık sınavı ile ilgili düzenlemenin de 
yakın bir gelecekte tekrar gündeme gelebileceğini kestirmek çok zor değil.

•  YÖNERGELER bölümünde ise TBB ve Ankara Barosu tarafından hazırlanmış 
iç düzenlemeler olarak kabul edebileceğimiz yönergeleri toplu bir şekilde size 
sunmaya çalıştık.

•  TEBLİĞLER bölümünde ise avukatlık mevzuatında çok da yer almayan ancak 
son dönemde özelikle sigorta ile ilgili hususlarda yapılan düzenlemeler yer al-
maktadır.

•  ÜCRET TARİFELERİ bölümünde ise 2009 yılına ait TBB asgari ücret tarife-
si, CMK tarifesi ve Ankara Barosu Avukat - İş sahibi Arasındaki En Az Ücret 
Çizelgesi’ni ekledik. Bu tarifelerin her sene değiştiğini tekrar hatırlatmak isteriz.

•   MESLEK KURALLARI bölümünde ise TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVU-
KATLIK MESLEK KURALLARI’nın yanı sıra dikkatlice incelenip, özümse-
nerek içselleştirilmesine gerektiğine inandığımız AVRUPALI AVUKATLA-
RIN TABİ OLDUĞU MESLEK KURALLARI İle AVUKATLARIN ROLÜNE 
DAİR TEMEL PRENSİPLER  (HAVANA KURALLARI) yer alıyor.

•  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI bölümünde ise mevcut Avukatlık Ya-
sası ile ilgili olarak açılmış iptal davalarına ilişkin gerekçeli kararlar yer alıyor. 
Elimizden geldiğince en önemli gördüğümüz gerekçeli kararları bu kitaba ek-
lemeye çalıştık.

•  KKTC MEVZUATI ise ülkemizde basılı olarak bulamayacağımız başka bir 
kaynak. Türkçe olarak düzenlenmiş bir Avuakatlık yasasını hatta bunun yanı 
sıra Türkiye de dahi henüz olmayan Katiplik yasasını bugüne kadar okuma-
mış olanlar var ise bir göz atmalarını öneririz.

•   AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI bölümü ise tamamen Adalet Bakanlığının 
internet sitesinden alınmış bir rapordan faydalanılarak sizlere sunulmuştur. 
Takip ettiğimiz kadarıyla bugüne kadar Avukatlık Mevzuatı ile ilgili olarak 
Avrupa ülkelerindeki düzenlemeleri bu kadar güncel ve özet bilgi şeklinde 
hazırlayan bir rapor veya bilgi kaynağı bulunmamaktadır. Bu raporun resmi 
bir rapor olmadığını sadece bilgi notu olarak değerlendirilmesi gerektiğini be-
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lirtiyor ve emeği geçenlere buradan tekrar teşekkür ediyoruz.
•  İNGİLİZCE KAYNAKLAR bölümünde ise elimizden geldiğince temel düzen-

lemelere yer vermeyi düşündük. Yoksa Avukatlık mevzuatı ile ilgili olarak çok 
fazlasıyla İngilizce kaynak mevcut olup bizce o kaynaklar topluca başka bir ki-
tapta sunulmalıdırlar. Bu bölümde Avukatlık Yasasının İngilizceye çevrilmiş ha-
lini bulabileceksiniz. Bu çeviri TBB tarafından yaptırılmış olup güncel değildir. 
Umarız yasanın en son hali de İngilizceye çevirilir ve biz kullanıcılara sunulur. 
Güncel olmamakla birlikte önemli görmemiz açısından bu kitaba ekledik. Bu 
yasanın İngilizce çevirisinin yanı sıra  Meslek kuralları bölümünde Türkçe ola-
rak yer alan  AVRUPALI AVUKATLARIN TABİ OLDUĞU MESLEK KURAL-
LARI İle AVUKATLARIN ROLÜNE DAİR TEMEL PRENSİPLER (HAVANA 
KURALLARI)’nın İngilizce orijinal metinleri de bu bölümde yer alıyor.

Bu kitabın düzeltmelerini yapan meslektaşlarım Stj. Av. Tamer Sağcan ve Av. H. 
Tuba Aslan’a ve bu kitabın basılması için desteklerini esirgemeyen Ankara Barosu 
Başkanımız Av. Vedat Ahsen Coşar’a ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma teşek-
kürlerimi sunar bu kitabın siz meslektaşlarıma faydalı olmasını dilerim.

Av. Özgür Eralp
15 Temmuz 2009

Ankara





• DEVLET  DAVALARINI İNTAÇ EDEN AVUKAT ve SAİREYE 
VERİLECEK ÜCRETİ VEKALET HAKKINDA KANUN

• AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNU
• AVUKATLIK KANUNU

KANUNLAR

Ankara Barosu
2009





Kanunlar

19

DEVLET DAVALARINI 
İNTAÇ EDEN AVUKAT VE SAİREYE

VERİLECEK ÜCRETİ VEKALET HAKKINDA KANUN
 

  Kanun Numarası            : 1389
  Kabul Tarihi                   : 2/2/1929
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 10/2/1929  Sayı : 1115
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 3  Cilt : 10  Sayfa : 211

Madde 1 – Devlet lehine intaç edilen davalardan dolayı hükme rapt ve tahsil olunan 
vekalet ücretleri Muvazenei Umumiyeye dahil vekaletler ve umumi müdiriyetlerce 
hizmeti mesbuk olanlara aşağıdaki cetvel mucibince tevzi ve bütçelerdeki mahkeme 
harçları tertibinden tesviye olunur.
Yüzde yetmiş: Maaş veya ücretli avukat ve davavekillerine ve Hazine avukat ve dava-
vekili olmıyan yerlerde dava deruhde eden kaza malmüdürlerine.
(Ek: 10/12/1931 - 1891/1 md.)
Keza Hazine avukat veya dava vekili olmıyan yerlerde posta ve telgraf idaresine ait 
davaları deruhte eden mahalli posta va telgraf merkez müdürlerine
Yüzde otuz: Muhakemat müdürleri ve hukuk müşavirleriyle takibi icra memurla-
rına.
Madde 2 – Birinci madde mucibince yapılacak tevziatın şerait ve miktarları İcra 
Vekilleri Heyetince tanzim kılınacak bir talimatname ile tayin olunur.
Madde 3 – Devlet davalarını intaç eden avukat veya davavekillerine verilecek ücreti 
vekalet hakkındaki 28 Mayıs 1928 tarih ve 1333 numaralı kanun mülgadır.
Madde 4 – Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 5 – Bu Kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1389 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun          Yürürlüğe
    No.              giriş tarihi           Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler

  1891              15/12/1931                                           15/
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AVUKATLAR 
YARDIMLAŞMA KANUNU

 

  Kanun Numarası               : 6207
  Kabul Tarihi                       : 21/12/1953
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 29/12/1953  Sayı : 8595
  Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3  Cilt: 35  Sayfa : 222

Madde 1 – (Değişik: 19/3/1969 - 1136/193 md.)
Her baro merkezinde Baro Genel Kurulu karariyle (Avukatlar Yardımlaşma San-
dığı) kurulabilir.
Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır.
Sandıkların kurulmasından amaç, yardıma muhtaç oldukları baro yönetim kurul-
larınca kabul edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek süre ile üye olup da ihti-
yarlığı, hastalığı yahut malüliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışamıyacak hale 
gelerek barolarla ilgisini kesen avukatlar ile avukatlık yapmakta iken ölenlerin daha 
evvelden gösterecekleri kimselere, göstermedikleri takdirde yönetmeliklerde göste-
rilecek mirasçılarına tespit olunacak şekil ve miktarda yardımları sağlamak ve dü-
zenlemektir.
Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 2 nci maddenin giderlere ait (a) fıkrasın-
da yazılı istihkak şartları, oranları, miktarları ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının 
(b) ve (c) bentleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı duhuliye, aidat ve 
katılma paylarını ödemiyenler hakkında uygulanacak esaslar baro yönetim kurul-
ları tarafından hazırlanıp, genel kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilir.
Sandıkların idare ve temsili baro yönetim kurullarına aittir.
Madde 2 – Sandıkların varidatı şunlardır:

a) 3 üncü maddede yazılı yardımlaşma pulları hasılatı;
b) Sandık azalarından bir defaya mahsus olmak üzere alınacak duhuliyeler;
c) Sandık azalarından alınacak aylık aidat;
d) Bağışlar;
e) Diğer varidat.
Sandıkların masrafları şunlardır:
a) 1 inci maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen istihkak şartları, nispetleri, 
miktarları talimatnamelerde tesbit edilecek olan yardım ve tahsisler;
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b) İdare masrafları;
c) 1 inci maddenin üçüncü fıkrası haricinde kalan ve yardımlaşma gayesine 
uygun fevkalade masraflar.

Sandıkların varidat ve masrafları ile bütün muameleleri her türlü vergi ve resimler-
den muaftır.
Madde 3 – Yardımlaşma pulları; avukatların, Avukatlık Kanununun 23 üncü mad-
desinde yazılı faaliyetleri yaparlarken tanzim veya ibraz edecekleri yahut verecek-
leri bilümum evraka yapıştırılır. Ancak; yardım pulu yapıştırılmamış veya eksik 
yapıştırılmış evrak kabul edilirse de noksanları ikmal ettirilir.
Avukatlar, pulların bedellerini kendileri öderler. Hiç bir suretle müvekkillerinden 
alamazlar.
Pullar (20) kuruştan az ve (100) kuruştan fazla olamaz.
Pullar Maliye Vekaletince hazırlanarak maliyet bedelleri ile barolara verilir.
Hangi evraka kaç kuruşluk pul yapıştırılacağı talimatnamelerde gösterilir.
Madde 4 – (Değişik: 19/3/1969 - 1136/193 md.)
Yardımlaşma Sandığına üye olmıyan avukatlarla, adli müzaharete nail olan kimse-
lerin vekaletini alan avukatlar üçüncü madde hükmünden ayrıktırlar.
Yardımlaşma Sandığına üye olan avukatlar ikinci maddenin birinci fıkrasının (b) 
ve (c) bentlerinde gösterilen duhuliye ve aiattan başka, yönetmeliklerde tespit edi-
lecek maktu aylık katılma payı da verirler.
Madde 5 – (Değişik: 19/3/1969 - 1136/193 md.)
Pul bedelini müvekkilinden aldığı sabit olan veya üçüncü maddenin birinci fıkrası 
hükmüne aykırı olarak merciince uygun bir mehil tayini suretiyle yapılan ihtara 
rağmen pul yükümlülüğünü yerine getirmiyen veya tamamlamıyan avukattan baro 
disiplin kurulu kararı ile, ilk defasında (50) ve her tekerrüründe (100) lira para ce-
zası alınır ve Avukatlık Kanununun 162 nci maddesi gereğince tahsil edilerek San-
dığa gelir kaydolunur.
Madde 6 – 3499 sayılı Avukatlık Kanununun yedinci babında yazılı meslek sigorta-
sına mütaallik hükümler ilga edilmiştir.
Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir.
Madde 8 – Bu kanun hükümlerini icraya Adalet Vekili memurdur.

 6207 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 
  Kanun        Yürürlüğe
     No.            giriş tarihi                  Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    
   1136             7/7/1969
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AVUKATLIK KANUNU

Kanun Numarası             : 1136
Kabul Tarihi                     : 19/3/1969
Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168
Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694

BİRİNCİ KISIM
Avukatlık ve Avukat

Avukatlığın mahiyeti:
Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/1 md.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan ba-
ğımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

Avukatlığın amacı:
Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hu-
kuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların 
adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam ola-
rak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul 
ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.
Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yarar-
lanmasına tahsis eder.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, 
noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde 
yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 
bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yü-
kümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest 
davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.
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İKİNCİ KISIM
Avukatlık Mesleğine Kabul

Avukatlığa kabul şartları:
Madde 3 – (Değişik: 30/1/1979 - 2178/1 md.)
Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için :

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket 
hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına 
göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,
c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
d) (Ek : 2/5/2001 - 4667/3 md.; Mülga: 28/11/2006-5558/1 md.)
e) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak,
f) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.*

İstisnalar:
Madde 4 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/4 md.)
Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi rapor-
törlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi 
dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, 
kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet 
etmiş olanlarda 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşullar aranmaz.
Türk vatandaşları ve Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı hukuk fakülte-
lerinden mezun olup da, geldikleri yerde dört yıl süreyle mahkemelerin her de-
recesinde hakimlik, savcılık veya avukatlık yapmış ve avukatlığı meslek edinmiş 
bulunanlar, 3 üncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu biçimde Türk hukuk fa-
külteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapı-
lan sınavlarda başarı göstermiş ve ayrıca Türkçe’yi iyi bilir oldukları da bir sınavla 
anlaşılmış olmak kaydıyla, 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşulların 
dışında tutulurlar.
Birinci ve ikinci fıkrada gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında, 17 nci madde-
nin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı belgelerden başka sicil özetlerinin onan-
mış bir örneğinin de verilmesi gereklidir.

Avukatlığa kabulde engeller:
Madde 5 – Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine 
kabul istemi reddolunur :

*     Bu maddeye, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunla, (d) bendi eklenmiş, varolan (d) ve (e) bend-
leri, sırasıyla (e) ve (f) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 
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a)  (Değişik : 23/1/2008-5728/326 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü mad-
desinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl-
dan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,
b) (Değişik: 22/1/1986 - 3256/2 md.) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda 
hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,
c)  Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş 
olmak,
d)  Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmak,
e)  Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
f)   İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müf-
gisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),
g)  Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,
h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul 
olmak.

(Değişik: 2/5/2001 - 4667/5 md.) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan yüz kazırtıcı 
suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya 
affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.
(Değişik : 22/1/1986 - 3256/2 md.) Adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı ce-
zalardan birini gerektiren bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinde, avu-
katlığa alınması isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekle-
tilmesine karar verilebilir.
Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun avukatlığa kabul isteği-
nin geri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek karara bağlanır.

Baroya yazılma istemi:
Madde 6 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/6 md.)
(…)* 4 üncü maddedeki koşulları taşıyanlar başvurdukları yer barosu levhasına ya-
zılmalarını dilekçe ile isteyebilirler.

Karar:
Madde 7 – Baro yönetim kurulu, levhaya yazılma istemi hakkında başvurma dilekçe-
sinin varış tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle ödevlidir.

* 28/11/2006 tarihli ve 5558 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu arada yer alan “Avukatlık sınavını 
başarmış olanlar veya“ ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
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Süresi içinde karar verilmediği takdirde, adayın avukatlığa kabul istemi reddedilmiş 
sayılır. Bu halde aday bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde Türkiye 
Barolar Birliğine itiraz edebilir. İtiraz üzerine 8 inci madde hükmü kıyas yolu ile 
uygulanır.

Redde veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair karara itiraz:
Madde 8 – Baro Yönetim Kurulu, avukatlığa kabul istemini reddettiği veya kovuş-
turma sonuna kadar beklenmesine karar verdiği takdirde bunun gerekçesini kara-
rında gösterir. Gerekçeli karar adaya tebliğ olunur.
Aday, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, kararı veren baro 
vasıtasiyle Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Baro tarafından adaya, itiraz tari-
hini tesbit eden bir belge verilir. Bu belge hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir.
Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan 
sonra, itirazı kabul veya reddeder. Türkiye Barolar Birliği itiraz tarihinden itibaren 
bir ay içinde bir karar vermezse, itiraz reddedilmiş sayılır. 
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/7 md.) Baro yönetim kurullarının adayın levhaya ya-
zılması hakkındaki kararları, karar tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye 
Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye Barolar Birliği kararın kendisine ulaştığı ta-
rihten itibaren bir ay içinde uygun bulma veya bulmama kararını ve itirazın kabul 
veya reddi hakkındaki kararlarını onaylamak üzere karar tarihinden itibaren bir ay 
içinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten 
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde 
kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek 
üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri 
gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğun-
lukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; 
sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.
Baro yönetim kurulunun, avukatlığı kabul isteminin reddi vaya kovuşturma sonu-
na kadar beklenmesi hakkındaki kararları, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde 
kesinleşir.
(Değişik : 2/5/2001 - 4467/7 md.) Adalet Bakanlığının dördüncü fıkra uyarınca 
verdiği kararlara karşı, Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlı-
ğının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye 
Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro 
idari yargı merciine başvurabilir.
Barolar, kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdurlar.

Avukatlık ruhsatnamesi ve yemin:
Madde 9 – Avukatlık meslekine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir ruh-
satname verilir.
Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder.
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Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra (Avukat) unvanını kullanmak hak-
kını kazanır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
(Değişik dördüncü fıkra: 13/1/2004 – 5043/1 md.) Ruhsatnameler ve avukat kim-
likleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci 
maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkanı ve ilgili 
Baro Başkanı tarafından imzalanır. Avukat kimlikleri, tüm resmî ve özel kuruluşlar 
tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.
Mesleke kabul edilen avukata ruhsatname verilirken, baro yönetim kurulu önünde 
aşağıdaki şekilde andiçtirilir:
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/8 md.) Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kuralları-
na uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim.
Avukatın andiçtirildiği, andın metnini de kapsıyan bir tutanağa bağlanır ve ilgilinin 
dosyasında saklanır. Tutanak baro yönetim kurulu üyeleri ile birlikte andiçen avu-
kat tarafından imzalanır.

Ret kararının bildirilmesi:
Madde 10 – Avukatlık meslekine kabul edilmek için baroya başvuran bir adayın 
bu isteminin reddine veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair kararlar 
kesinleşince, ilgili baro, adayın adını diğer barolara ve Türkiye Barolar Birliğine bil-
dirir. Bu halde, ret ve bekleme sebepleri ortadan kalkmadıkça, hiçbir baro o kimseyi 
levhasına yazamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yasak Haller

Avukatlıkla birleşemiyen işler:
Madde 11 – Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görü-
len hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin 
onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.
Avukatlıkla birleşebilen işler:
Madde 12 – (Değişik: 22/1/1986 - 3256/3 md.)
Aşağıda, sayılan işler 11 inci madde hükmü dışındadır:

a)  Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,
b) (Değişik : 2/5/2001 - 4667/9 md.) Hukuk alanında profesör ve doçentlik,*

c)  Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir 

* Bu hüküm, 4667 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/5/2001 tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe 
girmiştir. 
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avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdi-
ği herhangi bir görev veya hizmet,
e) Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
mede başka iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartıyla; bu 
Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirak-
leri ve iktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi kuruluşları dışında kalıp 
sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzelkişilerine ait bulunan kuruluşların yöne-
tim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
f)  Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, 
üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
g)  Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve de-
netçiliği,
h) Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayım müdürlüğü,

Milletvekilleri hakkında, 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağ-
daşmayan İşler Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/9 md.) (e) bendinde gösterilenlerin, Hazinenin, belediye 
ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetimi ve denetimi altında bulunan daire ve 
kurumların, köy tüzel kişiliklerinin ve kamunun hissedar olduğu şirket ve kuruluş-
ların aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulundukları 
tüzel kişilerin ve yüksek öğretimde görevli profesör ve doçentlerin yüksek öğretim 
kurum ve kuruluşları 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 ya-
hut Devlet, il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese 
yahut şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirket-
lere ait işlerde avukatlık yapabilirler.

Avukatın hakim veya savcı ile hısımlık veya evlilik münasebeti:
Madde 13 – Bir hakim veya Cumhuriyet Savcısının eşi, sebep veya nesep itibariyle usul 
ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlarından olan avukat, 
o hakim veya Cumhuriyet Savcısının baktığı dava ve işlerde avukatlık edemez.

Bazı görevlerden ayrılanların avukatlık edememe yasağı:
Madde 14 – (İptal: Ana.Mah.nin 15/10/2002 tarihli ve E.:2001/309, K.:2002/91 
sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme birinci fıkra : 23/1/2008-5728/327 md.) 
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 yap-
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maları yasaktır. Yüksek yargı ve bölge mahkemeleri hâkim ve savcıları ile raportör-
lerinin son beş yıl içinde münhasıran hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde, 
buralardan ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır.
Yukarıki fıkra hükmü Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Yüksek Mahkemeler hakim-
leri hakkında da uygulanır.
(Değişik: 22/1/1986 - 3256/4 md.) Devlet, belediye, il özel idare ve Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına gi-
ren iktisadi Devlet Teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müessese, 
bağlı ortaklık ve iştiraklerinde çalışanlar, buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren 
iki yıl geçmeden ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz ve takipte bulunamazlar.
(Ek: 1/4/1981 - 2442/1 md.) Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, 
Daire Başkanları ve Üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başka-
nı, 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 yapa-
mazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Staj

Genel olarak:
Madde 15 – (Değişik: 30/1/1979 - 2178/4 md.)
Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı 
mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem 
hesabına Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) 
bir avukat yanında yapılır.
Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne surette yapılacağı yönetmelikte 
gösterilir.

Aranacak şartlar :
Madde 16 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/11 md.) 3 üncü maddenin (a), (b) ve (f) 
bentlerinde yazılı koşulları taşıyanlardan, stajyer olarak sürekli staş yapmalarına 
engel işleri ve 5 inci maddede yazılı engelleri bulunmayanlar, staj yapacakları yer 
barosuna bir dilekçe ile başvururlar.

Dilekçeye eklenecek belgeler :
Madde 17 – 16’ncı madde gereğince verilecek dilekçeye, aşağıda gösterilen belgeler 
eklenir.
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1. Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asılları ile onanmış ikişer örneği,
2. Adayın 3 üncü maddenin (f) ve 5 inci maddenin (a) bendlerinde yazılı halleri 
bulunmadığını gösteren bildiri kağıdı,
3. Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakati,
4. Adayın ahlak durumu hakkında, o baroya yazılı iki avukat tarafından düzen-
lenmiş tanıtma kağıdı.

Bu belgelerin birer örneği baro başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Barolar 
Birliğine gönderilir. Diğer örnek veya asılları barodaki dosyasında saklanır. 22 nci 
maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı hallerde, adayın yanında staj göreceği avu-
katın yazılı muvafakatine ait belge aranmaz.
(Ek: 22/1/1986 - 3256/5 md.; Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/328 md.) Staj 
isteminde bulunan tarafından verilen bildiri kağıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde 
adaya Cumhuriyet savcısı tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

İstemin ilanı:
Madde 18 – Adayın istemi,yukarıdaki maddede yazılı hususlarla birlikte, istem tari-
hinden itibaren on gün içinde baronun ve adalet dairesinin uygun bir yerinde onbeş 
gün süre ile asılarak ilan olunur.
Her avukat veya stajyer yahut diğer ilgililer, bu süre içinde, adayın stajyer listesine 
yazılmasına itirazda bulunabilirler. Şu kadar ki, itirazın incelelenebilmesi, açık delil 
veya vakıaların gösterilmiş olmasına bağlıdır.

Rapor:
Madde 19 – Baro başkanı, istemin ilanından önce, baroya bağlı avukatlardan birini 
adayın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve avukatlıkla birleşmiyen bir işle uğ-
raşıp uğraşmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek üzere görevlendirir.
Görevlendirilen avukat, raporu en geç onbeş gün içinde baroya vermekle yükümlü-
dür.

Karar:
Madde 20 – Baro yönetim kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay için-
de, 19 uncu maddede yazılı raporu da göz önünde tutarak, adayın stajyer listesine 
yazılıp yazılmaması hakkında gerekçeli bir karar verir. Karar ilgiliye tebliğ edilmek-
le beraber, bir örneği de incelenmek üzere dosyası ile birlikte o yer Cumhuriyet 
Savcılığı’na verilir.
Bu karar aleyhine baro yönetim kurulu üyeleri karar tarihinden, o yer Cumhuriyet 
savcısı kararın kendisine verildiği, ilgili ise kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten 
itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler. 
Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedil-
miş sayılır. Bu takdirde, bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde aday 
Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
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(Değişik : 2/5/2001 - 4667/12 md.) Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği 
kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar 
verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uy-
gun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte 
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onay-
lanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından 
Adalet Bakanlığına bildirilir. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/12 md.) Adalet Bakanlığı-
nın yukarıdaki fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı, Türkiye Barolar Birliği, aday 
ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının onaylamayıp geri göndermesi üzerine Türkiye 
Barolar Birliğinin verdigi kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro 
idari yargı merciine başvurabilir.

Stajın başlangıcı :
Madde 21 – Avukatlık stajı listeye yazılma ile başlar. İtiraz yazılmayı durdurur.

Yanında staj yapılacak avukat:
Madde 22 – Avukat yanında staja başlıyabilecekleri Cumhuriyet savcılığınca baroya 
bildirilenler, evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve muvafakatini aldıkları avukat 
yanında staja başlarlar.
Baro başkanının isteği veya ilgililerin başvurması üzerine, baro yönetim kurulu, sta-
jın dilekçede gösterilenden başka bir avukat yanında yapılmasına karar verebilir.
17 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı belgeyi almak imkanını bulamıyan adayla-
rın hangi avukat yanında staj göreceğini baro başkanı tayin eder.
Avukat, ikinci ve üçüncü fıkralardaki hallerde stajiyeri kabul zorunluluğundadır.

Stajın yapılması ve stajiyerin ödevleri:
Madde 23 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/13 md.)
Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam etmediği 
günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme 
stajı sırasında Adalet Komisyonu, avukat yanındaki staj sırasında ise baro yönetim 
kurulu kararı ile tamamlattırılır. Stajın yapıldığı yere göre adalet komisyonu başkanı 
ve baro başkanı, haklı bir engelin bulunması halinde yanında staj yaptığı avukatın 
da görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir.
Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idari ma-
kamlardaki işlerini yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca dü-
zenlenen eğitim çalışmalarına katılmak, baro yönetim kurulunca verilen ve yönet-
melikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Stajyerler, meslek 
kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadırlar.

Staj raporları:
Madde 24 – (Değişik: 30/1/1979 - 2178/5 md.)
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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 üç ayın bitiminde ve staj süresinin so-
nunda da kesin olarak, staj durumunu ve adayın mesleki ilgisi ile ahlaki durumunu 
da kapsayan bir rapor verir.

Staj süresinin uzatılması:
Madde 25 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/14 md.)
Baro yönetim kurulu, stajyer hakkında verilen raporları değerlendirir, gerektiğinde 
kurul üyelerinden birini görevlendirmek suretiyle yapılacak inceleme sonuçlarını 
da göz önünde tutarak staj bitim belgesinin verilmesine veya staj süresinin altı aya 
kadar uzatılmasına karar verebilir. 
Yönetim kurulunun bu kararı kesindir.
Stajyerlerin yapabileceği işler*

Madde 26 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/14 md.)
Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve 
onun gözetimi ve sorumlulğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahke-
meleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşma-
lara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.
Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.

Stajiyerlere barolarca yapılacak yardım:
Madde 27 – Değişik : 2/5/2001 - 4667/14 md.)
Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar birliğince kredi verilir.
Ödenecek kredinin kaynağı; avukatların yetkili mercilere sunduğu vekaletname-
lere avukatın yapıştıracağı pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bun-
ların gelirleridir. Bu pullar, Türkiye Barolar Birliğince bastırılır.(Değişik üçüncü 
cümle:13/1/2004 - 5043/2 md.) Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 
sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekâletname örnek-
leri için kullanılan harç tarifesinin yüzde elli fazlası kadarıdır.(Ek cümle:13/1/2004 
– 5043/2 md.) Bu şekilde toplanan tüm pul bedelleri malî yönden Sayıştay deneti-
mine tâbidir. 
Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan 
olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Geretiğinde ilgiliye on günlük süre 
verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.

* Bu madde başlığı; “Stajiyerlerin vekalet alması:” iken, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunla 
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Kredi ödemelerinden arta kalan miktar, meslektaşlara destek ve meslekte gelişmeyi 
sağlamakta kullanılır.
Bu kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme şekli, geri öde-
meden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın barolar ve 
Türkiye Barolar birliği arasında dağıtım ve sarf esasları ve diğer hususlar Türkiye 
Barolar Birliği Yönetim kurulunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca onaylana-
cak yönetmelikte gösterilir.
Pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleri, kredi ödemele-
rinden arta kalan miktarın dağıtımı ve sarfı, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 
4 üncü maddedeki esas ve usullere göre denetlenir.
Sosyal yardım ve dayanışma fonu
Madde 27/A – (Ek:13/1/2004 – 5043/3 md.)
Türkiye Barolar Birliği nezdinde sosyal güvenlik, sosyal yardım ve dayanışma hiz-
metlerinde kullanılmak üzere kaynağı bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkra-
sında gösterilen gelirlerin yarısı olan “Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu” kurul-
muştur.
Bu fondan yapılacak harcamaların esas ve usulleri ile diğer hususlar Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca onaylanacak yönet-
melikte gösterilir.
Fon gelirleri ile harcamaları her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 4 üncü maddede-
ki esas ve usullere göre denetlenir.

BEŞİNCİ KISIM
Avukatlık Sınavı

Madde 28 – 31- (Yeniden düzenleme : 2/5/2001 - 4667/17 md.; Mülga: 28/11/2006-
5558/1 md.)

Sınava gireceklerin tespiti

Madde 29 – (Yeniden düzenleme : 2/5/2001 - 4667/18 md.; Mülga: 28/11/2006-
5558/1 md.)

Sınavın şekli ve konuları

Madde 30 – (Yeniden düzenleme : 2/5/2001 - 4667/19 md.¸ Mülga: 28/11/2006-
5558/1 md.)

Sınav sonuçları

Madde 31 – (Yeniden düzenleme : 2/5/2001 - 4667/20 md.; Mülga: 28/11/2006-
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5558/1 md.)

Madde 32 – 33 – (Mülga : 30/1/1979 - 2178/8 md.)

ALTINCI KISIM
Avukatın Hak ve Ödevleri

Genel olarak:
Madde 34 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/21 md.)
Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, 
doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı 
ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen mes-
lek kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Yalnız avukatların yapabileceği işler:
Madde 35 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya 
yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait 
hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün ev-
rakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.
Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün 
işleri de takip edebilirler.
(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/329 md.) Dava açmaya yeteneği olan her-
kes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip 
edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas ser-
maye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler 
ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bu-
lundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet 
savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe 
çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî 
ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.
Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.

Uzlaşma sağlama
Madde 35/A – (Ek : 2/5/2001 - 4667/23 md.)
Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan 
önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem so-
nucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte 
karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma 
sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken 
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hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına 
alınır. Bu tutanaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci 
maddesi anlamında ilâm niteliğindedir.

Sır saklama:
Madde 36 – Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, ge-
rekse ,Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısiyle öğren-
dikleri hususları açığa vurmaları yasaktır.
Avukatların birinci fıkrada yazılı hususlar hakkında tanıklık edebilmeleri, iş sahi-
binin muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat tanıklık 
etmekten çekinebilir. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/24 md.) Çekinme hakkının kul-
lanılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.
Yukarıki hükümler, Türkiye Barolar Birliği ve baroların memurları hakkında da uy-
gulanır.

İşin reddedildiğinin bildirilmesi:
Madde 37 – Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir. 
Reddin, iş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur.
İşi iki avukat tarafından reddolunan kimse, kendisine bir avukat tayinini baro baş-
kanından isteyebilir.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/25 md.) Tayin olunan avukat, baro başkanı tarafından 
belirlenen ücret karşılığında işi takip etmek zorundadır.
İşin reddi zorunluluğu :
Madde 38 – Avukat; 

a) Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz 
veya haksız olduğu kanısına varırsa,
b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olur-
sa,
c) (Değişik : 2/5/2001 - 4667/25 md.) Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet 
savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa,
d) Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri 
sürmek durumu ortaya çıkmışsa,
e) (İptal: Ana. Mah. nin 2/6/1977 tarihli ve E. 1977/43, K. 1977/84 sayılı 
kararı ile)
f) Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesle-
ki dayanışma ve düzen gereklerine uygun değilse,

Teklifi reddetmek zorunluğundadır.
Bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da 
kapsar.
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(Üçüncü fıkra iptal: Ana. Mah.nin 21/1/1971 tarihli ve E. 1970/19, K. 1971/9 
sayılı kararı ile)
(Son fıkra iptal: Ana. Mah. nin 2/6/1977 tarihli ve E. 1977/43, K. 1977/84 sayılı 
kararı ile)

Avukatın dosya saklaması ve hapis hakkı:
Madde 39 – Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden iti-
baren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması 
müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama yükümlülüğü,bildirme tari-
hinden itibaren üç ayın sonunda sona erer.
Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine ödenmedikçe, elinde bulunan 
evrakı geri vermekle yükümlü değildir. 

Tazminat isteklerinde zamanaşımı:
Madde 40 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/27 md.) 
İş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen tazminat 
istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde 
zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.
Avukatın vekaletten çekilmesi:
Madde 41 – Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe 
ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile de-
vam eder.
Şu kadar ki, adli müzaharet bürosu yahut baro başkanı tarafından tayin edilen avu-
kat, kaçınılmaz bir sebep veya haklı bir özürü olmadıkça, görevi yerine getirmekten 
çekinemez. Kaçınılmaz sebebin veya haklı özürün takdiri avukatı tayin eden maka-
ma aittir.

Bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesi:
Madde 42 – Bir avukatın ölümü veya meslekten yahut işten çıkarılması veya işten 
yasaklanması yahut geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, baro baş-
kanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak 
şartiyle, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için bir avukatı görevlendirir 
ve dosyaları kendisine devir ve teslim eder. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/28 md.) 
Ayrıca durumu mahkemelere ve gerekli göreceği yerlere bildirir. Bu hükümler avu-
katlık ortaklığı hakkında da kıyasen uygulanır.
Yukarıki fıkrada yazılı işlere ait kanuni süreler, dosyaların devir ve teslimine kadar 
işlemez. Şu kadar ki, bu süre üç ayı geçemez.
(Mülga : 2/5/2001 - 4667/28 md.)
Kendisine görev verilen avukat haklı sebepler göstererek bunu reddedebilir. Ret se-
beplerinin yerinde olup olmadığına baro yönetim kurulu karar verir.
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Vekalet görevi, temsil edilen avukatın talimatına bağlı olmaksızın, bu görevi yapan 
avukatın sorumluluğu altında yürür. Yapılan işlerin ücretini, kendisine vekalet olu-
nan avukat öder. Anlaşmazlık halinde ücretin miktarı baro yönetim kurulu tarafın-
dan belirtilir.

Büro edinme zorunluluğu:
Madde 43 – Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölge-
sinde bir büro kurmak zorundadır. Büronun niteliklerini barolar belirtir.
Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edi-
nemezler. (Ek iki cümle : 2/5/2001 - 4667/29 md.) Avukatlık ortaklığı yurt içinde 
şube açamaz. Milletvekilleri, milletvekilliği süresince avukatlık yapamazlar.
Bürosunu veya konutunu değiştiren avukat yenilerinin adreslerini bir hafta içinde 
baroya bildirmek zorundadır.
Avukatların birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmaları*

Madde 44 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/30 md.) 
Avukatlar, meslekî çalışmalarını aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklin-
de de yürütebilirler.

A) Aynı büroda birlikte çalışma
Birlikte çalışma, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın meslekî çalışmalarını bir 
büroda yürütmeleridir. Bu birlikteliğin tüzel kişiliği yoktur, yapılan iş ticarî sayıl-
maz.
Birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının ad ve/veya soyadının yanında 
(Avukatlık Bürosu) ibaresinin kullanılması zorunludur. Karşılıklı hak ve yüküm-
lülükler, gelir ve giderlerin paylaşılması, büro yönetimi, birlikteliğin sona ermesi 
birlikte çalışanlarca belirlenir ve yazılı olarak kayıtlı oldukları baroya bildirilir.

B) Avukatlık ortaklığı
Avukatlık ortaklığı, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın bu Kanuna göre meslek-
lerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişiliktir. Avukatlık ortaklığının çalışması 
meslek çalışması olup, ticarî sayılmaz ve vergilendirme bakımından şahıs şirketle-
rine ilişkin hükümler uygulanır. Avukatlık ortaklığının adı, bir ya da birkaç ortağın 
ad ve/veya soyadlarına (Avukatlık Ortaklığı) ibaresi eklenerek belirlenir. Yabancı 
sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen ya-
bancı avukatlık ortaklıkları, bu Kanuna ve avukatlık ortaklığı düzenlemesine uygun 
olarak kurulmak koşuluyla, yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk ko-
nularında danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu sınırlama yabancı avukatlık ortaklı-
ğında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı avukatları da kapsar. Bu 
nev’i avukatlık ortaklıkları için ortakların baroya kayıtlı olması şartı aranmaz. Bu 

* Bu madde başlığı; “Ortak avukat bürosu halinde birlikte çalışma:” iken, 2/5/2001 tarihli ve 4667 
sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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kuralın uygulanması mütekabiliyet esasına bağlıdır.
Ana sözleşmesi tip ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenen avukatlık ortaklığı, 
kurucularının kayıtlı bulunduğu baro yönetim kurulu tarafından Baro Avukatlık 
Ortaklığı Siciline yazılmasıyla tüzel kişilik kazanır. Yazılma istemi, ancak Kanuna ve 
tip ana sözleşmeye aykırılık gerekçesiyle reddedilebilir. Bu durumda 8 inci madde 
hükümleri kıyasen uygulanır. Ana sözleşmenin bir örneği Türkiye Barolar Birliğine 
gönderilir.

a) Ortakların hak ve borçları
1. Ortaklık payları ve oranları serbestçe belirlenir. Ortakların payı, ancak or-
taklara veya avukat olan üçüncü kişilere devredilebilir. Ortakların pay devrinin 
sözleşme ile yasaklanması veya ortakların pay devrine onay vermemeleri, miras-
çının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağın emeklilik veya 
sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmesi, meslekten 
çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması halinde ortaklık 
payı gerçek değeri üzerinden diğer ortaklar tarafından payları oranında alınır. 
Bu işlemlerin üç ay içerisinde sonuçlandırılmaması halinde, yönetmelikteki tas-
fiye hükümleri uygulanır.
2. Vekâletnameler ortaklık adına düzenlenir. Ortaklık iş veya davayı takip ede-
cek avukatlara yetki belgesi verir.
3. Avukatlık ortaklığı, amacın dışında hak ve mal edinemez, üçüncü kişilerle or-
taklık kuramaz, tüzel kişilerin paylarını alamaz. Ortaklar; birden fazla avukatlık 
ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığın bürosu dışında büro edinemez ve bağım-
sız olarak dava ve iş takip edemezler.
4. Avukatlık ortaklığı; ortaklarının ve çalışan avukatların ortaklık ile ilgili her 
türlü işlem, eylem ve borçlarından dolayı bunlarla birlikte müştereken ve müte-
selsilen sınırsız sorumludur. Ortakların ve ortaklıkta çalışan avukatların meslekî 
görevlerinden dolayı Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarına göre sorumluluk-
ları saklıdır. Avukatlık ortaklıkları hakkında da bu Kanundaki disiplin işlem ve 
cezaları uygulanır.
5. Defter ve kayıtların tutulmasından ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli or-
tak sorumludur. Avukatlık ortaklığı; iş ve dava defteri, pay defteri, karar defteri, 
gelir-gider defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadır.
b) Uyuşmazlıkların çözümü
Avukatların birlikte çalışmalarından veya avukatlık ortaklığında; ortakların ken-
di aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar ile ortaklık pay devir ve 
intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmaz-
lıklar, bu Kanunun 167 nci maddesinde tanımlanan hakem kurulu tarafından, 
bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir.
c) Avukatlık ortaklığı tip ana sözleşmesinde bulunması gereken; ortakların kim-
lik bilgileri, ortaklığın unvanı ve adresi, ortaklık payları, ortaklar arasındaki 
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ilişkiler, iş ve davalarla ilgili iş bölümü, yönetici ortakların yetkileri, ortaklığın 
yönetimi ve temsili, ortaklar kurulu, kurulun görev ve yetkileri, gelir ve giderin 
paylaşılması, denetim, ortaklıktan çıkma, çıkarılma, pay devri, ortaklığın sona 
ermesi, fesih, infisah ve tasfiye gibi hususların esas, şekil ve şartları Türkiye Ba-
rolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanıp Adalet Bakanlığınca onaylanarak

Resmî Gazete’de ilan edilen yönetmelikte düzenlenir.

Avukat bürosunda çalışabilecek kişiler:
Madde 45 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/31 md.) Avukatlar ve avu-
katlık ortaklıkları, bürolarında yalnız avukatlık mesleği için gerekli olan yardımcı 
elemanları çalıştırabilirler. 
Hakimliğe ve avukatlığa engel suçlardan biri ile hükümlü olanlar veya avukatlıktan 
yasaklananlarla her ne şekilde olursa olsun işbirliği edilemez veya bu gibiler büroda 
çalıştırılamaz.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/31 md.) Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket eden avu-
kat, ilk defasında işten, tekrarında meslekten çıkarma; avukatlık ortaklığı ilk defa-
sında işten çıkarma, tekrarında ise avukatlık ortaklığı sicilinden silinme cezası ile 
cezalandırılır.

İşlerin stajiyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarının incelenmesi ve dosyadan 
örnek alma:
Madde 46 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/32 md.)
Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri 
eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın 
onanmasını istemediği örnekler harca tâbi değildir.
Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. 
Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz 
etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.

Çekişmeli hakları edinme yasağı:
Madde 47 – Avukat el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunla-
rın edinilmesine aracılıktan yasaklıdır. Bu yasak, işin sona ermesinden itibaren bir 
yıl sürer.
Birinci fıkra hükmü, avukatın ortaklarını ve yanında çalıştırdığı avukatları da kap-
sar.
(Ek : 2/5/2001 - 4667/33 md.) Ancak, 164 üncü müdde hükmü saklıdır.

Avukata çıkar karşılığında iş getirme :
Madde 48 – Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan veya verilen bir ücret yahut 
da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kul-
lanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.

Avukatların resmi kılığı:
Madde 49 – Avukatlar, mahkemelere, Türkiye Barolar Birliğinin belirteceği resmi 
kılıkla çıkmak zorundadırlar.

Baroya ve avukatlara ayrılacak yer:
Madde 50 – Her adalet dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için, her mahkeme 
salonunda ve icra dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrıl-
ması zorunludur.
(Ek : 2/5/2001 - 4667/34 md.) Ayrıca her cezaevinde ve kolluk biriminde mesleğin 
onuruna ve önemine uygun bir görüşme yeri ayrılır. Bu yerlerin bakım ve onarımı 
ilgisine göre Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca yaptırılır.

Danışma yapılması uygun olmıyan yerler:
Madde 51 – Avukatlar, baroda yazılı olan bürolarından başka yerlerde, mahkeme 
salonunda veya adalet binasının başka bir yerinde iş sahipleri ile hukuki danışmada 
bulunmaktan ve iş kabul etmekten yasaklıdırlar.
Yukarıki fıkra hükmü, avukatın özel olarak çağrıldığı hallerde uygulanmaz.

Dosya tutmak:
Madde 52 – Avukat, üzerine aldığı her iş yahut yazılı mütalasına baş vurulan her 
husus hakkında düzenli dosya tutmak zorundadır.
Avukat, kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi imzalamakla yü-
kümlüdür.

Görüşmelere ait tutanak :
Madde 53 – Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden gerekli saydıklarını bir tutanakla 
tespit eder. Tutanağın altı, görüşmede bulunanlar tarafından imzalanır.

Sicil cüzdanları :
Madde 54 – Levhada yazılı olan her avukatın bağlı olduğu baroda, Türkiye Baro-
lar Birliğinden gönderilen örneğe göre düzenlenecek bir sicil cüzdanı bulunur. Bu 
cüzdan gizlidir; ancak sahibi veya vekalet vereceği başka bir avukat tarafından her 
zaman görülebilir ve gerekli not alınabilir.
Bir barodan diğerine nakil halinde, cüzdan, nakledilen baro başkanlığına gönderi-
lir.

Reklam yasağı: 
Madde 55 – Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs 
ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat un-
vanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.
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(Ek : 2/5/2001 - 4667/35 md.) Bu yasak, ortak avukatlık bürosu ve avukatlık ortak-
lığı hakkında da uygulanır.
(Ek : 2/5/2001 - 4667/35 md.) Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar Türkiye Barolar 
Birliğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı:
Madde 56 – Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekaletna-
me 52 nci maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekaletnamenin örneğini 
çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı 
vekaletname örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve 
tüzel kişiler için resmi örnek hükmündedir.
Asıllarının verilmesi kanunda açıkça gösterilmiyen hallerde avukatlar, takibettikleri 
işlerde, aslı kendilerinde bulunan her türlü kağıt ve belgelerin örneklerini kendileri 
onaylıyarak yargı mercileri ile diğer adalet dairelerine verebilirler.
(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/330 md.) Aslı olmayan vekaletname veya 
diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan yahut aslına aykırı örnek veren avukat, 
üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merci-
inin tebliğat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ 
edebilirler. Tebliğ edilen kağıt ve belgelerin birer nüshası, gerekli harc, vergi ve re-
sim ödenmek şartiyle, ilgili yargı merciinin dosyasına konur.
(Ek : 2/5/2001 - 4667/36 md.) Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil 
etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka 
avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. 
Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir.
(Ek : 2/5/2001 - 4667/36 md.) Vekâletnameler Türkiye için tek tip olup, 
vekâletnamenin biçim ve içeriği Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birliği 
tarafından hazırlanır.

Avukata karşı işlenen suçlar:
Madde 57 – Görev Sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suç-
lar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır.
Soruşturmaya yetkili Cumhuriyet Savcısı:
Madde 58 – (Değişik :23/1/2008-5728/331 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 Cum-
huriyet 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 ceza mahkemesinin görev alanına 
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giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun duruşma-
nın inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar 
tutuklanamayacağı gibi, haklarında disiplin hapsi veya para cezası da verilemez. 

Kovuşturma izni, son soruşturmanın açılması kararı ve duruşmanın yapılacağı 
mahkeme:
Madde 59 – 58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapıl-
ması gerekli görüldüğü takdirde dosya, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine 
en yakın bulunan ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.
Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddianamesini düzenliyerek dosyayı son soruş-
turmanın açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza 
mahkemesine verir.
İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uya-
rınca, hakkında kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine avukat, 
kanunda yazılı süre içinde bazı delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir 
istemde bulunursa nazara alınır, gerekirse soruşturma başkan tarafından derinleş-
tirilir.
Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, 
suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/38 
md.) Durum avukatın kayıtlı olduğu baroya bildirilir.
İtiraz hakkı:
Madde 60 – 59 uncu maddede yazılı mahkemelerin tutuklama veya salıverilmeye 
yahut son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair kararlarına karşı Cumhu-
riyet Savcısı veya sanık tarafından genel hükümler uyarınca itiraz olunabilir.
Bu itiraz, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi hariç olmak üzere, itiraz edilen 
kararı veren mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesinde incelenir.

Suçüstü hali:*

Madde 61 – (Değişik : 23/1/2008-5728/332 md.)
Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde so-
ruşturma, bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere göre yapılır.

Görevi kötüye kullanma:**

Madde 62 – (Değişik : 23/1/2008-5728/333 md.)

* Bu madde başlığı “Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali :” iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı 
Kanunun 332 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

** Bu madde başlığı “Görevi savsaklama ve kötüye kullanma:” iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı 
Kanunun 333 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Bu Kanun ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Türkiye Barolar Birliği-
nin yahut baroların organlarında görevli olarak kendisine verilmiş bulunan görev 
ve yetkiyi kötüye kullanan avukat Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi hüküm-
lerine göre cezalandırılır.

Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması:
Madde 63 – Baro levhasında yazılı bulunmıyanlar ve işten yasaklanmış olan avu-
katlar, şahıslarına ait olmıyan dava evrakını düzenliyemez, icra işlemlerini takip 
edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bu-
lunmıyanlar avukatlık unvanını da taşıyamazlar. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/40 
md.) Şu kadar ki, baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu kapa-
tarak vergi kaydını sildiren avukatlar durumları hakkında bilgi vermek ve baroya 
karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece avukat unvanını 
kullanabilirler.*

(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) Birinci fıkra hükmüne aykırı ey-
lemde bulunanlara Cumhuriyet savcısı tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin 
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) Avukatlık yapmak yetkisini ta-
şımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka 
hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolar, bu maddenin kapsamına giren bir 
olayı öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuş-
turma sonucu Cumhuriyet Savcısı tarafından baroya bildirilir.

Baro yönetim kuruluna karşı özel görevler :
Madde 64 – Denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukat, bu kanunda gösteri-
len meslek sırrını saklama yükümlülüğüne aykırı düşmedikçe, baro başkanına veya 
yönetim kuruluna yahut bunlar tarafından görevlendirilen üyelerden birine bilgi 
vermek ve istek üzerine dosyaları göndermek, dinlenmek üzere çağırıldığı hallerde 
baro başkanı, yönetim kurulu veya bu kurul üyelerinden birinin davetine uymak 
zorundadır.
(Değişik: 22/1/1986 - 3256/8 md.) Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uymayan avu-
kat hakkında, baro yönetim kurulu, onbin liradan yüzbin liraya kadar para cezası 
verebilir. Bu ceza her davet ve isteğe uymama halinde yeniden verilebilir. Ancak, 
gönderilen yazıda, davet ve isteğe uymama halinde para cezası verileceğinin belir-
tilmiş olması şarttır.
Bu para cezasına karşı, tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, baro disiplin kurulu-
na itiraz olunabilir. Baro disiplin kurulunun kararı kesindir.

* Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.
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Yukarıki fıkralar gereğince hükmedilen para cezaları, bu kanunun disiplin cezaları-
na ilişkin hükümlerine göre tahsil edilir ve baroya irat yazılır.

Baro keseneği:*
Madde 65 – (Değişik: 18/2/2009 - 5838/28 md.)
Baro keseneğinin yıllık miktarı, genel kurulca belirlenir ve her yılın ocak ve temmuz 
aylarında iki eşit taksitte ödenir. Vadesinde ödenmeyen keseneğe T.C. Merkez Ban-
kası reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranında yıllık temerrüt faizi uygulanır.
Avukatlık Kanununun 72 ve 73 üncü madde hükümleri saklıdır.

YEDİNCİ KISIM
Baro Levhası ve Avukatlar Listesi

Levhaya yazılma yükümlülüğü:
Madde 66 – Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro 
levhasına yazılmakla, yükümlüdür.**

Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli olmamak şartiyle, memleketin her 
yerinde avukatlık yapmaya yetkilidir.

Avukatlığın sürekli olarak başka bölgede yapılması:
Madde 67 – Bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli 
olarak avukatlık eder veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, o yer 
barosu yönetim kurulu tarafından bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem 
yapılmak üzere, avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilir.

Başka baroya nakil:
Madde 68 – Bir barodan diğer baroya nakil hakkındaki istekler, levhasına yazılmak 
istenen baro yönetim kuruluna yazı ile yapılır.
Nakil dilekçelerine hangi belgelerin ekleneceği ve nakilde ne gibi usullerin uygula-
nacağı yönetmelikte gösterilir.

Nakille ilgili inceleme ve istemin kabulü :
Madde 69 – Nakil isteği ile baş vurulan baronun yönetim kurulu, istekte bulunan 
avukat hakkında gerekli gördüğü her türlü inceleme ve işlemleri yapar ve özellikle 
avukatın disiplin kovuşturması altında olup olmadığını, ödenecek borcu bulunup 
bulunmadığını levhasına yazılı olduğu barodan sorar. Disiplin kovuşturmasının so-

* Bu madde başlığı; “Baro keseneğini ödememekte direnme:” iken, 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı 
Kanunun 28 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

** Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.
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nuçlanmasından veya avukatın baroya borçlarını ödemesinden evvel hiçbir işlem 
yapılamaz.
Nakil isteminin kabulü halinde verilecek karar, nakledilen baro yönetim kurulu ta-
rafından Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın ayrıldığı baroya derhal bildirilir.

Nakil isteminin reddi:
Madde 70 – Nakil isteminin, levhasına yazılmak için başvurulan baroca reddi ha-
linde, nakil isteğinde bulunan avukat, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren on-
beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Baro yönetim kurulu, nakil isteminin baroya varışı tarihinden itibaren bir ay içinde 
bir karar vermezse istem reddedilmiş sayılır. Bu halde bir aylık sürenin bitiminden 
itibaren onbeş gün içinde ilgili, Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine vereceği kararlar kesin olup bu kararlara 
karşı ilgili tarafından İdari Yargı Merciine başvurulabilir.*

Türkiye Barolar Birliği itiraz dilekçesinin varışı tarihinden itibaren üç ay içinde bir 
karar vermezse itiraz reddedilmiş sayılır.
Türkiye Barolar Birliği itirazın kabulü hakkındaki kararını, avukatın naklettiği ve 
ayrıldığı barolara derhal bildirir.
Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme**

Madde 71 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/42 md.)  Levhadan silme ve avukatlık or-
taklığı sicilinden silme kararını avukatın veya avukatlık ortaklığının kayıtlı olduğu 
baronun yönetim kurulu verir.
Bu karardan önce avukatın yazılı cevabı istenmekle birlikte kendisinin dinlenmesi 
veya dinlenmek üzere yapılan çağrıya süresi içinde uymamış olması şarttır. Avukat-
lık ortaklığı hakkında da karar verilmesi için ortaklık tarafından görevlendirilecek 
bir ortağın dinlenmesi veya yapılan çağrıya uyulmamış olması gereklidir.
Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararı gerekçeli olarak verilir. Bu 
karara karşı avukat veya avukatlık ortaklığı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üze-
rine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Ba-
kanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet 
Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerek-
çesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği 
takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği 

* Bu fıkrada geçen “Danıştaya” ibaresi, 22/1/1886 tarih ve 3256 sayılı Kanunun 28 nci maddesi ile 
“İdari Yargı Merciine” şeklinde değiştirilmiştir.

** Bu madde başlığı; “Levhadan silinme:” iken, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunla metne 
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları 
hükümleri burada da kıyasen uygulanır.
Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararı kesinleşinceye kadar ilgili 
avukat veya avukatlık ortaklığı avukatlık faaliyetini devam ettirme hakkına sahiptir. 
Şu kadar ki; levhadan silme ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararı kesinle-
şinceye kadar avukatın veya avukatlık ortaklığının görevini sürdürmesinde sakınca 
görülmesi halinde baro yönetim kurulunun istemi ile baro disiplin kurulu avukatı 
veya avukatlık ortaklığını geçici olarak işten yasaklayabilir.

Levhadan silinmeyi gerektiren haller :
Madde 72 – Aşağıdaki hallerde avukatın adı levhadan silinir:

a) Avukatlığa kabul için bu kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş 
olması,

b) Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun verilmemesini gerekli kılan sebep-
lerin varlığının sonradan tespit edilmiş bulunması,

c) (Değişik : 2/5/2001 - 4667/43. md.) Üç ay içinde baro bölgesinde bir büro 
açılmamış olması veya büronun kapatılmış yahut baro bölgesi dışına nakle-
dilmiş bulunması, uyarıya rağmen kayıtlı olduğu baro dışında sürekli olarak 
avukatlık yapan avukatın çalışmasını sürdürdüğü baroya kaydını yaptırma-
ması,

d) (Değişik: 2/5/2001 - 4667/43 md.) Baro ve Türkiye Barolar Birliği yıllık 
keseneklerinin veya staj kredilerinin tebligata rağmen geri ödenmemesi,

e) Avukatın, meslekten isteği ile ayrılmış olması,

f) Topluluk sigortası primlerinin topluluk sözleşmesinde gösterilen zaman-
larda ödenmemesi,

g) (Ek: 22/1/1986 - 3256/9 md.) 10 uncu maddedeki engele rağmen levhaya 
yazılmış olması.

(Ek fıkralar: 22/1/1986 - 3256/9 md.):
Şu kadar ki, staj sırasında mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan işler 
müstesna olmak üzere, 11 inci maddede sayılan işlerden biri ile uğraştığı, ruhsat-
namenin verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra anlaşılan avukat, staj süresi 
içinde elde ettiği ödemelerin veya gelirlerin tutarının üç katını Baroya ödediği tak-
dirde levhaya yeniden yazılır.
Baroya bildirilen büro terk edilmiş ve yenisi bildirilmemiş ise, 71 inci maddeye göre 
avukatın dinlenmek üzere çağırılmasından vazgeçilebilir.

Levhaya yeniden yazılma hakkı:
Madde 73 – 72 nci maddeye göre levhadan silinmeyi gerektiren hallerin sona erdi-
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ğini ispat eden avukat, levhaya yeniden yazılmak hakkını kazanır. Şu kadar ki, baro 
yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde, sebeplerini de açıklamak suretiyle, lev-
haya yeniden yazılma talebinde bulunanı, ilk yazılmaya esas olan şartların hepsinin 
veya bir kısmının varlığını ispatla zorunlu tutabilir.

Ruhsatname verilmesi hükmü ayrık olmak üzere, bu kanunun 7, 8 ve 9 uncu mad-
deleri levhaya yeniden yazılma istemlerinde de kıyas yolu ile uygulanır.

Levhaya yeniden yazılmasına evvelce dahil olduğu baro tarafından karar verilen 
avukattan yeniden giriş keseneği alınmaz.

Bir daha yazılmamak üzere levhadan silinme:

Madde 74 – Cezai veya disipline ilişkin bir karar sonunda meslekten çıkarılanlarla 
5 inci maddenin (a) bendinde yazılı suçlardan kesin olarak hüküm giyenlerin ruh-
satnamesi baro yönetim kurulunca geri alınarak iptal ve adları bir daha yazılmamak 
üzere levhadan silinir.

Bu işlerin uygulanması, kararın kesinleşmiş olmasına bağlıdır.

(Değişik : 2/5/2001 - 4667/44 md.) Baro yönetim kurullarının bu maddeye da-
yanarak verdiği karara karşı avukat, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliği-
nin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki 
ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. 
Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gös-
terdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen 
bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen 
kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye 
Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı ve 
yedinci fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygulanır.

Avukatlar listesi:
Madde 75 – (Değişik birinci fıkra: 22/1/1986 - 3256/10 md.) Baro yönetim kurulu 
üç yılda bir bölgesi içinde bulunan ve baro levhasında yazılı olan bütün avukatların 
bir listesini son yılın 31 Aralık tarihine kadar düzenler. Listeye her avukatın alfabe 
sırasıyla adı, soyadı, büro ve konut adresi yazılır. (Değişik üçüncü cümle : 2/5/2001 
- 4667/45 md.) Birlikte çalışan avukatların büroları ve avukatlık ortaklıkları liste-
de ayrıca belirtilir. Levhadaki değişiklikler her yıl sonunda düzenlenecek ek listede 
gösterilir.
Bu listenin düzenlenme şekli Türkiye Barolar Birliğince tespit edilir.
Listenin düzenlenmesinden sonra baro levhasına yazılanlara yeni listenin düzen-
lenmesine kadar kullanılacak geçici bir belge verilir.
Listeden Anayasa Mahkemesine, Yüksek Mahkemelere, Adalet Bakanlığına, Türki-
ye Barolar Birliğine, diğer barolara, baronun bölgesi içinde bulunan mahkemelerle 
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Cumhuriyet Savcılıklarına, en büyük idare amirine, diğer yargı mercilerine, noter-
lere ve icra ve iflas dairelerine yeteri kadar gönderilir.

SEKİZİNCİ KISIM
Barolar

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Baroların kuruluş ve nitelikleri: 
Madde 76 – (Değişik birinci fıkra: 2/5/2001 - 4667/46 md.) Barolar; avukatlık 
mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan iliş-
kilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, 
hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, 
çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşlarıdır.
(Değişik: (18/6/1997 - 4276/3 md.) Barolar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bu-
lunamazlar.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/46 md.) Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısı-
nın yanında yer alır.

Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son 
verilmesi:*

Madde 77 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/47 md.) Bölgesi içinde en az 
otuz avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. Kurulmuş olan barolarda 
avukat sayısının otuzun altına düşmesi halinde de ikinci fıkra hükmü uygulanır.
(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/47 md.) Baro kurulmayan yerlerin en ya-
kın baroya bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir baro kurulmasına ve mer-
kezlerinin belirlenmesine Türkiye Barolar Birliği karar verir. Türkiye Barolar Birliği 
yeni kurulacak baro bölgesinde bürosu bulunan levhaya kayıtlı avukatların listesini 
düzenleyerek bunlardan en kıdemli avukatı, yeni baroyu kurmakla görevlendirir. 
Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul en geç 
altı ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildi-
rir. Baro yönetim kurulunun yedekleri ile birlikte istifa etmesi halinde baroyu üç ay 
içinde seçime götürmek kaydıyla aynı kurul oluşturulur.

* Bu hükmün uygulanmasında ek 4 üncü maddeye bakınız.
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(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/47 md.) Barolar, kuruluşlarını Türkiye Ba-
rolar Birliğine bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/47 md.) Türkiye Barolar Birliği, kuruluşu 
Adalet Bakanlığına bildirir.

(Değişik: 18/6/1997 - 4276/4 md.) Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile 
Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerleri-
ne yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet 
Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule 
göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. 
Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında onay 
mercii olarak verdiği kararları görevli baro organları aynen yerine getirmekle yü-
kümlüdürler. Bakanlık kararını idari yargı merciinin yürütmenin durdurulmasına 
veya esasına ilişkin kararı veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya 
eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı 
işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen baro organları hakkında 
da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları sak-
lıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden 
olan tasarrufları hükümsüzdür.

(Değişik: 18/6/1997 - 4276/4 md.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç 
işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği haller-
de gecikmede sakınca varsa, barolar ile Türkiye Barolar Birliği, vali tarafından faali-
yetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hakimin 
onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi halde, bu idari 
karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.*

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Baro Genel Kurulu hakkın-
da uygulanmaz.

Görevlerin parasız oluşu ve bir kişide birleşemiyecek görevler:

Madde 78 – Baro başkanlığı, başkanlık divanı, yönetim, denetleme ve disiplin ku-
rulları üyelikleri ile baro menfaatlerini gözetme, temsil ve savunma hususunda avu-
katlara verilen işler ücretsiz görülür.

Yolculuk ve ikamet giderleriyle diğer zaruri giderler baro kasasından ödenir.

Baro başkanlığı, baro yönetim ve disiplin kurulu üyelikleri ve denetçilik bir kişide 
birleşemez.

* Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.
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(Değişik : 2/5/2001 - 4667/48 md.) Şu kadar ki, levhada yazılı avukat sayısı kırktan 
az olan barolarda disiplin kurulu üyeliği ile denetçilik bir kişide birleşebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Baroların Organları*

Organlar: 

Madde 79 – Baroların organları şunlardır:

 1. Baro genel kurulu,

 2. Baro yönetim kurulu,

 3. Baro başkanlığı,

 4. Baro başkanlık divanı,

 5. Baro disiplin kurulu,

 6. Baro denetleme kurulu,

I – Baro genel kurulu:
Kuruluşu :
Madde 80 – Baro genel kurulu, baronun en yüksek organı olup levhada yazılı bulu-
nan bütün avukatlardan kurulur.
Görevleri :
Madde 81 – Genel Kurulun görevleri şunlardır :

1. Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve Tür-
kiye Barolar Birliği delegelerini seçmek,
2. (Değişik: 2/5/2001 - 4667/49 md.) Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline 
yazılacakların giriş keseneğini avukatlar için en az ikibin en çok sekizbin, 
avukatlık ortaklıkları için en az yirmibin en çok seksenbin; yıllık keseneğini 
de, avukatlar için en az bin en çok dörtbin, avukatlık ortaklıkları için en az 
onbin en çok kırkbin gösterge rakamının her yıl bütçe kanununda Devlet 
memurları için belirlenen maaş katsayısının çarpımı ile elde edilecek miktar 
oranında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek.
3. Yönetim kurulunun, baronun gelir ve giderleri ile mallarının yönetimi 
hakkında vereceği hesapları incelemek ve yönetim kurulunun ibra edilip 
edilmiyeceği hakkında karar vermek,
4. Baro bütçesini onaylamak,
5. Yönetim kurulunca hazırlanacak iç yönetmeliği inceliyerek onaylamak, 

* Bu fıkra 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle dokuzuncu ve onuncu fıkra-
ların birleştirilmesiyle dokuzuncu fıkra olarak düzenlenmiş ve metne işlenmiştir.
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6. Mevcut mevzuatın baro yönetim kuruluna verdiği yetkinin dışında, muh-
taç avukatlarla bunların ölümlerinde geride bıraktıkları kimselere yapılacak 
yardımın şekil ve miktarını tespit etmek,
7. Mesleke ait istekleri görüşüp karara bağlamak,
8. Avukat bürolarının niteliklerini belirtmek,
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

Olağan toplantı:
Madde 82 – (Değişik: 22/1/1986 - 3256/12 md.)
Genel kurul iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üze-
rine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır.

Olağanüstü toplantı:
Madde 83 – Türkiye Barolar Birliği, baro başkanı, yönetim veya denetleme kurulu 
gerekli gördükleri hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Baro 
başkanı, levhada yazılı avukatların beşte birinin, görüşme konularını belirten yazılı 
istemi ile, en geç onbeş gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak 
zorundadır.

Toplantıya çağrı:
Madde 84 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/50 md.) 
Genel Kurulun olağan toplantısının yeri, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeter-
li çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının günü, saati ve toplantı yeri, 
baro çevresi adalet dairelerinde ve baronun uygun bir yerinde en az otuz gün önce-
den başlamak üzere, genel kurulun toplanacağı tarihe kadar duyurulur. Bu duyuru, 
tebligat hükmündedir.

Genel kurul başkanlık divanı:
Madde 85 – Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilk iş ola-
rak toplantıya bir başkan, bir başkanvekili ile iki üyeden kurulu bir başkanlık divanı 
seçilir. Seçim ayrı ayrı ve genel kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve 
kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.
Baro başkanı ve yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemez-
ler. 

Toplantıya katılma yükümü:
Madde 86 – (Değişik: 8/5/1984 - 3003/3 md.)
(Değişik: 2/5/2001 - 4667/51 md.) Baro levhasında yazılı avukat; gerek olağan, ge-
rek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. 
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Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara 
ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin 
üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları ilgili baro başkanlığınca 
tahsil edilir ve baro bütçesine gelir kaydedilir.
64 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları, bu maddeye göre verilen para 
cezaları hakkında da uygulanır.

Görüşme ve karar yeter sayısı :
Madde 87 – Genel kurul, levhada yazılı avukatların yarıdan bir fazlasının katılma-
siyle toplanır.
(Değişik: 2/5/2001 - 4667/52 md.) Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, 
toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. Şu kadar ki, bu erte-
leme onbeş günü aşamaz. Bu toplantıda, üye sayısı altmışa kadar (altmış dahil) olan 
barolarda en az üçte bir, dörtyüze kadar olanlarda (dörtyüz dahil) beşte bir ve dört-
yüzden fazla olanlarda onda bir üye katılmadıkça toplantı ve görüşme yapılamaz.
Yukarıdaki hükümlere göre yetersayı bulunmak şartiyle, kararlar, tekliflerden en 
çok oy alanın kabul edilmiş sayılması suretiyle verilir. Oyların eşitliği halinde genel 
kurul başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.
(Mülga : 2/5/2001 - 4667/52 md.)
Bir üye kendini ilgilendiren özel işinde oy veremez. Seçimlerde bu esas uygulanmaz.
(Değişik: 8/5/1984 - 3003/4 md.) Genel kurulun kararları, bir tutanakla tespit edi-
lir. Tutanak, genel kurul başkanlık divanı tarafından imzalanır ve Türkiye Barolar 
Birliğine gönderilir.

Gündem dışı görüşme yasağı:
Madde 88 – Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş ko-
nular hakkında karar verilemez. Yeni bir toplantı kararı bu hükmün dışındadır.
II – Baro yönetim kurulu :
Kuruluşu :
Madde 89 – Her baronun yönetim kurulu, baro başkanı ile en az dört üyeden ku-
rulur.
Avukat sayısı elliden yüze kadar olan barolarda altı, yüzbirden ikiyüzelliye kadar 
olan barolarda 8, 251 den fazla olan barolarda 10 asıl üye ve her baroda asıl üye 
sayısınca yedek üye bulunur.
Baro başkanı, yönetim kurulunun başkanıdır.

Seçilme yeterliği, engelleri ve seçimin şekli:
Madde 90 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazılı ve avukatlıkta en az beş yıl kıdemli olan avukatlar 
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arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan barolarda beş yıllık kıdem şartı aranmaz.
Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar ve-
rilmiş veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilecek kesinleşmiş bir kararla 
kınama, para veya işten çıkarılma cezalariyle tecziye edilmiş olanlar Yönetim Kuru-
lu Üyesi seçilemezler. (Ek cümle: 2/5/2001 - 4667/53 md.) 77 nci madde hükmüne 
dayanılarak görevine son verilenler, yapılacak ilk genel kurulda baro organlarına 
aday olamazlar.
(Üçüncü fıkra Mülga: 8/5/1984 - 3003/9 md.)
Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler. Oy puslasına seçilecek asıl üye tamsa-
yısının yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim 
yazılmış oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasına 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 tespit edilir. Aday-
ların aldıkları oylarda eşitlik halinde meslek kıdemi fazla olan, kıdemleri de eşitse, 
adayların yaşlısı sırada önalır. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları 
sıra gözönünde tutularak Kurulda göreve çağırılır.
Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona 
erer.

Seçim dönemi:
Madde 91 – (Değişik: 14/11/1984 - 3079/1 md.)
Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Süresi dolan Yönetim Kuruluna mensup 
üyeler yeniden seçilebilirler.
Seçim dönemi bitmeden ayrılma:
Madde 92 – (Değişik birinci fıkra: 22/1/1986 - 3256/13 md.) Seçim dönemi bit-
meden önce ayrılan yönetim kurulu üyesinin yeri, en çok oy almış yedek üye ile 
doldurulur.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri hakkında 90 ıncı maddeye göre seçilmeye engel 
bir suçtan dolayı kamu davası açılmış ise, dava sonuna kadar bu üye Yönetim Kuru-
luna katılamaz; yeri yedek üye ile doldurulur.

Toplantılar:
Madde 93 – Yönetim Kurulu, Baro Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üye-
lerden birinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar 
verir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Baro Başkanı 
veya Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar.
Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak başkan ve üyeler tarafın-
dan imzalanır.
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Toplantıya çağrı:
Madde 94 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/54 md.) Yönetim kurulu üye-
leri, baro başkanının çağrısı üzerine toplanır. Ardı ardına üç toplantıya özürsüz ola-
rak katılmamış olan üyenin yönetim kurulu kararı ile üyeliği düşürülür.
Bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birli-
ğine itiraz olunabilir. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/54 md.) İtiraz, kararın uygulan-
masını durdurmaz.

Yönetim kurulunun görevleri:
Madde 95 – Yönetim kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle 
yükümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur.
Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır :

1. Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, meslekin adalet 
amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak,
2. Stajiyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yazılma veya nakil işleri 
hakkında karar vermek,
3. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/55 md.) Baro levhasını düzenlemek, avukatla-
rın listesini ve avukatlık ortaklığı sicilini tutmak,
4. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/55 md.) Meslekî ödevler hususunda baro men-
suplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve meslekî görevlerin yapı-
lıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak 
ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konu-
larda her türlü yasal ve idarî girişimde bulunmak,
5. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/55 md.) Levhaya yazılı avukatlar arasında, 
avukatlarla avukatlık ortaklıkları, avukatlık ortaklığının ortakları arasında ve 
bunlarla iş sahipleri arasında çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık 
etmek ve arabulmak, ücret uyuşmazlıklarında sulha davet etmek,
6. Baro mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardımı şeklini tespit 
etmek,
7. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/55 md.) Baro mallarının idaresi hakkında ra-
porlar hazırlayarak genel kurula hesap vermek ve bütçeyi hazırlayıp genel 
kurulun onayına sunmak,
8. Baro adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu 
mallar üzerinde her türlü ayni haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu husus-
larda baro başkanına özel yetki vermek,
9. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,
10. Yönetim kurulu üyelerinin istifaları hakkında karar vermek,
11. Adli müzaharet bürosu kurup yönetmek,
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12. Genel kurul gündemini hazırlamak,
13. Genel kurul kararlarını yerine getirmek,
14. Baronun ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
15. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/55 md.) İç yönetime ait bütün işleri görmek, 
yönergeleri düzenlemek,
16. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve disiplin kurulu kararlarını ye-
rine getirmek,
17. Bakanlıkların yahut mahkeme veya resmi kurumların istediği konularda 
görüşünü bildirmek,
18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
19. (Ek : 2/5/2001 - 4667/55 md.) Baro bölgesindeki adliye merkezlerinde 
temsilcilikler kurmak,
20. (Ek : 2/5/2001 - 4667/55 md.) 167 nci maddede belirtilen Hakem Kuru-
luna katılacak avukat hakemleri seçmek,
21. (Ek : 2/5/2001 - 4667/55 md.) Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını 
savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak,
22. (Ek : 2/5/2001 - 4667/55 md.) Avukatlık ortaklığı anasözleşmesinin, tip 
anasözleşmeye uygunluğunu incelemek ve avukatlık ortaklığı siciline tescili-
ne karar vermek.

Yönetim kurulu, ikinci fıkranın 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı görevleri bazı 
üyelerine devredebilir. 

III - Baro başkanlığı;
Seçim ve seçim dönemi bitmeden ayrılma:
Madde 96 – Baro başkanı iki yıllık bir görev süresi için seçilir. Yeniden seçilmek 
caizdir. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/56 md.;Mülga: 29/6/2006-5533/1 md.) 
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/56 md.) Baro başkanı, levhada yazılı ve avukatlıkta en 
az on yıl kıdemli avukatlar arasından gizli oyla seçilir. Üye sayısı yüzden az olan 
barolarda kıdem şartı aranmaz.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/56 md.) 90 ıncı maddenin ikinci ve altıncı fıkraları hü-
kümleri, baro başkanının seçimi hakkında da kıyasen uygulanır.
Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının seçimi hakkında da 
kıyasen uygulanır.
Görevleri:
Madde 97 – Baro başkanının görevleri şunlardır:

1. Baroyu temsil ve yönetim kuruluna başkanlık etmek,
2. Genel kurul, yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlarını yerine getirmek 
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ve günlük işlemleri yürütmek,

3. 95 inci madde gereğince verilen izin ve yetki dairesinde baro adına iltizam 
ve iktisapta bulunmak, yüklenmelere girişmek, baroya yapılan bağışları kabul 
etmek ve bütçeyi uygulamak,

4. Mahkeme ve resmi dairelerde baroyu temsil edecek ve savunacak avukat-
ları tayin etmek,

5. Avukat sicillerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen örneğine 
uygun olarak düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak,

6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kuralla-
rının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle kendisini göreve zorlıyan hususları yapmak,

7. Baronun ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında her yıl Türkiye Baro-
lar Birliğine yazılı bir rapor vermek,

8. Başkanlık Divanı olmıyan barolarda, divanın diğer üyelerine ait görevleri 
yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
IV - Baro başkanlık divanı:

Kuruluşu ve seçimi:

Madde 98 – Başkanlık divanı:

1. Baro Başkanı,

2. Baro Başkan Yardımcısı,

3. Baro Genel Sekreteri,

4. Baro Saymanından,

İbarettir.

Başkanlık divanı kurulması, 50 den fazla üyesi bulunan barolar için zorunludur.

Divanın başkan dışındaki üyeleri, yönetim kurulu için yapılan her seçimden sonra-
ki ilk toplantıda bu kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir.

Başkanlık divan, üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrılırsa, kalan görev süresi 
için en geç bir ay içinde yenisi seçilir.

Başkanlık divanının görevleri:

Madde 99 – Başkanlık Divanı, kanunla veya yönetim kurulu kararı ile kendisine 
verilen görevleri yerine getirir.

Divan, baro mallarının yönetimi hakkında gerekli kararları alır ve aynı konuda yö-
netim kurulunun isteğine göre, bu kurula yazılı veya sözlü bilgi verir. 
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Baro başkan yardımcısının görevleri:

Madde 100 – Baro Başkan yardımcısı, baro başkanının bulunmadığı zamanlarda 
veya baro başkanlığı herhangi bir sebeple boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar 
başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Baro başkan yardımcısının da yokluğunda başkana ait yetkilerin kullanılması ve gö-
revlerin yerine getirilmesi yönetim kurulunun meslekte en kıdemli üyesine aittir.

Baro genel sekreterinin görevleri:

Madde 101 – Baro genel sekreteri, yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları dü-
zenler, baronun iç çalışmalariyle yazı işlerini yönetir, baro kalemine gerekli direktif-
leri verir ve kalemin çalışmasını denetler.

Baro saymanının görevleri:

Madde 102 – Baro saymanı, baronun mallarını başkanlık divanı kararları gereğince 
yönetmeye ve para alıp vermeye, keseneklerin toplanmasına, baroya gelir yazılacak 
para cezalarının tahsiline ve bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yap-
maya yetkilidir.

(Değişik: 22/1/1986 - 3256/14 md.) Baro saymanı, para alma ve vermede düzen-
lenen kağıtları baro başkanı yokluğunda baro başkan yardımcısı veya baro genel 
sekreteriyle birlikte imzalar.

V - Baro disiplin kurulu :

Kuruluşu :

Madde 103 – Disiplin kurulu, avukat sayısı iki yüz elliye kadar olan barolarda 3, iki 
yüz elliden fazla olan barolarda 5 üyeden kurulur. Her baroda disiplin kuruluna üç 
de yedek üye seçilir.

Seçilme yeterliği ve engelleri:

Madde 104 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)

90 ıncı madde hükümleri Disiplin Kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.

Seçim sonucu, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Ba-
rolar Birliğine bildirilir.

Seçim dönemi:

Madde 105 – (Değişik: 22/1/1986 - 3256/15 md.)

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

(Değişik : 2/5/2001 - 4667/57 md.) Disiplin kurulu seçimden sonra ilk toplantı-
sında üyeleri arasından bir başkan ve bir kâtip seçer. 90, 92 ve 94 üncü maddeler 
hükümleri, disiplin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.
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Toplantılar:

Madde 106 – Disiplin kurulu, üyelerinden en az üçü hazır bulunursa toplanır.

Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde, başka-
nın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda, meslekte en kıdemli üye kurula başkanlık 
eder.

Görevi:

Madde 107 – Disiplin kurulunun görevi, baro yönetim kurulunun disiplin kovuş-
turması açılmasına dair kararı üzerine avukatlar hakkında disiplin kovuşturması 
yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve kanunla verilen diğer yetki-
leri kullanmaktır.

VI - Baro denetleme kurulu:

Kuruluş ve görevi:

Madde 108 – (Değişik: 24/12/1970 - 1238/1 md.)

(Değişik: 22/1/1986 - 3256/16 md.) Baro genel kurulu, baronun mali işlerini de-
netlemek üzere iki yıllık süre için kendi üyeleri arasından en çok üç asıl ve üç yedek 
denetçi seçer.

Seçim gizli oyla yapılır. 90 ve 92 nci maddeler hükümleri denetçiler hakkında da 
kıyasen uygulanır.

DOKUZUNCU KISIM
Türkiye Barolar Birliği*

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Birliğin kuruluş ve nitelikleri:
Madde 109 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/58 md.) Türkiye Barolar 
Birliği, bütün baroların katılmasıyla oluşan bir kuruluştur.
Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Birliğin merkezi Ankara’dır.

Birliğin görevleri :

* Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.
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Madde 110 – Türkiye Barolar Birliğinin görevleri şunlardır :
1. Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa 
görüşmeler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek,
2. Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp meslekin 
gelişmesini sağlamak,
3. Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlak, düzen ve gele-
neklerini korumak, 
4. Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek 
bağını kuvvetlendirmek,
5. Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda kendilerine ait dava-
ları avukatlar eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki 
inancı yerleştirmeye çalışmak,
6. Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi 
yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak , gerekirse ön tasarılar hazırlamak,
7. Baroları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere duyurmak,
8. Adalet Bakanlığının, yargı veya yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve ba-
roların soracakları adli ve mesleki konular hakkında görüş ve düşüncelerini 
rapor halinde bildirmek,
9. Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlıyacak her türlü 
tedbirleri almak,
10. Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve yayınlanması 
için Adalet Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak,
11. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği gö-
revlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak, 
12. Baro mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek için kitap-
lık açmak, dergi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserler 
meydana getirilmesini teşvik etmek,
13. Meslekin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara eri-
şilebilmesi için düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman 
toplantılar düzenlemek,
14. Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla ilgilenmek 
ve temaslarda bulunmak,
15. Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumları ile 
temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak,*

16. Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,
17. (Ek : 2/5/2001 - 4667/59 md.) Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını 

* Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakanız.
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savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak.
18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.*

Yasaklar, mal edinme, protokoldaki yer, görevden uzaklaştırma ve göreve son verme:
Madde 111 – (Değişik: 8/5/1984 - 3003/5 md.)
(Değişik birinci fıkra: 18/6/1997 - 4276/5 md.) Türkiye Barolar Birliği, kuruluş 
amaçları dışında faaliyette bulunamaz.
Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.
Birlik, protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/60 md.) Türkiye Barolar Birliği Başkanı, protokolde Yar-
gıtay Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.
(Değişik: 18/6/1997 - 4276/5 md.) 77 nci maddenin beş, altı, yedi sekiz ve doku-
zuncu fıkra hükümleri Birlik organları hakkında da uygulanır. (Ek cümle : 2/5/2001 
- 4667/60 md.) Ancak, görevine son verilen organın Birlik Yönetim Kurulu olması 
halinde yeni seçilenlerin görevine başladığı tarihe kadar bu organın görevleri, kara-
rı veren mahkemece son genel kurul delegeleri arasından görevlendirilecek en az üç 
avukat tarafından geçici yönetim kurulu sıfatıyla yürütülür.

Görevlerin ücretli oluşu:
Madde 112 – Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekre-
terliği ve saymanlığı görevleri ücretlidir. Birlik Yönetim Kurulunun başkanlık diva-
nında görev almamış olan üyeleri ile disiplin ve denetleme kurulları üyelerine, ka-
tıldıkları toplantılar için huzur hakkı ödenir. Ücretlerle huzur hakkının miktarları 
ve ödenme şekilleri birlik genel kurulunca belli edi-lir.
Bu kimselerden Ankara’dan başka illerden seçilenlere yolculuk,ikamet giderleri ile 
diğer zaruri giderler birlik bütçesinden ödenir. Bunların miktarı da genel kurulca 
belli edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin Organları

Organlar:
Madde 113 – Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır:

1. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu,
2. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu,
3. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı,
4. Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı,

* Bu maddeye 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle 17 nci bent eklenmiş ve 
17 nci bent 18 inci bent olarak değiştirilmiştir.
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5. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu,
6. Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu.

I - Türkiye Barolar Birliği genel kurulu:

Kuruluşu:
Madde 114 – Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organı Genel Kuruldur.
(Değişik: 2/5/2001 - 4667/61 md.) Genel Kurul, baroların avukatlıkta en az on yıl 
kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri ikişer delege ile kurulur. Görevde 
bulunan baro başkanları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapmış ve yapmakta 
olan avukatlar, Birlik Genel Kurulunun doğal üyesidirler, oylamalara katılma, seç-
me ve seçilme hakları vardır.
Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her üçyüz üye için ayrıca 
birer delege seçerler.
Barolarca aynı sayıda yedek üyeler seçilir. Delegeler, her baronun olağan genel kurul 
toplantısında iki yıl için seçilirler.
90 ıncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı engelleri bulunanlar delege olamazlar.
Delegelerin yolculuk ve oturma giderlerini her baro kendi bütçesinden öder. 
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/61 md.) Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi ve günde-
mi ile delegelerini gönderme lüzumu, toplantılardan en az otuz gün önce, barolara 
yazı ile bildirilir. Asıl üyenin mazereti olduğu takdirde, yedek üye Türkiye Barolar 
Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır.

Toplantılar:
Madde 115 – (Değişik: 22/1/1986 - 3256/17 md.) Birlik Genel Kurulu iki yılda bir 
evvelki genel kurulun tayin edeceği zaman ve yerde olağan toplantısını yapar.(Ek 
cümle:13/1/2004 – 5043/4 md.) Ancak, seçimli genel kurul toplantıları Ankara’da 
yapılır.
Birlik Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde veya en az on baronun yönetim 
kurulları yazı ile isterse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
Adalet Bakanı, adaletin ve meslekin genel menfaatleri ve hazırlanacak adli ve mes-
leki kanun tasarıları hakkında görüş ve düşüncelerini almak üzere Genel Kurulun 
olağanüstü toplantıya çağırılmasını Birlik Yönetim Kurulundan istiyebilir.
Birlik Genel Kurulu başkanlık divanının seçimi hakkında 85 inci maddenin birinci 
fıkrası hükmü kıyasen uygulanır. Birlik organlarında görev alanlar, başkanlık diva-
nına seçilemezler.

Görüşme ve karar yeter sayısı:
Madde 116 – Birlik Genel Kurulu, üyelerinin en az dörttebiri katılmadıkça toplantı 
ve görüşme yapamaz.
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Birinci fıkrada yazılı yeter sayı olmadığı hallerde, toplantı bir ayı geçmemek üzere 
başka bir güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üyelerin en az beşte biri katılmadığı 
takdirde, toplantı bu sayı elde edilinceye kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır.
87 nci maddenin 3, 4 ve 5 inci fıkraları ve 88 inci madde hükmü Birlik Genel Kurulu 
toplantıları ve görüşmeleri hakkında da kıyasen uygulanır.

Görevleri:
Madde 117 – Birlik Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

1. Birlik Yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri ile Birlik başkanını 
seçmek,
2. Kuruluş amacı içindeki işlere dair hazırlanan raporları ve gündemdeki 
maddeleri görüşüp karara varmak,
3. Birlik Yönetim Kuruluna talimat vermek,
4. (Değişik: 22/1 /1986 - 3256/18 md.) Birliğin hesaplarını incelemek, büt-
çesini onaylamak, Birlik Yönetim Kurulunun çalışmalarından dolayı ibrası 
hakkında karar vermek,
5. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, (Genel Kurul bu 
yetkisini Birlik Yönetim Kuruluna verebilir.)*

6. Gelecek Genel Kurul toplantı zaman ve yerini kararlaştırmak,
7. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/18 md.) Adaleti ve mesleği ilgilendiren işler hak-
kında teklifte bulunmak, uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit etmek,
8. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/18 md.) Baroların birlik adına avukatlardan 
tahsil edeceği keseneğin miktarını her avukat için yıllık baro keseneğinin ya-
rısından fazla olmamak üzere tespit etmek,
9. Birlik başkanı, başkan yardımcıları, genel sekreteri ve saymanının ücretleri 
ile yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyelerine verilecek huzur hakları 
miktarını ve ödenme şeklini belli etmek,
10. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/62 md.) Bu Kanunun 49 ve 75 inci maddele-
rinde Birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
11. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
II – Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu: 

Kuruluşu:
Madde 118 – Birlik yönetim kurulu, birlik başkanı ile, birlik genel kurulu tarafın-
dan kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen on üyeden kurulur. Ayrıca on yedek 
üye seçilir.
Birlik yönetim kuruluna birlik başkanı başkanlık eder.

* Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.
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Seçim dönemi:
Madde 119 – (Değişik birinci fıkra: 14/11/1984 - 3079/2 md.) Birlik Yönetim 
Kurulunun görev süresi dört yıldır. Süresi dolan Birlik Yönetim Kuruluna mensup 
üyeler yeniden seçilebilirler.
90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde hükmü Birlik Yönetim 
Kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.

Toplantılar:
Madde 120 – Birlik Yönetim Kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Başkan 
veya Yönetim Kurulu üyelerinden birinin isteği ile kurul, acele hallerde her zaman 
olağan üstü toplantıya çağırılabilir.
Her toplantı sonunda, gelecek toplantının günü kararlaştırılır. Toplantı günü, üye-
lere çağrı mektubu ile bildirilir. Engeli olanlar, bunu en az yedi gün önce yazı ile 
bildirirler.
Belgeye bağlanmış yerinde bir engele dayanmaksızın üst üste üç toplantıya gelmi-
yen üye istifa etmiş sayılır.
Birlik Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Şu kadar ki, on veya daha az üyenin ka-
tılmasiyle yapılan toplantılarda karar verilebilmesi için en az beş üyenin bir oyda 
birleşmesi şarttır. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Görevleri: 
Madde 121 – Birlik yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

1. Birlik genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündem hazırlamak,
2. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/19 md.) Birliği ve mallarını yönetmek,
3. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/19 md.) İki yıllık bütçeyi hazırlayıp genel ku-
rula sunmak,
4. Birlik genel kurulunca alınan kararları uygulamak,
5. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/19 md.) Birlik adına gayrimenkul almak, sat-
mak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde her türlü ayni haklar tesis eylemek 
ve kaldırmak, bu hususlarda ve diğer iktisabi ve iltizami işlemlerde Birlik 
Başkanına yetki vermek,
6. Birliğin ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
7. Birlik yönetim kurulu kararlarının özetini gösteren defterleri tutmak,
8. (Değişik: 2/5/2001 - 4667/62 md.) Avukatların, aynı büroda birlikte çalı-
şanların ve avukatlık ortaklıklarının kayıtlarını, yönetmelikte gösterilen esas 
ve usullere göre tutmak, avukatlık ortaklığı tip anasözleşmesini hazırlamak, 
avukatlık ruhsatnamelerini, kimlik belgelerini ve avukatlık ortaklığı yetki 
belgelerini düzenlemek ve bastırmak,
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9. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/19 md.) Birliğin genel durumu ile işlemleri 
ve çalışmaları hakkında Birlik Genel Kuruluna rapor vermek ve çalışma ve 
hesaplarından dolayı ibra istemek,
10. Kanunlarla başka bir merci veya organa verilmiş olmamak şartiyle, baro-
ların kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,
11. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/63 md.) Bu Kanunun 31, 44, 54 ve 77 nci 
maddeleri ile 83 üncü maddesinde Birliğe verilen görevleri yerine getirmek 
ve yetkileri kullanmak, 
12. Baro genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,
13. Avukatların ve baroların hak ve menfaatlerinin korunması için ilgili mer-
cilere gerekli baş vurmalarda bulunmak,
14. Avukatlık meslekinin gelişmesine, avukatların haklarının korunmasına 
ve sosyal durumlarının geliştirilmesine yarıyacak incelemeleri yapmak, var-
dığı sonuçları ve teklifleri birlik genel kuruluna sunmak.
15. Avukatlık mesleki ile ilgili olarak resmi yerlerden sorulacak hususlar hak-
kında gerekli düşünce ve görüşleri bildirmek,
16. Avukatların meslekte ilerlemesi için kitaplıklar açmak, mesleki yayında 
bulunmak, avukatların hazırlıyacağı eserlerin yayımına yardımcı olmak,
17. Barolar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek,
18. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/63 md.) Meslekî dayanışmanın sağlanması ve 
devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak, mesleğe ve meslek men-
suplarına yönelik hak ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını 
savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idarî girişimde bulunmak,
l9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
20. (Ek : 2/5/2001 - 4667/63 md.; Mülga: 28/11/2006-5558/1 md.) 

III – Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı:

Seçim ve seçim dönemi bitmeden ayrılma:
Madde 122 – Birlik başkanı, birlik genel kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından 
dört yıllık bir dönem için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir.
90 ıncı maddenin 2, 3 ve 6 ncı fıkraları ile 96 ncı maddenin 4 üncü fıkrası hükmü 
birlik başkanı hakkında da kıyasen uygulanır.

Görevleri: 
Madde 123 – Birlik başkanının görevleri şunlardır:

1. Birliği temsil ve birlik yönetim kuruluna başkanlık etmek,
2. Birlik genel kurulu, yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlarını yerine 
getirmek.



Avukatlık Mevzuatı

64

3. 121 inci maddeye göre verilecek yetki dairesinde birlik adına iltizam ve 
iktisapta bulunmak, yüklenmelere girişmek, birliğe yapılan bağışları kabul 
etmek ve bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmi dairelerde birliği temsil edecek ve savunacak avukatları 
tayin etmek,
5. Yabancı barolar birlikleri, barolar ve hukuk kurumları ile ilişkiler kurmak 
ve yürütmek,
6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kuralla-
rının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle kendisini göreve zorlıyan hususları yapmak,
7. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/20 md.) Birliğin çalışmaları hakkında Birlik 
Genel Kuruluna yazılı bir rapor vermek,
8. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

IV - Türkiye Barolar Birliği başkanlık divanı: 

Kuruluşu ve seçimi:
Madde 124 – Birlik başkanlık divanı;

1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı,
2. Türkiye Barolar Birliği iki başkan yardımcısı,
3. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri,
4. Türkiye Barolar Birliği Saymanından,

İbarettir.
Divanın başkan dışındaki üyeleri, birlik yönetim kurulu için yapılan her seçimden 
sonraki ilk toplantıda, bu kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir.
Birlik başkanlık divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrılırsa, kalan görev 
süresi için, bir ay içinde yenisi seçilir.
Birlik başkanlık divanının görevleri: 
Madde 125 – Birlik başkanlık divanı, kanunla veya birlik yönetim kurulu karariyle 
kendisine verilen görevleri yerine getirir.
Divan, birlik mallarının yönetimi hakkında gerekli kararları alır ve aynı konuda, 
birlik yönetim kurulunun isteğine göre, bu kurula yazılı veya sözlü bilgi verir.
(Ek : 2/5/2001 - 4667/64 md.) Gerekli hallerde baro başkanlarını görüşlerini almak 
üzere toplantıya çağırır.
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcılarının görevleri:
Madde 126 – Birlik başkan yardımcıları, Birlik Başkanı tarafından verilecek görev-
leri yapar ve yetkileri kullanırlar.
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Birlik Başkanının bulunmadığı zamanlarda veya Birlik Başkanlığı herhangi bir se-
beple boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar Başkana ait yetkilerin kullanılması ve 
görevlerin yerine getirilmesi meslekteki kıdem sırasına göre Başkan Yardımcılarına 
aittir.
Birlik Başkan Yardımcılarının da yokluğunda Birlik Yönetim Kurulunun meslekte 
en kıdemli üyesi Başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. 

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterinin görevleri:
Madde 127 – Birlik Genel Sekreteri, Birlik yönetim Kurulu toplantılarına ait tu-
tanakları düzenler, Birliğin iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir, Birlik kalemine 
gerekli direktifleri verir ve kalemin çalışmasını denetler.
Türkiye Barolar Birliği Saymanının görevleri: 
Madde 128 – Birlik Saymanı Birliğin mallarını Birlik Başkanlık Divanının kararları 
gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, bütçenin uygulanmasına dair her türlü 
gözetimi yapmaya yetkilidir.
(Değişik: 22/1/1986 - 3256/21 md.) Birlik saymanı, para alma ve vermede düzen-
lenen kağıtları Birlik Başkanı, yokluğunda Birlik Başkan yardımcılarından biri veya 
Birlik Genel Sekreteri ile birlikte imzalar.
V – Türkiye Barolar Birliği disiplin kurulu: 

Kuruluşu:
Madde 129 – Birlik Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri 
arasından gizli oyla seçilen yedi üyeden kurulur. Ayrıca yedi yedek üye seçilir.
Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. 

Seçim dönemi:
Madde 130 – Birlik Disiplin Kurulu üyeleri dört yıl için seçilirler. Süresi dolan üye 
yeniden üye seçilebilir.
90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde hükmü Birlik Disiplin 
Kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

Toplantılar: 
Madde 131 – Birlik Disiplin Kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Birlik Baş-
kanının veya Birlik Disiplin Kurulu Başkanının yahut üyelerinden birinin isteği ile 
Kurul acele hallerde her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
120 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları Birlik Disiplin Kurulu hakkında da kıyasen 
uygulanır.
Birlik Disiplin Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve en az dört 
üyenin bir oyda birleşmesi ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulun-
duğu taraf üstün tutulur.
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Görevi:
Madde 132 – Birlik Disiplin Kurulu bu kanunla verilen görevleri yapar ve yetkileri 
kullanır.
VI – Türkiye Barolar Birliği denetleme kurulu: 

Kuruluşu ve görevi:
Madde 133 – (Değişik birinci fıkra: 22/1/1986 - 3256/22 md.) Birlik Genel Kuru-
lu, Birliğin mali işlemlerini denetlemek üzere, dört yıl için kendi üyeleri arasından 
üç asıl ve üç yedek denetçi seçer.
Denetçiler gizli oyla seçilir. 90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci 
madde hükmü denetçiler hakkında da kıyasen uygulanır.
Birlik Denetleme Kurulunun çalışma usulü ile görev ve yetkileri yönetmelikte gös-
terilir.

ONUNCU KISIM
Disiplin İşlem ve Cezaları

Disiplin Cezalarının uygulanacağı haller:
Madde 134 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/65 md.)
Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve 
davranışlarda bulunanlarla, meslekî çalışmada görevlerini yapmayan veya görevi-
nin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu Kanunda 
yazılı disiplin cezaları uygulanır.
Disiplin cezaları:
Madde 135 – Disiplin cezaları şunlardır:

1. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/23 md.) Uyarma; avukatın mesleğinin icrasın-
da daha dikkatli davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesidir.
2. Kınama; meslekinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata bildiril-
mesidir.
3. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/23 md.) Onbin liradan yüzellibin liraya kadar 
para cezası.
4. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/66 md.) İşten çıkarma, avukatın veya avukatlık 
ortaklığının üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere meslekî faaliyetle-
rinin yasaklanmasıdır.
5. Meslekten çıkarma; avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak avukatın adı-
nın baro levhasından silinmesi ve avukatlık unvanının kaldırılmasıdır. (Ek 
cümle : 2/5/2001 - 4667/66 md.) Avukatlık ortaklığı için de baro avukatlık 
ortaklığı sicilinden silinmesidir. 
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Cezaların uygulanma şekli:
Madde 136 – Bu kanunun avukatların hak ve ödevleri ile ilgili altıncı kısmında ya-
zılı esaslara uymıyanlar hakkında ilk defasında en az kınama, tekrarında, davranışın 
ağırlığına göre, para veya işten çıkarma cezası ve 5 inci maddenin (a) bendinde yazılı 
bir suçtan kesin olarak hüküm giyme halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır.
Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasını gerektiren davra-
nışta bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır.
Bir defa işten çıkarılan avukat, beş yıllık dönem içinde bu kanunun altıncı kısmın-
daki kurallara aykırı davranışta bulunursa meslekten çıkarılır.

Savunma hakkı:
Madde 137 – Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda, isnat olunan husu-
sun avukata açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu 
savunma için en az on günlük bir süre tanınması zorunludur.

Baroya yazılmadan önceki ve meslekten ayrıldıktan sonraki eylem ve davranışlar:
Madde 138 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/67 md.) Baro levhasına kabul 
ve yazılmadan önceki eylem ve davranışlar, meslekten çıkarma cezasını gerektirme-
dikçe disiplin kovuşturmasına konu olamaz. Staj dönemi bu hükmün dışındadır.
Avukatın, avukatlıktan ayrılması, avukatlığı sırasındaki eylem ve davranışlarından 
dolayı disiplin kovuşturması yapılmasına engel değildir.

Kovuşturma yetkisi ve eksik üyelerin tamamlanması:
Madde 139 – Kovuşturmanın dayandığı şikayet veya ihbarın vaki olduğu yahut 
Cumhuriyet savcısının kovuşturma isteğinde bulunduğu veya kovuşturmaya esas 
teşkil eden eylem veya davranışın re’sen haber alındığı tarihte avukat hangi baronun 
levhasında yazılı ise, disiplin kovuşturmasına karar verme ve kovuşturmayı yürüt-
me yetkisi o baroya aittir.
Baro başkanı, baro yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, kendi haklarındaki kovuştur-
malarla ilgili görüşme ve kararlara katılamazlar.
İkinci fıkranın kapsamına giren bir durumun mevcut olması veya ret yahut istinkaf 
sebepleriyle başkan ve üyelerin katılmamaları yüzünden baro yönetim ve disiplin 
kurullarında toplantı yeter sayısı bulunamazsa, eksikler yedeklerle tamamlanır. Ye-
deklerin de herhangi bir sebeple görüşme veya karara katılmamaları yahut sayıla-
rının yetişmemesi halinde, baro levhasında yazılı olup yönetim ve disiplin kurulla-
rına seçilme yeterliği bulunan avukatlar arasından ad çekme yolu ile seçileceklerle 
eksikler tamamlanır.

Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına tesiri:
Madde 140 – Avukat hakkında başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve 
kararlarının uygulanmasına engel olmaz.
(Değişik: 22/1/1986 - 3256/24 md.) Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararına konu 
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teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemlerden dola-
yı ceza mahkemesinde dava açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin kovuşturması, 
ceza davasının sonuna kadar bekletilir. Bu halde yönetim kurulunun isteği üzerine 
disiplin kurulu, avukatın işten yasaklanmasına yer olup olmadığı hakkında 153 ve 
154 üncü maddeler uyarınca bir karar vermek zorundadır. 
Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması sebebiyle beraat hali 
müstesna, beraatle sonuçlanmış bir ceza davasının konusuna giren eylemlerden 
dolayı disiplin kovuşturması, o eylemin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak 
başlı başına disiplin kovuşturmasını gerektirir mahiyette olmasına bağlıdır.
Baro yönetim kurulları hükümlülükle sonuçlanan bir ceza davasının konusunu teş-
kil eden eylemlerden dolayı ayrıca disiplin kovuşturması açmak zorundadırlar.

Disiplin kovuşturmasının açılması: 
Madde 141 – Disiplin kovuşturması, yönetim kurulu tarafından verilen bir kararla 
açılır.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde ihbar, şikayet veya istek tarihinden itibaren 
en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermeye mecburdur.
Yönetim kurulu, ilgilinin ihbar ve şikayeti veya Cumhuriyet savcısının isteği üze-
rine yahut re’sen, disiplin kovuşturması açılmasına karar vermeye esas olacak so-
ruşturmanın yapılması görevini kendi üyelerinden birine verebilir. Soruşturma ile 
görevlendirilen üye, delilleri toplar, gerekli gördüğü kimselerin ifadelerini yeminle 
de alabilir; hakkında soruşturma yapılan avukatı da dinledikten veya dinlemek için 
verilen süre dolduktan sonra dosyayı bir raporla yönetim kuruluna verir. (Ek cümle 
: 2/5/2001 - 4667/68 md.) Yönetim kurulu, soruşturma maksadıyla her türlü adlî ve 
idarî mercilerden bilgi ve belge isteyebilir, ilgili dosyaları veya örneklerini isteyip, 
inceleyebilir.
Şikayet, ihbar veya istem konusu eylem veya davranış hakkında kovuşturma açıl-
masına yer olmadığına dair yönetim kurulu tarafından verilecek kararlar ilgililere 
ve Cumhuriyet savcısına tebliğ olunur.

Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararlara itiraz:
Madde 142 – Baro yönetim kurulunun, disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair 
kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde şikayetçi veya Cumhuriyet 
savcısı tarafından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak incele-
me sonunda şikayet, ihbar veya istem konusu incelemeye değer mahiyette görülür-
se, evvelki karar kaldırılarak, disiplin kovuşturmasının açılması için dosya evvelki 
kararı veren baroya gönderilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun bu ka-
rarları kesindir. 
Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararları sü-
resi içinde itiraz edilmezse kesinleşir.
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(Değişik : 2/5/2001 - 4667/69 md.) Birinci fıkra gereğince yapılan itiraz üzerine, 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından verilen itirazın reddine dair ka-
rarlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar 
verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uy-
gun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte 
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onay-
lanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından 
Adalet Bakanlığına bildirilir.
8 inci maddenin 6 ncı ve 7 nci fıkraları hükümleri bu halde de kıyasen uygulanır.

Aynı eylemden dolayı yeniden inceleme:
Madde 143 – Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair kararın konu-
suna giren eylemlerden dolayı yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni delillerin bu-
lunmasına ve bu kararın kesinleştiği tarihten üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır.

Disiplin kurulunda duruşma: 
Madde 144 – (Değişik: 22/1/1986 - 3256/25 md.)
(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/144 md.) Disiplin kovuşturması açılmasına 
karar verilen hallerde, yönetim kurulunun iletmesi üzerine, disiplin kurulu, incele-
mesini evrak üzerinde yapar. Disiplin kuruluna gönderilen dosya içinde avukatın 
sicili de bulunur. Avukatın isteği veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde, 
inceleme duruşmalı olarak yapılır.
Duruşma gizli olur.
Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve herhalde kararın kendisine gelişi tarihinden 
itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırmak zorundadır. Ceza davasının sonucu-
nun beklenmesini gerektiren haller saklıdır.

Gıyapta duruşma:
Madde 145 – Çağrıya uymıyan avukatın gıyabında duruşma yapılır. Şu kadar ki, 
duruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağının davetiyeye ya-
zılması şarttır.

Delillerin gösterilmesi ve incelenmesi:
Madde 146 – Disiplin kurulu, delillerin gösterilme ve incelenme şeklini, istek veya 
feragatle yahut evvelce verilmiş kararlarla bağlı olmaksızın takdir ve tayin eder.

Tanık ve bilirkişi dinlenmesi:
Madde 147 – Tanık ve bilirkişinin duruşmaya çağrılması veya üyelerden biri tara-
fından yahut istinabe yoliyle dinlenmesi veya yazılı ifadesinin okunmasiyle yetinil-
mesi, disiplin kurulunun takdirine bağlıdır.
Ancak, bir olayın delili yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret ise, bu tanık her 
halde dinlenir.
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Duruşma tutanağı:
Madde 148 – Duruşma tutanağı, disiplin kurulu başkanının görevlendireceği bir 
üye veya katip tarafından tutulur.
Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların duruşmada okunması zorunludur.

İstinabe talimatının yerine getirilmesi:
Madde 149 – İstinabe yoluyla verilen talimat, baro merkezinde disiplin kurulu veya 
bu kurulun bir üyesi, diğer yerlerde o baronun disiplin kurulunca görevlendirilecek 
bir avukat tarafından yerine getirilir.

Tanık ve bilirkişinin çağrılması:
Madde 150 – (Değişik: 23/1/2008-5728/335 md.) 
Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır.
Usulüne göre çağırılıp da hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın gelmeyen veya 
kanuni bir sebep olmaksızın tanıklık yahut bilirkişilikten veya yemin etmekten çe-
kinen kimseler hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklıkla ilgili hükümleri 
uygulanır. Bu fıkra hükmüne göre gerekli kararları vermeye Baronun bulunduğu 
il merkezindeki sulh ceza hâkimi yetkilidir. Sulh ceza hâkimi bu kararları disiplin 
kurulunun tutanak örneği üzerinden verir.

Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve istinkafı:
Madde 151 – Disiplin kurulu üyeleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı 
sebeplerle reddedilebilir ve istinkaf edebilirler.
Ret istemi, reddi istenen üyeden başkalarının katılmasiyle incelenir.
Ret ve istinkaf sebebiyle kurulun toplanamaması halinde 139 uncu maddeye göre 
işlem yapılır.

Kararların tebliği:
Madde 152 – Disiplin kurulu kararlarının onanmış bir örneği ilgililerden başka, 
baronun bulunduğu il merkezindeki Cumhuriyet savcısına da tebliğ olunur. 
İşten yasaklanma:
Madde 153 – Hakkında meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek mahiyette bir 
işten dolayı kovuşturma yapılmakta olan avukat disiplin kurulu karariyle, tedbir 
mahiyetinde işten yasaklanabilir.
Kararın verilmesinden önce ilgilinin dinlenmiş veya dinlenmek üzere çağrılmış 
olup da belirtilen günde gelmemiş olması şarttır. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/71 
md.) Ancak, baroya bildirdiği büro adresine tebligat yapılamayan avukatın ayrıca 
çağrılması ve dinlenmesi zorunlu değildir.
Disiplin kurulu, bu karara esas olacak delillerin hangi sınır dahilinde gösterilip in-
celeneceğini, istekle bağlı olmaksızın, serbestçe takdir eder.
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Karar, hakkında kovuşturma yapılan avukata gerekçesiyle birlikte tebliğ olunur ve 
bu karar verildiği tarihte yürürlüğe girer. Ancak, karara karşı Türkiye Barolar Birli-
ği Disiplin Kuruluna itiraz olunabilir. İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. Bu 
husustaki itirazlar ivedilikle ve en geç bir ay içinde karara bağlanır. İtiraz yerinde 
görülürse karar kaldırılır.
İşten yasaklanma kararı, yargı organları ile sair mercilere baro başkanlığı tarafından 
derhal duyurulur.

İşten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller:
Madde 154 – (Değişik: 8/5/1984 - 3003/7 md.)
Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya (...)* çıkarılan (...)** ve 42 nci mad-
de 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.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasaklanma sebeplerinin meydana gelmesinden 
itibaren iki ay içinde disiplin kuruluncu haklarında işten yasaklama kararı veril-
meyen avukatlar, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun*** doğrudan vereceği 
kararla işten yasaklanırlar.

İşten yasaklanmanın hükümleri:
Madde 155 – İşten yasaklanmış olanlar bu tarihten itibaren avukatlığa ait yetkileri 
hiçbir şekilde kullanamazlar. Bu hüküm avukatın eşi ile reşit olmıyan çocuklarına 
ait işlerde uygulanmaz.
Birinci fıkrada yazılı yasağa aykırı hareket eden avukat hakkında 135 inci maddenin 
4 ve 5 inci bentlerinde yazılı cezalardan biri uygulanır.
Mahkemeler, resmi daireler işten yasaklanan avukatları kabul etmemekle görevli-
dirler.

İşten yasaklanma kararının kaldırılması:
Madde 156 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/73 md.) İşten yasaklanma 
kararı, kovuşturmanın durdurulmuş veya avukatlığa engel olmayan bir ceza veril-
miş olması hallerinde kendiliğinden kalkar.
İşten yasaklanma kararı, bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunma-
dığı veya sonradan kalktığı sabit olursa, disiplin kurulu tarafından kaldırılır.

* Bu fıkradaki “tutuklama müzekkeresi çıkarılan ve” ibaresi 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun 
72 nci maddesiyle kaldırılmış ve metinden çıkarılmıştır.

** Bu aradaki “... veya Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden veya rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, do-
landırıcılık, inancı kötüye kullanma ve yalan yere tanıklık cürümlerinden biri ile hakkında kamu 
davası açılan....” şeklindeki cümle Anayasa Mahkemesinin 1/3/1985 tarih ve E. 1984/12, K. 
1985/6 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

*** Bu fıkradaki “Bakanlığın” ibaresi 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun 72 nci maddesiyle “Tür-
kiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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Disiplin kurulu kararına karşı itiraz:
Madde 157 – Disiplin kurulu kararlarına karşı, Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz 
edebilirler.
Birlik disiplin kurulu, disiplin davalarını dosya üzerinde inceler. Ancak, işten veya 
meslekten çıkarma cezasına yahut işten yasaklanmaya dair kararların incelenmesi 
sırasında, ilgili avukatın isteği üzerine veya kendiliğinden duruşma yapılmasına ka-
rar verebilir.
145 ve 146 ncı maddeler, birlik disiplin kurulu hakkında da uygulanır.
Birlik disiplin kurulunda duruşmaya raportör üyenin işi izah etmesiyle başlanır. 
Bu üyenin duruşmadan önce raporunu imzalayıp dosyaya koymuş bulunması ge-
reklidir.
Raportör üyenin izahından sonra ilgili avukat ve varsa vekilleri gerekli izahlarda 
bulunurlar. Bunlardan itirazı yapmış olan taraf önce dinlenir. Son söz, hakkında 
disiplin kovuşturması yapılanındır.
Birlik disiplin kurulu, inceleme konusu kararın onanmasına veya kovuşturmanın 
derinleştirilmesi için kararın bozularak dosyanın ilgili baroya gönderilmesine ka-
rar verebileceği gibi, yeniden incelemeyi gerektirmiyen hallerde, uygun görmediği 
kararı kaldırarak işin esası hakkında karar verebilir veya verilmiş olan kararı düzel-
terek onaylayabilir.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/74 md.) Birlik Disiplin Kurulunun, itiraz üzerine ver-
diği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça 
karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakan-
lığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle 
birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye 
Barolar Birliği Disiplin Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde 
onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tara-
fından Adalet Bakanlığına bildirilir. Şu kadar ki, uyarma, kınama ve para cezasına 
ilişkin kararlar kesin olup, Bakanlığın onayına tâbi değildir.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/74 md.) 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hü-
kümleri burada da kıyasen uygulanır.
Delillerin serbestçe takdiri, ceza vermenin amacı ve cezadan mahsup*

Madde 158 – Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu ve barolar disiplin kurulları, 
gösterilen delilleri, soruşturma ve duruşmadan edinecekleri kanıya göre serbestçe 
takdir ederler.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/75 md.) Bu kurullar disiplin cezalarının verilmesinde; 
avukatlık onurunu, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarını ve itibarını korumak, 

* 158 inci maddenin başlığı 22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesiyle değiştiril-
miş ve metne işlenmiştir.
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mesleğin amaç ve gereklerine ve adalete uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak 
ilkelerini göz önünde tutarlar.
(Ek: 22/1/1986 - 3256/26 md.) İşten yasaklanan avukata süreli olarak işten çıkarma 
cezası verilmesi halinde, işten yasaklandığı süre cezadan mahsup edilir.

Kovuşturma ve ceza zamanaşımı:
Madde 159 – Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren üç 
yıl geçmiş ise kovuşturma yapılamaz.Yönetim kurulunca işe el konulmuş ise bu süre 
işlemez.
Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren dört buçuk yıl geç-
miş ise disiplin cezası verilemez.
Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda bir suç teşkil ediyor ve bu suç için 
kanun daha uzun bir zamanaşımı süresi koymuş bulunuyorsa, birinci ve ikinci fık-
ralardaki süreler yerine bu zamanaşımı süresi uygulanır.

Disiplin kararlarının uygulanması ve cezaların sicilden silinmesi:
Madde 160 – (Değişik: 22/1/1986 - 3256/27 md.)
Disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz.
Meslekten çıkarma ve işten çıkarma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen 
avukatlar, uyarma, kınama ve para cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl 
geçtikten sonra disiplin kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının sicillerinden 
silinmesini isteyebilirler. 
İlgilinin yukarıki fıkrada yazılı süre içerisinde disiplin cezası almamış olması halin-
de, disiplin cezasının silinmesine karar verilir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü 
çıkartılarak yenisi düzenlenir.

Tanık ve bilirkişi gideri: 
Madde 161 – Disiplin işlemleri dolayısiyle çağırılan her tanık ve bilirkişinin, kay-
bettiği zaman ve harcadığı mesaiye uygun bir tazminata hakkı vardır; bunlardan 
çağrıya uymak için yolculuk etmek zorunda olanlara yolculuk ve ikamet giderleri 
de verilir. Şikayetçi ve hakkında kovuşturma yapılan avukat, dinlenmesini istedikle-
ri tanık ve bilirkişiye ait giderleri evvelden öderler.
Avukata veya üçüncü bir kişiye yükletilmiyen veya borçludan alınma imkanı kal-
mayan giderler baroya yüklenir.
Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve yapılacak disiplin soruşturma ve kovuştur-
masının genişliği göz önünde bulundurularak 10 liradan 200 liraya kadar avans 
alınabilir. Yapılan işlemlere, alınan avansın yetmemesi halinde, tamamlanması her 
zaman istenebilir. Avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi tarafından öden-
medikçe işlem yapılmıyabilir.

Para cezası veya giderlerin tahsili:
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Madde 162 – Para cezasına veya giderlerin ödenmesine dair olan kararlar İcra ve 
İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine 
getirilir. Para cezaları baroya gelir yazılır.
İcra takibi genel hükümlere göre baro tarafından vekalet verilecek avukat eliyle yü-
rütülür. 

ONBİRİNCİ KISIM
Avukatlık Sözleşmesi*

Avukatlık sözleşmesinin kapsamı**

Madde 163 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/76 md.) Avukatlık sözleşmesi serbestçe 
düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukukî yardımı ve meblâğı yahut de-
ğeri kapsaması gerekir. Yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır. 
Yasaya aykırı olmayan şarta bağlı sözleşmeler geçerlidir.
Avukatlık ücret tavanını aşan sözleşmeler, bu Kanunda belirtilen tavan miktarında 
geçerlidir. İfa edilmiş sözleşmenin geçersizliği ileri sürülemez. Yokluk halleri hariç, 
avukatlık sözleşmesinin bir hükmünün geçersizliği, bu sözleşmenin tümünü geçer-
siz kılmaz.

Avukatlık ücreti
Madde 164 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/77 md.)
Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifa-
de eder.
Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut para-
nın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklar-
dan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.
Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava 
alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.(Değişik üçüncü ve dör-
düncü cümle:13/1/2004 – 5043/5 md.) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış 
olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret 
sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin 
ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava 
ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını in-
celemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine 
göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yir-

* Bu Kanunun onbirinci kısmının başlığı “Avukatlık Ücreti” iken 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı 
Kanunun 76 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

** Bu madde başlığı “Avukatlık ücretinin serbestçe kararlaştırılması” iken 2/5/2001 tarih ve 4667 
sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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misi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçüle-
meyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti 
avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, 
haczedilemez.

Ücret dolayısiyle müteselsil sorumluluk:*

Madde 165 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/78 md.)
İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle 
olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde 
her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.
Avukatın hapis hakkı ve avukatlık ücretinin rüçhanlı bulunması:
Madde 166 – Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı mal-
ları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine 
kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilir.
Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden 
dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilin muhafaza ettiği veya kazandığı mal-
lar ve davadaki diğer taraftan ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak 
mallar üzerinde diğer alacaklılara nazaran rüçhan hakkını haizdir. Rüçhan hakkı, 
vekaletnamenin düzenlenme tarihine, vekaletname umumi ise iş sahibi adına ücret 
konusu işten dolayı ilk yapılan resmi baş vurma tarihine göre sıra alır. (Ek cümle : 
2/5/2001 - 4667/79 md.) İş sahibinin iflası halinde avukatın vekâlet ücreti alacağı 
da rüçhanlıdır. Ancak, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 206 
ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü saklıdır.
Bir ilamın cebri icra yoluyla infazına girişildiğinde, icra dairesi, takip talebinde bu-
lunan tarafın ilamda adı yazılı olan avukatına, icra emri ile aynı zamanda düzenliye-
ceği bir bildiriyi, gideri takip talebinde bulunandan alınmak suretiyle, derhal tebliğ 
eder. Bu bildiri tebliğ edilmedikçe icranın sonraki safhlarına geçilemez. Avukata 
yapılacak tebliğin giderleri hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 59. mad-
desi hükmü uygulanır.
Avukatın ölümü halinde, mirasçılarına intikal eden avukatlık ücreti alacakları da, 
avukat alacakları gibi rüçhanlıdır. Şu kadar ki, üçüncü fıkrada yazılı bildirim zorun-
luğu bu kimseler hakkında uygulanmaz.
Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözümü**

Madde 167 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/80 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 3/3/2004 
tarih ve E.2003/98, K.2004/31 sayılı Kararı ile.)  

* Bu madde başlığı “Ücret sözleşmesinin kapsamı” iken 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun 77 
nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

** Bu madde başlığı; “Avukatlar tarafından açılacak avukatlık ücreti davaları” iken, 2/5/2001 tarih 
ve 4667 sayılı Kanunun 80 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Avukatlık ücret tarifesinin hazırlanması:
Madde 168 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/81 md.)  
Baronun yönetim kurulları, her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler 
ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgarî hadlerini gösteren birer ta-
rife hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine gönderirler.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri de 
göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazır-
lanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu tarife Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten 
itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde 
kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek 
üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri 
gönderilen bu tarife, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla 
aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç 
Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin al-
tıncı fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır.
Avukatlık ücretinin takdirinde, hukukî yardımın tamamlandığı veya dava sonunda 
hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yargı mercilerine karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin miktarı:
Madde 169 – (Değişik: 31/10/1980 - 2329/2 md.)
Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarife-
sinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.
(Mülga : 2/5/2001 - 4667/82 md.)
Madde 170 – (Mülga: 22/1/1986 - 3256/29 md.)

İşi sonuna kadar takip etme zorunluluğu ve başkasını tevkil:
Madde 171 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/83 md.) Avukat, üzerine 
aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip 
eder.
Avukata verilen vekaletnamede başkasını tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleş-
mede aksine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka 
bir avukata vererek takip ettirebilir. Vekaletnamede, bunun düzenlendiği tarihten 
sonra açılacak veya takip edilecek bütün dava ve işlerde vekalete ve başkasını tevkile 
genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dava ve işlerde müvekki-
linden ayrıca vekalet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir avukatla birlikte veya 
başka bir avukata vererek takip ettirebilir.
İkinci fıkradaki hallerde, avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder. Bir-
likte takibettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana 
getirdikleri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsen hem de diğer avukatla bir-
likte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Şu kadar ki, bu hüküm, 12 nci mad-
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dede yazılı bir iş sebebiyle başka bir yerde çalışmak zorunluğunda olduğu için işi 
tamamen başkasına devreden avukatlar hakkında uygulanmaz.
Avukat tarafından işe başka avukatlar teşrik edilmiş ise, avukat bundan dolayı ayrı 
bir ücret istiyemiyeceği gibi, işi birlikte takip eden avukat da müvekkilden herhangi 
bir ücret istiyemez. İş tamamen başka bir avukata bırakılmış ise, tevkil eden ve tev-
kil olunan avukatlar ücret sözleşmesindeki miktarı aşmamak şartiyle, harcadıkları 
mesaiye karşılık olan ücreti müvekkilden istiyebilirler. Ancak, tevkil eden avukat 
müvekkilden peşin ücret almışsa, harcadığı mesaiye karşılık olan miktarın fazlasını 
tevkil ettiği avukata ödemekle yükümlüdür.

İş sahibinin işi başka bir avukata vermesi:
Madde 172 – İş sahibi, ilk anlaşmayı yaptığı avukatının yazılı muvafakatı ile, başka 
avukatları da işin kovuşturma ve savunmasına katabilir.
İş sahibi, ilk avukatın muvafakatını kendisine tevdi veya tebliğ edilecek bir yazı ile 
en az bir haftalık süre vererek talep eder. Avukat bu süre içinde cevap vermemişse 
muvafakat etmiş sayılır.
İlk avukatın muvafakat etmemesi halinde, vekalet akdi kendiliğinden sona erer. İş 
sahibi, muvafakat etmiyen avukata ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür.
İlk avukatın muvafakatı ile işin başka avukatlar tarafından da takibi halinde iş sa-
hibi, ilk avukatın ücretinden kısıntı yapamaz. Bu halde avukatların müvekkile karşı 
sorumluluğu konusunda 171 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi:
Madde 173 – Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti 
yalnızca avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dava, bağlantı ve 
ilişki bulunsa bile başka dava ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukuki yardım-
lar ayrı ücrete tabidir.
Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için 
gerekli bütün vergi, resim, harc ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altında olup, 
avukat tarafından ilk istekte avukata veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların 
avukat tarafından yapılabilmesi için, yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından ve-
rilmiş olması gerektir. Avukatın iş için yapacağı yolculuk masrafları ve bulunduğu 
yerden ayrılma tazminatı, anlaşma gereğince iş sahibi tarafından ayrıca ödenir. Bu 
giderler peşin olarak ödenmedikçe avukat yolculuğa zorlanamaz. Bu hükmün aksi-
ne sözleşme yapılabilir.

Avukatın işi takipten vazgeçmesi, azli ve ücretin gününde ödenmemesi:
Madde 174 – Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat 
hiçbir ücret istiyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır.
Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihma-
linden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.
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Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, avukat işe başla-
makla zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinin-
dir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı 
avukat işi takip etmek ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk ba-
kımından aynı hüküm uygulanır.

İş sahibinin adresi:
Madde 175 – İş sahibinin verdiği vekaletnamede yazılı adrese avukat tarafından 
yapılacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri en geç üç gün 
içinde iş sahibi tarafından taahhütlü mektupla avukata bildirilir.
İş sahibinin adresine gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden veya adres de-
ğişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sahibine aittir. 

ONİKİNCİ KISIM
Adli Müzaharet

Adlî yardımın kapsamı*

Madde 176 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/84 md.) 
Adlî yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı 
bulunmayanlara bu Kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Adlî yardım bürosu**

Madde 177 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/85 md.) 
Adlî yardım hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim kurullarınca avukatlar ara-
sından oluşturulan adlî yardım bürosu tarafından yürütülür. Baro yönetim kurulu, 
ayrıca baro merkezi dışında avukat sayısı beşten çok olan her yargı çevresinde de bir 
avukatı adlî yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Büro ve temsilciler, 
baro yönetim kurulunun gözetimi altında çalışırlar.

Adlî yardım istemi***

Madde 178 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/86 md.) 
Adlî yardım istemi, adlî yardım bürosuna veya temsilcilerine yapılır. İstek sahibi, 
isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır.
Yardım isteminin reddi halinde, ilgilisi yazı veya sözle baro başkanına başvurabilir. 
Baro başkanının vereceği karar kesindir.

* Bu madde başlığı; “Adli müzaharet bürosu” iken, 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun 84 üncü 
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

** Bu madde başlığı; “Büronun açılması” iken, 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun 85 inci mad-
desiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

*** Bu madde başlığı; “Büronun görevleri ve adli müzaherete memur avukat” iken, 2/5/2001 tarih ve 
4667 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Adlî yardımın yapılışı*

Madde 179 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/87 md.) 
Adlî yardım isteminin kabulü halinde; büro gerekli işlemleri yapmak üzere bir veya 
birkaç avukatı görevlendirir. Görevlendirilen avukat, görev yazısının kendine ulaş-
masıyla, avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.
Bu yükümlülük, ilgilinin gerekli belge ve bilgileri isteğe rağmen vermemesi veya 
vekâletname vermekten kaçınmasıyla sona erer.
Ayrıca görevlendirilen avukat da bu işi yapmaktan çekinmek isterse görevin kendi-
sine bildirildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde o işin tarifede belirlenen ücretini 
baroya ödemek zorundadır.
Büro, görevlendirilen avukatın işi yürütmesiyle ilgili aşamaları izler.
18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 4.4.1929 
tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlardaki adlî 
yardıma ilişkin hükümler saklıdır.

Büronun gelir ve giderleri**

Madde 180 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/88 md.) 
Adli yardım bürosunun gelirleri şunlardır:

a) İki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edilen toplam mik-
tarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı 
tarifelere göre alınan harçların yüzde ikisi ile idarî nitelikteki para cezaları 
hariç olmak üzere para cezalarının yüzde ikisi,***

b) Baroya düşecek paylar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, il veya 
belediye bütçelerinden baroya yapılan yardımlar,
c) Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,
d) Adlî yardım görevinden çekilen avukatların yatıracağı ücret,
e) Adlî yardımla görevlendirilen avukatın aldığı ücretin yüzde onu ile dava-
dan haklı çıkan adlî yardımdan yararlanan kişinin avukat ücretinden başka, 
yararlandığı kısmın yüzde beşi.
Büronun giderleri şunlardır:
a) Adlî yardımla görevlendirilen avukatlara gerektiğinde ödenecek ücretler,
b) Büroda görevlendirileceklere ödenecek ücretler,

* Bu madde başlığı; “Adli müzaharet için delil gösterme zorunluluğu” iken, 2/5/2001 tarih ve 4667 
sayılı Kanunun 87 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

** Bu madde başlığı “Gelir ve gider” iken, 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle 
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

*** Bu bentte geçen “yüzde üçü” ibareleri, 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 26 ncı madde-
siyle “yüzde ikisi” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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c) Büro giderleri ve diğer giderler.
Adlî yardım bürolarının gelir ve giderleri büro bütçesinin ayrı bölümlerinde gösteri-
lir. Bu bölümde kalan gelir fazlasının bir sonraki yıla aynen aktarılması zorunludur.
Birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak ödenek, Maliye Bakanlığınca her 
yıl Mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Bu paralar, 
münhasıran adlî yardım için kullanılır ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla 
aynen aktarılır. Bu paraların barolar arasındaki dağıtımı ve kullanılmasına ilişkin 
hususlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(Ek fıkra: 28/3/2007-5615/26 md.) Maliye Bakanlığınca iki yıl öncesine ait kesin 
hesap sonuçlarına göre tespit edilen toplam tutarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde biri ile 
idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde biri; her yıl 
Mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği adına açılan hesaba aktarılır ve 
zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili carî giderler bu hesaptan ödenir. Bu 
hesap, münhasıran zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili carî giderler için 
kullanılır ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla aynen aktarılır. Bu paraların 
barolar arasındaki dağıtımı, harcanması ve bu hizmet için çalıştırılacak personele 
ilişkin hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı ile 
Türkiye Barolar Birliği tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Yıllık çalışma raporu ve yönetmelik*

Madde 181 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/89 md.) 
Adlî yardım bürosu, çalışmalarını her yıl sonu düzenleyecekleri bir raporla baro 
yönetim kuruluna bildirir. Raporun bir örneği baroca Türkiye Barolar Birliğine 
gönderilir.
Adlî yardım bürosunun kuruluşu, görevlendirilecek avukatların ve bunlara ödene-
cek ücretlerin belirlenmesi, büronun işleyişi, denetimi gibi konular Türkiye Barolar 
Birliğince çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

ONÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Yönetmelik: 
Madde 182 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/90 md.) 
Bu Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan hususlar ile Kanunun uygulana-
bilmesi için yönetmelikte yer alması gereken diğer konuları kapsayan yönetmelikler 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığına 
gönderilir. Yönetmelikler Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde 
karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşerek yürürlüğe girer. Ancak, 

* Bu madde başlığı “Yıllık çalışma raporu” iken, 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun 89 uncu 
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı yönetmelikleri bir daha görüşülmek üzere, gös-
terdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen 
bu yönetmelikler, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla 
aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış sayılarak yürürlüğe girer, aksi halde onay-
lanmamış sayılır ve sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bil-
dirilir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da kıyasen 
uygulanır.

Cumhuriyet savcılarına yapılacak tebligat:
Madde 183 – Bu kanun gereğince Cumhuriyet savcılarına yapılacak tebligatta ilgili 
dosyanın da birlikte gönderilmesi şarttır.

Avukatlık kıdemine sayılacak hizmetler:
Madde 184 – Dördüncü maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmetlerden avukat-
lığa geçenlerin bu hizmetlerde geçen süreleri avukatlık kıdemine sayılır.

Davavekilleri hakkında uygulanacak hüküm:
Madde 185 – Bu Kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve doku-
zuncu kısmı ile 65 inci maddesi dışında kalan hükümleri davavekilleri hakkında da 
kıyasen uygulanır.
(Mülga : 2/5/2001 - 4667/91 md.)

Topluluk sigortasına girmeleri mutlak şekilde zorunlu olanlar:
Madde 186 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Topluluk sigortasına girme zorunluğu şarta bağlı olanlar:
Madde 187 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Topluluk sigortasına giremiyenler:
Madde 188 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 189 – (Mülga: 26/2/1970 - 1238/6 md.)

Prim borcunu ödememenin sonuçları:
Madde 190 – Topluluk Sigortası primlerini, topluluk sözleşmesinde gösterilen za-
manda ödemiyen avukatın adı baro yönetim kurulunun karariyle, birikmiş prim 
borcunu, sözleşmedeki şartlar dairesinde ödeyinceye kadar, baro levhasından silinir 
ve durum ilgili yerlere bildirilir.
Topluluk Sigortası primin ödememenin sonuçları, prim borçlusu avukatın şahsına 
münhasır olup, bu sonuçların aynı Topluluk Sigortası sözleşmesine katılmış olan 
diğer sigortalılara veya baroya sirayeti hakkında bir hüküm sözleşmeye konulamaz. 
(Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/92 md.) 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 140 ıncı maddesi hükmü barolar hakkında uygulanmaz.
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Tip sözleşmenin hazırlanması ve topluluk sözleşmesine giriş:
Madde 191 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 192 – 3499 sayılı Avukatlık Kanunu ile ek ve tadilleri, geçici 7 nci madde 
hükümleri saklı kalmak şartiyle, yürürlükten kaldırılmıştır.

Değiştirilen kanun hükümleri hakkında:
Madde 193 – (Bu madde 21/12/1953 tarih ve 6207 sayılı kanunun 1, 4 ve 5 inci 
maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup ilgili kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

1086 sayılı kanunun değiştirilen hükmü:
Madde 194 – (Bu madde 18/6/1927 tarih ve 1086 sayılı Kanunun 61 inci maddesi-
nin değiştirilmesi ile ilgili olup mezkür kanundaki yerine işlenmiştir.)

Emekliliğe tabi görevden önceki avukatlığın kıdeme sayılması:
Madde 195 – (Yeniden düzenleme: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
Bu kanun gereğince topluluk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam eden bir 
avukat emekliliğe tabi bir göreve veya hizmete atandığı yahut seçildiğinde, sigortalı-
lığına esas alınan avukatlık süresinin dörtte üçü* kıdemine eklenerek intibakı yapılır 
ve görev veya hizmet aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığı yükseltilir.
Madde 196 - 198 – (Mülga: 26/2/1970 - 1238/6 md.)

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşessüslerinde görevli avukatlar:
Ek Madde 1 – (Ek: 8/5/1984 - 3003/8 md.)
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli ola-
rak avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır. 
Ancak bunlar hakkında bu Kanunun avukatlık meslekine kabul ve ruhsatname ve-
rilmesine ilişkin hükümleri aynen uygulanır. Bunlar, görevlerinin gereği olan işleri 
yaparken baro levhasına kayıtlı avukatların yetkileriyle haklarına sahip ve onların 
ödevleriyle yükümlüdürler. Baroya kaydını yaptırmayan avukat, çalıştığı yer baro-
suna bilgi verir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca baro levhasına yazılmak istemediklerini bildiren adayla-
rın, sadece avukatlık mesleğine kabullerine ve adlarına ruhsatname düzenlenmesi-
ne karar verilerek kanunda öngörülen diğer işlemler, aynen yerine getirilir.
Birinci fıkrada sözü edilen görevlerden ayrılma halinde, avukatlık mesleğinin yapı-
labilmesi, baro levhasına yazılmakla mümkündür.
Bu Kanunun avukatlar hakkında öngördüğü disiplin işlem ve cezaları, bu madde-

* Bu arada yer alan “üçte ikisi” ibaresi 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun 93 üncü maddesiyle 
“dörtte üçü” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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de sözü edilen avukatlar hakkında da avukatın sürekli görev yaptığı yer barosunca 
uygulanır.
Yurt dışında temsil*

Ek Madde 2 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/94 md.) Avukatlar, Türkiye Barolar Bir-
liğini veya baroları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere Adalet 
Bakanlığına bilgi vermek suretiyle katılabilirler.

Seçimlerin yapılması: 
Ek Madde 3 – (Ek: 8/5/1984 - 3003/8 md.)
Barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin bu Kanuna göre gizli oyla yapılacak organ 
seçimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçek-
leştirilir.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/95 md.) Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en 
az onbeş gün önce, baro seçimleri için levhaya kayıtlı (…)** avukatlar, Türkiye Baro-
lar Birliği seçimleri için de genel kurula barolarca seçilen asıl ve yedek delegeler ile 
doğal delegeleri belirleyen liste, toplantının 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 hâkime verilir. Bir 
yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim, Yüksek Se-
çim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz 
önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu 
başkanının gözetiminde yapılması sağlanır. Üye sayısı dörtyüzü aşan barolarda gö-
rüşmeler cumartesi günü sonuçlandırılır ve seçimlere pazar günü dokuzda başlanır 
ve oy verme işi saat onyedide sona erer.
Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa 
noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak avukatları belirleyen liste ile 
yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya 
ilişkin diğer hususlar Adalet dairesi ve baro ilan yerlerinde asılmak sureti ile üç gün 
süre ile ilan edilir.
İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki 
gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili 
baro veya Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan avukatlar arasından bir başkan ile iki 
üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de be-
lirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.

* Bu madde başlığı “Yurt dışına çıkma izni” iken, 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun 94 üncü 
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

** Bu arada yer alan “avukatlardan genel kurula katılma hakkına sahip” ifadesi, 14/7/2004 tarihli ve 
5218 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle madde metninden çıkartılmıştır.
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Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, 
yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitin-
ceye kadar aralıksız olarak devam eder.
Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan barolarda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı 
bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye 
fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler 
ilçe seçim kurulundan sağlanır. Ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından 
belirlenir.
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık ku-
rulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde 
tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde 
asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler 
tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu 
başkanlığına tevdi edilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itiba-
ren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün 
incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların kara-
ra bağlanmasından hemen sonra hakim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları 
ilan eder ve ilgili baro ile Türkiye Barolar Birliğine bildirir.
(Değişik: 28/5/1988 - 3464/2.md.) Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına göre 
yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan avukat oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kim-
liğinin baro veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki 
isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, organlara göre 
birlikte veya ayrı ayrı her şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim 
kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından 
verilecek zarfa konulması suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan 
oylar geçersizdir. Asıl üyenin mazereti olduğu takdirde yedek üye Türkiye Barolar 
Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanılır.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/95 md.) Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde 
bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama tespit etmesi halinde; bu tespite konu 
olan organla sınırlı olmak üzere seçimlerin iptaline karar verir. Bu 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 hü-
kümlere uygun olarak yürütülür.
İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 
“Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” da belirtilen 
esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Türkiye Barolar Birliği 
ve ilgili baroların bütçelerinden karşılanır.
(Değişik ondördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/336 md.) Seçimler sırasında sandık 
kurulu başkanı ve üyelerine karşı görevleriyle bağlantılı olarak işlenen suçlar kamu 
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görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 
Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yurütülmesi amacıyla hakimin ve 
sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanun-
da yazılı disiplin cezaları verilir.

Denetim:
Ek Madde 4 – (Ek: 8/5/1984 - 3003/8 md.) 
Adalet Bakanlığı, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun 
hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve mali işlemlerini yönetmelikte 
belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir. Bu idari ve mali denetim, adalet 
müfettişlerince yapılır.

Geçici hükümler:
Geçici Madde 1 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
7 Temmuz 1969 tarihinden sonra 506 sayılı Sosyal sigortalar Kanununun 86 ncı 
maddesi gereğince barolarla Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleş-
melere esas teşkil eden ilk tip sözleşme, bu kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarın-
ca 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, baro-
nun başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yürürlüğe konur.

A) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihde 30 yaşını geçmiş bulunan avu-
katlardan, 55 yaşını doldurmakla beraber 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-
nunun 60 ıncı maddesinde yazılı şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık 
sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve:
a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki on yıl içinde en az 2000 gün 
baro levhasında kayıtlı avukat olduklarını tevsik eden,
b) Sigortalılık süresince her yıl en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş 
olan,
c) En az beş yıl sigortalı bulunan avukatlara, sigortalılık süresi 15 yılı doldur-
muş olanlar gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 inci maddesindeki esaslara 
göre yaşlılık aylığı bağlanır.
(a) bendinde sözü geçen avukatlık süresi, avukatların sigortalıklarının baş-
ladığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde ilgili barolardan alınarak Sosyal 
Sigortalar Kurumuna verilecek belgelerle tespit edilir.
Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalı avukat-
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ların ilgili baro ve yönetim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve ziyan iste-
mek hakları saklıdır.
Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçeğe uymadığı bir hükümle tespit 
edildiği takdirde gerek bunu düzenliyenler gerekse ilgili sigortalılar, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun bu yüzden uğrayacağı zararları yüzde elli fazlasiyle ve 
kanuni faizi ile birlikte adı geçen Kuruma ödemekle yükümlüdür.
Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması da yapılır.
B) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan avu-
katlardan, 50 yaşını doldurup, erken yaşlanmış oldukları tespit edilen ve 
Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı maddesinde yazılı şartları yerine geti-
remediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyanlara (A) fıkrasındaki 
şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, Sosyal Sigortalar 
Kanununun 61 inci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığındaki 
emekliliğe esas teşkil eden hizmetleri toplamı en az 15 yıl olan avukatlardan;
A) (Değişik: 26/2/1970 - 1238/3 md.) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya 
hizmetten 7 Temmuz 1969 tarihinden önce her ne sebeple olursa olsun ayrılmış 
olanlar, kendilerine emeklilik veya malûllük aylığı bağlanmamış olmak şartı ile, 7 
Temmuz 1969 tarihine kadar Sosyal Sigortaya da tabi olmaksızın geçen fiili avu-
katlık sürelerinin tamamını veya bu sürenin emekliliğe esas olan eski hizmetleri-
nin 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 kıs-
mını borçlanmak suretiyle emekliliğe esas hizmet sürelerini 25 yıla çıkarmış olanla-
ra aşağıdaki hükümlere göre emekli aylığı bağlanır.
 B) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte veya daha sonra her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar, toplam süre 30 
yılı geçmemek üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirebilirler.
(A) bendine göre borçlanabilmek için ilgilinin, listesine yazılı bulunduğu baronun 
topluluk sigortasına katıldığı tarihten itibaren üç ay içinde bu baro aracılığı ile T. 
C. Emekli Sandığına yazılı olarak baş vurması zorunludur. Borçlanılacak miktar, 
ilgilinin T. C. Emekli Sandığına evvelce kesenek ödediği memuriyet veya hizmette 
son aldığı maaş yahut ödenek derecesindeki kıdeminden itibaren o memuriyet veya 
hizmetin asgari terfi süresi nazara alınarak 2 veya 3 yılda bir terfi etmiş sayılmak 
suretiyle T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri dairesinde, bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihe kadarki fiili avukatlık süresi için ödemesi gereken keseneklerin 
(Kurum hissesi dahil) tamamıdır. Ancak, kesenekler ve kurum hissesi ait oldukları 
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geçmiş yıllarda yürürlükte bulunan T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 
hesaplanır.
Borçlanılan süre ile T. C. Emekli Sandığına tabi eski memuriyet veya hizmet süreleri 
toplamı 30 yılı geçemez. Fiili avukatlık süresinin bu miktarı aşan kısmı için borçlan-
mak mümkün değildir.
Borçlanılacak miktar, ilgilinin talebine göre, T. C. Emekli Sandığı tarafından ya-
pılacak tebligat üzerine en geç 1 ay içinde toptan veya on yıl içinde on eşit taksitle 
ödenir. T. C. Emekli Sandığına tabi eski memuriyet veya hizmetlerinden ayrılırken 
keseneklerini almış olanlar bunun tamamını kanuni faizi ile birlikte, borçlanılan 
miktarın tamamının veya ilk taksidinin ödenmesi süresi içinde sandığa iade ile yü-
kümlüdürler. Kesenekleri süresi içinde iade etmiyenlerin bu madde hükümlerinden 
faydalanmaları mümkün değildir.
Borçlanan kimseler emekliliğe esas olan eski memuriyet veya hizmet sürelerine 
borçlandıkları sürenin eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre üzerinden ve borç-
landıkları miktarın tamamını ödedikleri tarihten itibaren 5434 sayılı Kanuna göre 
emekli aylığına hak kazanırlar. Emekli aylığına hak kazanabilmesi için toplam süre-
sinin 25 yıl olması yeterlidir.
Taksitle ödemede, borcun tamamını ödiyemeden ölen veya T. C. Emekli Sandığına 
göre malul olan avukatların kendilerine veya hak sahibi mirasçılarına ölüm veya 
maluliyeti takibeden ay başından itibaren 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre ma-
lullük yahut dul ve yetim aylığı bağlanır. Şu kadar ki, ödenmemiş yıllık taksitlerin 
her biri 12 eşit parçaya bölünerek o yılın malullük veya dul ve yetim aylıklarından 
kesilir ve artan miktar hak sahiplerine ödenir.
Taksitle ödemede, bir taksidi zamanında ödemiyen ve T. C. Emekli Sandığınca yapı-
lan tebligat üzerine 1 ay içinde bu borcunu yerine getiremiyenlerin borçlanma du-
rumuna son verilir ve ödedikleri miktara tekabül eden sürenin eski memuriyet veya 
hizmetlerine eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre üzerinden T. C.Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Yukarıdaki fıkralar gereğince kendilerine veya hak sahibi mirasçılarına emekli, ma-
lullük veya dul ve yetim aylığı bağlananlara borçlanmadan önceki fiili memuriyet 
veya hizmetlerin tutarı üzerinden T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 
ikramiye ödenir.
(B) bendinden faydalanabilmek için ilgilinin, T. C. Emekli Sandığına kesenek öde-
diği memuriyet veya hizmetten ayrılmasını takibeden bir ay içinde Sandığa dilekçe 
ile başvurması ve kendisine emekli aylığı bağlanmamış veya kesenekleri iade edil-
memiş olması gereklidir. (A) bendinin ikinci fıkrası delaletiyle (B) bendinden fay-
dalananlar için bu süre borçlanma taleplerinin kabul edildiğinin Sandıkça kendile-
rine tebliği tarihinden başlar.
(B) bendinden faydalanmak dileği ile yapılan baş vurmanın T.C. Emekli Sandığınca 
kabul edildiğinin ilgiliye tebliğini takibeden aybaşından itibaren sandığa kesenek 
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ödeme yükümlülüğü doğar. Kesenekler (Kurum hissesi dahil) her ayın ilk haftası 
içinde doğrudan doğruya veya T.C. Emekli Sandığının belirteceği bir banka aracı-
lığı ile sandığa ödenir.
Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin T. C. Emekli Sandığına kesenek ödediği evvelki 
memuriyet veya hizmette son iktisap ettiği maaş veya ödeneğindeki kıdeminden 
başlamak üzere o memuriyet veya hizmetin en az yükselme süresine göre iki veya 
üç senede bir terfi ediyormuşçasına yürütülecek maaş dereceleri üzerinden hesap-
lanır.
(B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri devam edenlerin emekliliğe esas 
sürelerinin 30 yılı doldurduğu, sandıkla ilgilerinin kesilmesini yazılı olarak istedik-
leri, öldükleri yahut T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre malûl duruma girdikleri 
veya borçlanma hükümlerinde gösterildiği şekilde sandık tarafından verilen bir ay-
lık süre içinde ödememekte temerrüt ettikleri takdirde bu durumların husule gel-
diği tarihi takibeden aybaşından itibaren sandıkla ilgileri kesilir ve toplam süreleri 
üzerinden kendilerine yahut hak sahibi mirasçılarına 5434 sayılı Kanun uyarınca 
emekli, malullük dul veya yetim aylığı bağlanır. Bu kimselere ödenecek ikramiye 
hakkında borçlanma ile ilgili hükümler kıyasen uygulanır.
Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler uyarınca borçlandıkları süre ile birlikte emekliliğe 
esas hizmetleri tutarı 15 yıl veya daha fazla olanlar da bu maddenin (B) bendi hük-
münden faydalanabilirler.
(Ek fıkralar: 26/2/1970 - 1238/3 md.): 
Bu madde hükümlerinden faydalananların, (A) bendi uyarınca boçlandıkları veya 
(B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirdikleri sürelerin 
tamamı, emekliliğe tabi görevden son defa ayrıldıkları maaş veya ödenekteki kı-
demlerine eklenmek suretiyle bu görev veya hizmetin en az yükselme süresine göre 
iki veya üç yılda bir terfi etmiş veya ediyormuşçasına intıbakları yapılır.
Bu maddenin 9 uncu fıkrasında T.C. Emekli Sandığına başvurma için konulmuş bir 
aylık süreyi geçirmiş olanlar, 1 Ocak 1971 tarihine kadar başvurmaları şartı ile bu 
madde hükümlerinden faydalanabilirler.
Geçici Madde 3 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
7 Temmuz 1969 tarihinde veya bu tarihle 1 Ocak 1971 tarihi arasında T.C. Emekli 
Sandığında iştirakçi durumunda bulunanların, emeklilik keseneği ödedikleri görev 
veya hizmetten önce T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmadan ve Sosyal Sigor-
talar kapsamına da girmeden geçirdikleri fiili avukatlık sürelerinin daha önce başka 
kanunlarla borçlanılan süreler ile birlikte onbeş yılı geçmiyecek kısmı, 5434 sayılı 
Kanuna 23 şubat 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen mad-
dedeki esaslara göre borçlanmaları şartı ile emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. Şu 
kadar ki, bu kimselerin adlarına borç kaydedilecek miktar borçlandırılan sürenin 
geçtiği tarihlerde kesilen kesenek ve karşılıklar oranına göre tespit olunur.
Bu madde hükmünden faydalanmak için, ilgilinin, 1 Nisan 1971 tarihine kadar T.C. 
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Emekli Sandığına yazılı olarak başvurması şarttır.
Geçici Madde 4 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
7 Temmuz 1969 tarihinde veya bu tarihle 1 Ocak 1971 tarihi arasında T.C Emekli 
Sandığında iştirakçi durumunda bulunanlardan, emekli keseneği ödedikleri görev 
veya hizmetten önce T.C. Emekli Sandığına tabi olmadan ve Sosyal Sigortalar kap-
samına da girmeden avukatlık yapan ve ondan önce de emekliliğe tabi bir görev 
veya hizmette bulunanların T.C. Emekli Sandığı ile ilişkileri bulunan devreler ara-
sındaki fiili avukatlık sürelerinin daha önce başka kanunlarla borçlanılan süreler ile 
birlikte onbeş yılı geçmiyecek kısmı geçici 3 üncü madde uyarınca borçlanmaları 
şartı ile aynı madde hükümlerine göre emekliliğe esas hizmetlerine eklenir.
Geçici 3 üncü maddenin son fıkrası hükmü bu halde de uygulanır.
Geçici Madde 5 – Geçici 2,3 ve 4 üncü maddelerin kapsamına giren avukatların bu 
maddeler gereğince borçlandıkları fiili avukatlık sürelerinden önce Sosyal Sigorta-
lar Kurumu kapsamına giren hizmetleri de mevcutsa, Sosyal Sigortalar kapsamına 
giren hizmetler 5/1/1961 tarihli ve 228 sayılı Kanunun aylık bağlanmasına ilişkin 
esasları dairesinde T.C. Emekli Sandığındaki hizmetler (Borçlanılan süreler dahil) 
ile birleştirilir.
Bu madde hükmünden faydalanmak istiyenlerin, T.C. Emekli Sandığına baş vur-
malarının şekli ve süresi hakkında geçici 3 üncü madde hükmü kıyasen uygulanır. 
Geçici Madde 6 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Avukatlar Yardımlaşma 
Sandığında üye bulunan avukatlar, levhasına yazılı oldukları baroya müracat ederek 
sandıktaki kayıtların silinmesini istiyebilirler.
Yukarıdaki fıkra gereğince sandıktan kayıtları silinen avukatların sandıktaki ala-
caklarının, üyelik süresi ve sandık mevcuduna göre kendilerine ödenmesi şekli, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili baro yönetim kurulu 
tarafından hazırlanıp baro genel kurulunca onaylanan bir yönetmelikle tespit edi-
lir.
Geçici Madde 7 – (Mülga: 30/1/1979 - 2178/8 md.)
Geçici Madde 8 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Siyasal Bilgiler Okulu 
veya fakültesinden mezun olup da eksik kalan derslerden hukuk fakültesinde sınav 
vermiş olanlar, bu Kanunun uygulanmasında hukuk fakültesi mezunu sayılırlar.
Geçici Madde 9 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yargıtay’da hukuk me-
zunu başkatip olarak en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar, 3 üncü maddenin 
(c) bendindeki kayıttan vareste tutulurlar.
Geçici Madde 10 – Ankara Baro Başkanı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki ay içinde Ankara’da toplanıp Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile Birlik 
Yönetim Kurulu, Birlik Disiplin Kurulu ve Birlik Denetleme Kurulu üyelerini ve 
yedeklerini seçecek olan ilk genel kurul için delegelerini seçip göndermelerini ve 
toplantı yer, gün ve saatini, toplantı gününden en az bir ay önce barolara bildirir. 
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Belirtilen günde toplantıyı açarak yerini en yaşlı delegeye bırakır.
Geçici Madde 11 – 708 sayılı Kanunun ikinci ve 7 nci maddelerinde ve 2573 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı mülazemet süresini 3499 sayılı Avukatlık Kanu-
nunun yürürlüğü tarihinde bitirmiş olanlar 3 üncü maddenin (a), (b) ve (c) bentle-
rinde ve 5 inci maddede gösterilen şartlara sahip oldukları takdirde baro levhasına 
yazılırlar.
Bu Kanunun uygulanmasında Medresetulkuzat ve Nüvap Mektebi mezunları hu-
kuk mezunu sayılır.
Geçici Madde 12 – Gerek 3499 sayılı Kanun ve gerekse bu Kanunun yürürlüğe gir-
mesinden sonra dava vekaleti ruhsatnamesi ile 708 sayılı Kanunun 5 inci maddesine 
dayanılarak avukatlık ruhsatnamesi verilemez.
Ancak, hukuk fakültesi veya mektebinden mezun olmadıkları halde 3499 sayılı Ka-
nunun yürürlüğünden önce hakimlik veya savcılık sınıflarında, 3499 sayılı Kanunun 
yürürlüğünden önce veya sonraki görev sürelerinin toplamı dört yılı doldurmuş 
olanlara 3 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerindeki kayıtlardan vareste tutulmak şar-
tiyle avukatlık ruhsatnamesi verilir.Sicilleri itibariyle görevlerinden çıkarılmış olan-
lar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Geçici Madde 13 – 3499 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dava, vekaleti 
ruhsatnamesine sahip olanlar, beş avukat bulunmıyan yerlerde vekalet icra edebi-
lirler. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3499 sayılı Kanunun (Muvakkat IV 
üncü) maddesi uyarınca beş avukat bulunmıyan yerlerde dava vekilliği yapmakta 
olanların kazanılmış hakları saklıdır.
(Değişik: 2/5/2001 - 4667/96 md.) Dava vekillerinin, mesleklerini icra edebilmeleri 
için, o yerin bağlı olduğu baroca tutulan bir listeye yazılmaları şarttır. Listeye yazıl-
mak için yapılan başvuru üzerine barolar, istemin kabul veya reddine dair kararla-
rını bir ay içinde vermek zorundadır. Bu süre içinde karar verilmez yahut ret kararı 
verilir ise ilgili şahıs; karar verilmemiş ise bir aylık sürenin sonunda, istem redde-
dilmiş ise ret kararının tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine 
verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakan-
lıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet 
Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerek-
çesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği 
takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği 
tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları 
hükümleri burada da kıyasen uygulanır. 
Listeye yazılma, bu Kanunun davavekillerine tanıdığı hak ve yetkilerden faydalan-
mak ve yükümlere tabi olmak bakımından, baro levhasına yazılmanın sonuçlarını 
doğurur.
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Listenin barolarca nasıl düzenleneceği, listeye yazılmak için yapılacak baş vurma 
hakkındaki işlemler listenin mahkemelere, Cumhuriyet savcılıklarına, icra ve iflas 
dairelerine ve diğer resmi mercilere bildirilme tarzı ve listeden kaydın silinmesi şek-
li bu Kanunun 182 inci maddesinde yazılı yönetmelikte gösterilir.
Geçici Madde 14 – 3499 sayılı Kanunla ek ve değişikliklerine göre kurulmuş olan 
barolar, bu Kanun hükümlerine göre görevlerine devam ederler.
Geçici Madde 15 – 168 inci madde uyarınca hazırlanacak asgari ücret tarifesi, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılır ve yeni tarife yü-
rürlüğe girinceye kadar eski tarife uygulanır.
Geçici Madde 16 – Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu görevine başlayıncaya 
kadar, avukatlık haysiyet divanındaki dosyalar, bu kurula devredilmek üzere Anka-
ra Baro Başkanlığınca teslim alınır.
Geçici Madde 17 – Yargı mercileri, Cumhuriyet savcılıkları, icra memurlukları nez-
dinde başkatiplik, zabıt katipliği, zabıt katibi muavinliği yahut icra memurluğu veya 
yardımcılığı görevlerinden birini en az on yıl süre ile yapmış olan kimseler, bu Ka-
nunun 3 üncü maddesi uyarınca Avukatlık meslekine kabul için aranılan tahsil, staj 
(…)*dışındaki şartları haiz olurlar ve 5 inci maddede yazılı engeller kendilerinde 
bulunmazsa, en az üç avukat veya davavekili olmıyan bir yerde, o yerin bağlı olduğu 
baroca tutulan listeye yazılmak şartiyle, munha sıran o yerin hukuk mahkemeleri ve 
icra ve iflas dairelerinde dava ve iş takib edebilirler.
Bu kimseler, munhasıran vekalet görevini yapabilecekleri yerde, listeye yazılma ta-
rihinden itibaren üç ay içinde bir büro açmak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymı-
yanların adları listeden silinir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme-
leri Kanununun 61 inci maddesinin son fıkrası gereğince vekalet görevini yapanlar, 
geçmiş adalet hizmetine ait şarta bakılmaksızın, birinci fıkrada, yazılı diğer şartlara 
sahip oldukları takdirde, o yerin bağlı bulunduğu baroca tutulan listeye yazılmak 
suretiyle, munhasıran o yerdeki hukuk mahkemeleri ve icra ve iflas dairelerinde 
vekalet görevini yapmaya devam ederler. Ancak, listeden herhangibir suretle adları 
silinenler, birinci fıkrada yazılı şartların tamamına sahip olmadıkça bir daha listeye 
yazılamazlar. Bu kimseler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde listeye yazılmak için baş vurmak ve yazılma tarihinden itibaren üç ay içinde 
bir büro açmak zorundadırlar. Aksi halde listeye yazılmazlar; listeye yazılmışlarsa 
adları listeden silinir.
(Değişik: 26/2/1970 - 1238/4 md.) Yukarıdaki fıkralar uyarınca vekalet görevini 
yapmak hakkı o yer avukat veya dava vekilleri sayısının üçü bulması halinde kendi-
liğinden sona erer. Sona erme tarihinden itibaren üç ay içinde, ilgili şansın aynı baro 
bölgesi içinde üç avukat veya dava vekili bulunmayan başka bir yere naklederek 

* 28/11/2006 tarihli ve 5558 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu arada yer alan “ ve sınav” ibaresi 
madde metninden çıkarılmıştır.
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büro açması halinde, listedeki kaydı, nakledilen yer işaret edilmek suretiyle devam 
eder. İlgili üç aylık süre içinde başka bir baroya başvurduğu takdirde, dosyası geti-
rilmek suretiyle başvurduğu baronun listesine kaydı yapılıp ayrıldığı baronun liste-
sinden de adı silinerek vekalet görevine devam eder. Üç aylık süre içinde aynı baro 
bölgesindeki başka bir yere nakil yapılarak büro açılmaması veya bu süre dolmadan 
başka bir baroya nakil için başvurulmaması halinde ilgilinin adı listeden silinir.
Geçici 13 üncü maddenin listeye yazılma için yapılacak baş vurma ile ilgili ikinci 
fıkrası hükmü bu kimseler hakkında da kıyasen uygulanır.
Listeyle ilgili olup, geçici 13 üncü maddenin son fıkrasında gösterilen hususlar ve 
bu maddeye göre vekalet görevini ifa edeceklere verilecek yetki belgesinin neleri 
ihtiva eyliyeceği 182 nci maddede yazılı yönetmelikte gösterilir.
Bu Kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onbirinci ve 
onikinci kısmı ile 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 65 inci maddeleri dışında kalan hü-
kümleri bu maddenin kapsamına giren kimseler hakkında da kıyasen uygulanır.
Baro giriş ve yıllık kesenekleri bu maddenin kapsamına giren kimselerden alınmaz.
(Değişik: 26/2/1970 - 1238/4 md.) Bu maddenin üçüncu fıkrası 7 Temmuz 1977 
tarihinde yürürlükten kalkar.
Geçici Madde 18 – (Ek: 26/2/1970 - 1238/5 md.)
Geçici 3 ve 4 üncü maddeler uyarınca borçlanılarak emekliliğe esas hizmetlerine 
eklenen sürelerin üçte ikisi, ilgililerin halen bulundukları görevin veya hizmetin en 
az yükselme süresine göre iki veya üç yılda bir değerlendirilmek suretiyle intibakları 
yapılır ve böylece görev veya hizmet aylıkları ile emeklilik keseneğine esas aylıkları 
yükseltilir.
Geçici Madde 19 – (Ek: 1/4/1981 - 2442/2 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanunun 1 nci maddesi ile Avukatlık 
Kanununun 14 üncü maddesine eklenen fıkrada belirtilenlerin sıkıyönetim askeri 
mahkemelerinde almış oldukları davalar Avukatlık Kanununun hükümleri daire-
sinde üç ay içinde devredilir.
Geçici Madde 20 – (Ek: 25/6/2002 - 4765/1 md.)
10.5.2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde öğretmenlik görevi ile 
avukatlık mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda olup avukatlık stajını yap-
makta olanlar hakkında 11 inci madde hükmü uygulanmaz. 
(Mülga ikinci fıkra: 28/11/2006-5558/1 md.)
Geçici Madde 21 – (Ek: 13/1/2004 – 5043/7 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 
7/2/2008 tarihli ve E.: 2005/128, K.: 2008/54 sayılı Kararı ile.)
Geçici Madde 22 – (Ek: 18/2/2009 - 5838/29 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş baro keseneği borcunun 
tamamının, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde ödenmesi ha-
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linde, işlemiş faiz borcu silinir. Baro keseneğinin ödenmemesine bağlı olarak yürü-
tülen levhadan ve sicilden silme işlemleri, altı ay süreyle durdurulur.
Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 31/10/1980 - 2329/3 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, değiştirilen 168 nci madde hükümle-
ri uyarınca hazırlanacak ilk tarifeler yürürlüğe girinceye kadar açılan davalar veya 
başlayan hukuki yardımlarla ilgili olarak değer veya miktarın bir milyar lirayı aşan 
bölümü için takdir edilecek nispi avukatlık ücretinin hesabında, yürürlükte olan 
tarifelere bakılmaksızın, binde bir oranı uygulanır.
Madde 199 – (Bu madde 3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 
13/3/1929 tarihli İdari Umumiyei Vilayat Kanununa birer ek madde eklenmesi 
ile ilgili olup getirdiği hükümler ilgili kanunlardaki yerlerine işlenmiştir.)
Kanunun yürürlük tarihi:
Madde 200 – Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Kanunu yürüten makam:
Madde 201 – Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
19/3/1969 TARİHLİ VE 1136 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 22/1/1986 tarihli ve 3256 Sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1136 sayılı Avukat-
lık Kanununun 11 inci maddesi hükmü uyarınca, avukatlık ve avukatlık stajıyla bir-
leşmeyen ilköğretimde öğretmenlik görevinde bulunulması sebebine dayanılarak;
A) Yapmış oldukları stajın geçerli sayılmamasından dolayı aynı Kanunun 72 nci 
maddesinin (b) bendi uyarınca adları baro levhasından silinmiş bulunanlarla staj 
bitim belgesi almış oldukları halde aynı sebeple baro levhasına yazılma istemleri 
reddedilenler, levhaya yazılmalarına dair baro yönetim kurulu kararları Adalet Ba-
kanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına yazılmamış olanlar, başvurdukları 
takdirde başkaca engellerinin bulunmaması kaydıyla baro levhasına yazılırlar ve 
avukatlık yapabilirler.
B) Adları staj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri bulunmadığı takdirde 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, yeni-
den Staj listesine yazılırlar ve silme kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak 
stajlarına devam ederler. Bunlardan adları staj listesin den silinmesi gerekenler hak-
kında, başkaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiğı tarihten önce, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
11 inci maddesi hükmü uyarınca, avukatlık ve avukatlık stajıyla birleşmeyen diğer 
işlerde bulunulması sebebine dayanılarak, yapmış oldukları stajın geçerli sayılma-
masından dolayı aynı Kanunun 72 nci maddesinin (b) bendi uyarınca adları baro 
levhasından silinmiş bulunanlarla staj bitim belgesi almış oldukları halde aynı se-
beple baro levhasında yazılma istemleri reddedilenler, levhaya yazılmalarına dair 
baro yönetim kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro 
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levhasına yazılmamış olanlar, başvurdukları takdirde avukatlıkla birleşmeyen işle-
rinden ayrılmış olmaları ve başkaca engellerinin bulunmaması kaydıyla baro lev-
hasına yazılırlar. Bu şekilde avukatlık stajı yaptıktan sonra baro levhasına yazılmış 
bulunanların da avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşmamaları ve başkaca engelleri 
bulunmaması şartıyla kayıtları silinmez. Adları staj listesinden silinenler, avukatlık-
la birleşmeyen işlerinden ayrılmış oldukları ve başkaca engelleri bulunmadığı tak-
dirde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, 
yeniden staj listesine yazılırlar ve silme kararından önce yaptıkları staj geçerli sayı-
larak stajlarına devam ederler. Bunlardan adları staj listesinden silinmesi gerekenler 
hakkında başkaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlıkla bağdaşmayan bir işle uğ-
raştıkları sırada avukatlık stajını yapan veya yapmakta bulunanlar hakkında:
a) Cezai takibat yapılmaz.
b) Daha önce başlamış olan takibatlar durdurulur.
Hükmolunan cezalar ceza mahkümiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affe-
dilmiştir.
Bu suretle cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiş olan avukat ve avukat stajyerle-
ri hakkında, bu mahkümiyetlerine dayanılarak Avukatlık Kanununun, avukatlığa 
kabul edilmemeye ve ruhsatnameleri geri alınmak suretiyle iptal ve adları bir daha 
yazılmamak üzere levhadan silinmeye dair hükümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk baro 
genel kurul toplantısı, Kanunun yayımını izleyen ikinci yılın ekim ayının ilk haftası 
içinde yapılır.
Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, baro disiplin kurulu üyesi 
olanlar ile baro ve Birlik Denetleme Kurulu üyesi bulunanlar, bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten sonra, yönetim kurulu seçimlerinin yapılacağı ilk genel kurul 
toplantısına kadar görevlerine devam ederler.
Geçici Madde 4 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Siyasal Bilgiler Okulu 
veya Fakültesinden mezun olup da eksik kalan derslerden Hukuk Fakültesinde sınav 
vermiş olanlar, bu Kanunun uygulanmasında Hukuk Fakültesi mezunu sayılırlar.
2 – 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun geçici maddeleri :
Geçici Madde 1 – (Mülgabirinci fıkra: 28/11/2006-5558/1 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 
inci maddesi hükmü uyarınca, avukatlık ve avukatlık stajıyla birleşmeyen diğer iş-
lerde bulunulması sebebine dayanılarak, yapmış oldukları stajın geçerli sayılmama-
sından dolayı aynı Kanunun 72 nci maddesinin (b) bendi uyarınca adları baro lev-
hasından silinmiş bulunanlarla staj bitim belgesi almış oldukları halde aynı sebeple 
baro levhasına yazılma istemleri reddedilenler, levhaya yazılmalarına dair baro yö-
netim kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına 
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yazılmamış olanlar, başvurdukları takdirde avukatlıkla birleşmeyen işlerinden ayrıl-
mış olmaları ve başkaca engellerin bulunmaması kaydıyla baro levhasına yazılırlar. 
Bu şekilde avukatlık stajı yaptıktan sonra baro levhasına yazılmış bulunanların da 
avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşmamaları ve başkaca engellerinin bulunma-
ması şartı ile kayıtları silinmez. Adları staj listesinden silinenler, avukatlıkla birleş-
meyen işlerinden ayrılmış oldukları ve başkaca engelleri bulunmadığı takdirde bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde başvurmaları halinde yeniden staj 
listesine yazılırlar ve silme kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak stajlarına 
devam ederler. Bunlardan adları staj listesinden silinmesi gerekenler hakkında baş-
kaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlıkla bağdaşmayan bir işle uğ-
raştıkları sırada avukatlık stajını yapan veya yapmakta bulunanlar hakkında;
a) Cezaî takibat yapılmaz,
b) Daha önce başlamış olan takibatlar durdurulur.
Hükmolunan cezalar ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affe-
dilmiştir.
Bu suretle cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiş olan avukat ve avukat stajyerle-
ri hakkında, bu mahkûmiyetlerine dayanılarak Avukatlık Kanununun avukatlığa 
kabul edilmemeye ve ruhsatnameleri geri alınmak suretiyle iptal ve adları bir daha 
yazılmamak üzere levhadan silinmeye dair hükümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuş olan barolar 
hakkında 77 nci maddenin bu Kanunla değişik birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
Geçici Madde 3 – Bu Kanun gereğince düzenlenecek yönetmelikler, Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkartılır.
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1136 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Yürürlükten Kaldırılan                                                                   -
Kanun veya Kanun Hükümleri                             Tarihi             Sayısı           Maddesi
1136 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 
bu kanuna (1186) aykırı hükümleri                   23/10/1969         1186                 22 
19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun 
189, 196, 197, 198 inci maddeleri                       26/ 2/1970         1238                  6 
23/10/1969 - 1186 sayılı Kanunun 
19 ve 22 nci maddeleri                                         26/ 2/1970          1238                  6 
19/3/1969 - 1136 sayılı Kanunun 
28, 29, 30, 31, 32, 33 üncü maddeleri ile, 
aynı Kanunun 2018 sayılı Kanunla tadil 
gören geçici 7 nci maddesi                                 30/ 1/1979           2178                 8 
19/3/1969 - 1136 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin son fıkrası ile 90 ıncı 
maddesinin 3 üncü fıkrası                                  8/ 5/1984           3003                  9  
19/3/1969 - 1136 sayılı Kanunun 
170 inci maddesi                                                 22/ 1/1986          3256                 29
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1136 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUN – 
KHK’NİNYÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun                                                                                                                    Yürürlüğe

No.                          Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                   giriş tarihi

1186                                                          —                                                      1/3/1969

1238                                                          —                                                      7/3/1970

2018                                                           —                                                     2/7/1976

2174                                                           —                                                   10/11/1978

2178                                                           —                                                     7/2/1979

2329                                                           —                                                     4/11/1980

2442                                                           —                                                     3/4/1981

2652                                                           —                                                     20/4/1982

3003                                                           —                                                     15/5/1984

3079                                                           —                                                    21/11/1984

3256                                                           —                                                     30/1/1986

3464                                                           —                                                      2/6/1988

4276                                                           —                                                     20/6/1997

Değiştiren                                                                                                             Yürürlüğe
  Kanun                    1136 sayılı Kanunu Değiştirilen Maddeler             giriş tarihi
    4667                                                 Madde 9                                             Yayımı tarihi
                                                                                                                       olan 10/5/2001                          
                                                                                                                             tarihinden
                                                                                                                           bir yıl sonra 
                                                             Madde 22                                           Yayımı tarihi 
                                                                                                                       olan 10/5/2001
                                                                                                                             tarihinden 
                                                                                                                             6 ay sonra 
                                                          Diğer hükümleri                                      10/5/2001 
    4765                                                        —                                                     10/5/2002 
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    5043                                        27 nci ve 27/A maddeleri               1/1/2004 tarihinde 
                                                          115 inci maddesi                            Türkiye Barolar 
                                                                                                                          Birliğinin ilk 
                                                                                                                          seçimli genel 
                                                                                                                 kurulundan sonra 
                                                    9,164,167 ve Geçici Madde 21                   20/1/2004 
                                                                                                                             tarihinde 
    5218                                                65, Ek Madde 3                                    21/7/2004 
    5533                                                       Madde 1                                          5/7/2006 
    5558     3,6,28,29,30,31, Geçici Madde 17, 20 ve İşlenemeyen Hüküm    14/12/2006 
    5615                                                          180                                                 1/1/2007 
                                                                                                                            tarihinden 
                                                                                                               geçerli olmak üzere                 
                                                                                                                            4/4/2007 
     5728                       5, 14, 17, 35, 56, 58, 61, 62, 63, 150, Ek Madde 3        8/2/2008 
(5754sayılı 
Kanunla Değişik) 
    5510                                                      186 ilâ 188 ve 191                             1/10/2008 
    5838 65,                                                  Geçici Madde 22                             28/2/2009
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İLGİLİ YASA MADDELERİ

1.	 3	 Mart	 1340	 (1924)	Tarihli	 ve	 431	 Sayılı	 Kanunla	 Hazineye	 Kalan	Taşınmaz	
Mallardan	Bazılarının	Zilyedlerine	Devri	Hakkında	Kanun

2.	 Adalet	 Bakanlığının	 Teşkilat	 ve	 Görevleri	 Hakkında	 Kanun	 Hükmünde	
Kararnamenin	Değiştirilerek	Kabulü	Hakkında	Kanun	

3.	 Adli	 Personel	 İle	 Devlet	 Davalarını	 Takip	 Edenlere	 Yol	 Gideri	 ve	 Tazminat	
Verilmesi	 İle	 	 492	 Sayılı	 Harçlar	 Kanununun	 Bir	 Maddesinin	 Yürürlükten	
Kaldırılması	Hakkında	Kanun

4.	 Anayasa	Mahkemesinin	Kuruluşu	Ve	Yargılama	Usulleri	Hakkında	Kanun

5.	 Arsa	Ofisi	Kanunu	ve	Toplu	Konut	Kanununda	Değişiklik		Yapılması	İle	Arsa	
Ofisi	Genel	Müdürlüğünün	Kaldırılması	Hakkında	Kanun

6.	 Askeri	Ceza	Kanunu

7.	 Askeri	Hakimler	Kanunu

8.	 Askeri	Mahkemeler	Kuruluşu	ve	Yargılama	Usulü	Kanunu

9.	 Askeri	Yüksek	İdare	Mahkemesi	Kanunu

10.	 Askerlik	Kanunu

11.	 Banka	Kartları	ve	Kredi	Kartları	Kanunu

12.	 Bankacılık	 İşlemleri	 Yapma	 ve	 Mevduat	 Kabul	 Etme	 İzni	 Kaldırılan	 Türkiye	
İmar	Bankası	Türk	Anonim	Şirketince	Devlet	İç	Borçlanma	Senedi	Satışı	Adı	
Altında	Toplanan	Tutarların	Ödenmesi	Hakkında	Kanun

13.	 Bankacılık	Kanunu

14.	 Bankalar	ve	Devlet	Müesseseleri	Memurları	Aylıklarının	 	Tevhid	ve	Teadülü	
Hakkında	Kanun	

15.	 Belediye	Kanunu

16.	 Bölge	 İdare	 Mahkemeleri,	 İdare	 Mahkemeleri	 ve	 Vergi	 Mahkemelerinin	
Kuruluşu	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun

17.	 Büyükşehir	Belediyesi	Kanunu

18.	 Ceza	İnfaz	Kurumları	ve	Tutukevleri	Personeli	Eğitim	Merkezleri	Kanunu

19.	 Ceza	Muhakemesi	Kanunu
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20.	 Ceza	Muhakemesi	Kanununun	Yürürlük	ve	Uygulama	Şekli	Hakkında	Kanun

21.	 Ceza	ve	Güvenlik	Tedbirlerinin	İnfazı	Hakkında	Kanun

22.	 Ceza	 Muhakemeleri	 Usulü	 Kanunu	 İle	 Devletgüvenlik	 Mahkemelerinin	
Kuruluş	 ve	 Yargılama	 Usulleri	 Hakkında	 Kanunun	 Bazı	 Maddelerinde	
Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun

23.	 Çocuk	Koruma	Kanunu

24.	 Danıştay	Kanunu

25.	 Denizde	Zabt	ve	Müsadere	Kanunu

26.	 Devlet	 Davalarını	 İntaç	 Eden	 Avukat	 ve	 Saireye	 Verilecek	 Ücreti	 Vekalet	
Hakkında	Kanun

27.	 Devlet	Memurları	Kanunu

28.	 Devlet	Su	İşleri	Umum	Müdürlüğü	Teşkilat	ve		Vazifeleri	Hakkında	Kanun

29.	 Disiplin	Mahkemeleri	Kuruluşu,	Yargılama	Usulü	ve	Disiplin	Suç	ve	Cezaları	
Hakkındaki	Kanun

30.	 Doğal	 Afet	 Bölgelerinde	 Afetten	 Kaynaklanan	 Hukuki	 Uyuşmazlıkların	
Çözümüne	 ve	 Bazı	 İşlemlerin	 Kolaylaştırılmasına	 İlişkin	 Kanun	 Hükmünde	
Kararnamenin	Kabulü	Hakkında	Kanun

31.	 Emniyet	Teşkilatı	Kanunu

32.	 Ereğli	Havzai	Fahmiyesi	Maden	Amelesinin	Hukukuna	Müteallik	Kanun

33.	 Gelir	İdaresi	Başkanlığının	Teşkilat	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun

34.	 Gelir	Vergisi	Kanunu	ve	Bazı	Kanunlarda	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun

35.	 Gençlik	ve	Spor	Genel	Müdürlüğünün	Teşkilat	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun

36.	 Hakimler	ve	Savcılar	Kanunu

37.	 Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanunu

38.	 İcra	ve	İflas	Kanunu

39.	 İdari	Yargılama	Usulü	Kanunu

40.	 İl	İdaresi	Kanunu

41.	 İl	Özel	İdaresi	Kanunu

42.	 İnfaz	Hâkimliği	Kanunu

43.	 İstanbul	Su	ve	Kanalizasyon	 İdaresi	Genel	Müdürlüğü	Kuruluş	ve	Görevleri	
Hakkında	Kanun

44.	 Kabahatler	Kanunu

45.	 Kaçakçılıkla	Mücadele	Kanunu

46.	 Kadastro	Kanunu
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47.	 Kamu	Finansmanı	ve	Borç	Yönetiminin	Düzenlenmesi	Hakkında	Kanun

48.	 Kamu	İhale	Kanunu

49.	 Kamulaştırma	Kanunu

50.	 Kanunların	 ve	 Nizamnamelerin	 Sureti	 Neşir	 ve	 İlanı	 	 ve	 Meriyet	 Tarihi	
Hakkında	Kanun

51.	 Karayolları	Genel	Müdürlüğü	Kuruluş	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun

52.	 Köy	 Hizmetleri	 Genel	 Müdürlüğünün	 Kaldırılması	 ve	 Bazı	 Kanunlarda	
Değişiklik	Yapılması	Hakkında	Kanun

53.	 Mahallî	İdare	Birlikleri	Kanunu

54.	 Mal	Memurlarının	Kayyım	Tayin	Edilmesine	Dair	Kanun

55.	 Milletlerarası	Tahkim	Kanunu

56.	 Noterlik	Kanunu

57.	 Orman	Genel	Müdürlüğü	Teşkilat	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun	Hükmünde	
Kararnamenin	Değiştirilerek	Kabulü	Hakkında	Kanun

58.	 Özelleştirme	Uygulamaları	Hakkında	Kanun

59.	 Polis	Vazife	ve	Salahiyet	Kanunu

60.	 Sıkıyönetim	Kanunu

61.	 Sigortacılık	Kanunu

62.	 Sivil	Havacılık	Genel	Müdürlüğü	Teşkilat	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun

63.	 Sosyal	Güvenlik	Kurumu	Kanunu

64.	 Sosyal	Hizmetler	ve	Çocuk	Esirgeme	Kurumu	Kanunu

65.	 Sosyal	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigortası	Kanunu

66.	 Tarım	Reformu	Genel	Müdürlüğünün	Kuruluş	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun

67.	 Tebligat	Kanunu

68.	 Terör	 ve	 Terörle	 Mücadeleden	 	 Doğan	 Zararların	 Karşılanması	 Hakkında	
Kanun

69.	 Terörle	Mücadele	Kanunu

70.	 Toplu	Konut	Kanunu

71.	 Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun

72.	 Türk	Ceza	Kanunu

73.	 Türk	Diş	Hekimleri	Birliği	Kanunu

74.	 Türk	İşbirliği	ve	Kalkınma	İdaresi	Başkanlığının	Teşkilât	ve	Görevleri	Hakkında	
Kanun
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75.	 Türk	Patent	Enstitüsü	Kuruluş	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun

76.	 Türk	Silahlı	Kuvvetleri	İç	Hizmet	Kanunu

77.	 Türkiye	Adalet	Akademisi	Kanunu

78.	 Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası

79.	 Türkiye	İş	Kurumu	Kanunu

80.	 Türkiye	Radyo	ve	Televizyon	Kanunu

81.	 Uluslararası	Çocuk	Kaçırmanın	Hukuki	Yön	ve	Kapsamına	Dair	Kanun

82.	 Vakıflar	Kanunu

83.	 Vergi	Usul	Kanunu

84.	 Yangın,	 Yersarsıntısı,	 Seylap	 veya	 Heyelan	 Sebebiyle	 Mahkeme	 ve	 Adliye	
Dairelerinde	Ziyaa	Uğrayan	Dosyalar	Hakkında	Yapılacak	Muamelelere	Dair	
Kanun
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3 MART 1340 (1924) TARİHLİ ve 431 SAYILI 
KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN 

BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
 

 Kanun Numarası : 4071
 Kabul Tarihi : 16/2/1995 
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa :

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ile kişiler arasında 
devam eden tespite itiraz veya tapu iptal davaları sonuçlanıncaya kadar her zaman 
başvuru yapılabilir.

a) Tapu iptal davalarında; bedelin tümünün peşin ödendiğine dair belgenin; 
taksitle ödemelerde ise, kalan borç için Hazine lehine ipotek tesis edildiğine 
dair belgenin Hazinece ibrazı üzerine mahkemece gerekli karar verilir.
b) Kadastro mahkemelerinde devam eden tespite itiraz davalarında; bedelin 
tümünün peşin ödendiğine dair belgenin; taksitle ödemelerde ise, Hazine ile 
hak sahipleri arasında düzenlenmiş sözleşmenin Hazinece mahkemeye ibra-
zı üzerine, hak sahipleri lehine tesciline karar verilir. Ancak, kalan borç için 
tescille birlikte Hazine lehine ipotek tesisine de kararda yer verilir.

Bu madde kapsamında kalan taşınmaz mallarla ilgili her türlü mahkeme mas-
rafları, avukatlık ücretleri ve harçlar, bu Kanundan yararlanacaklardan tahsil 
edilir.
Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, başvuru süresi, kesinleşme tarihinden itiba-
ren bir yıldır.
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ADALET BAKANLIĞININ 
TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 
DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 

 
 Kanun Numarası : 2992
 Kabul Tarihi : 29/3/1984
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1984 Sayı : 18365
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 59

Görev : 
 Madde 2 – Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandır-
mak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve 
türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden 
gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,
b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konula-
rında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,
c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına ver-
diği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yap-
mak, 
e) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görev-
leri yapmak, 
g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri ye-
rine getirmek,
h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki dü-
zenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,
i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakla-
rının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun 
yapma tekniğine uygunluğunu incelemek, 
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j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
k) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek, 
l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü: 
Madde 10 – Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği işlemleri yapmak 
ve ceza uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı ile mercie tevdi etmek, 
b) Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince Bakanlıkça yapıl-
ması gereken işlemleri yürütmek.
c) İcra ve İflas Dairesi memurları hakkında ihbar ve şikayetleri incelemek ve 
ceza verilmesi gereken hallerde evrakı ilgili makama intikal ettirmek, 
d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliği ve aksaklığına ilişkin 
inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük ta-
sarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kulla-
nılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
e) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,
f) Hukuki işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,
g) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
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ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI 
TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ ve TAZMİNAT 

VERİLMESİ İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN BİR 
MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 

 Kanun Numarası : 3717
 Kabul Tarihi : 8/5/1991
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/5/1991 Sayı : 20873 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 30 Sayfa : 137

 
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, adli personele ve Devlet davalarını takibe yetkili 
Hazine Avukatları, Hazine Avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili 
daire amirleri ve 3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan kişiler ile muhakemat 
hizmetlerinde görev yapan memurlara yol gideri ve tazminat verilmesidir.
Yol giderleri tazminatı 
Madde 2 – Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma du-
rumunda olan hakimler, savcılar, askeri mahkemelerdeki subay üyeler ve icra 
müdürleri ile yardımcılarına, adli tabiplere, yazı işleri müdürlerine, zabıt ka-
tiplerine, mübaşirlere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan hazine avukatlarına, 
hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 
3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan kişiler ile muhakemat hizmetlerinde gö-
rev yapan memurlara yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı 
verilir.
1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları için-
de ise, her iş için, 1 inci derece devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğu kadar,
2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları 
dışında ise, her iş için, 1 inci derece devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğu-
nun 1,5 katı kadar,
Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye 
sınırları içinde, bir kısmı dışında ise, belediye sınırları içinde olan her iş için 1 inci 
bent hükmü, belediye sınırları dışında olan her iş için, 2 nci bent hükmü uygulanır. 
Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alınacak yol giderleri uzaklık ile, yol taz-
minatı ise yukarıdaki bentler esasları ile orantılı şekilde bölünerek hesaplanır. Yazı 
işleri müdürleri ve zabıt katipleri için bu miktarın 2/3’ü, mübaşirler ve hizmetliler 
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için 1/2’si ödenir. 
Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından işin yapılmasından önce, emaneten 
makbuz mukabilinde vezneye yatırılarak bununla ilgili deftere işlenip keşif ve işlem 
sonunda yapılan harcama bir tutanakla belgelenerek kalanı ilgili kişiye verilir. Yol 
giderleri ile tazminatın bütçeden karşılanması halinde yapılacak ödemelerde ilgili 
hükümler uygulanır. 
Hazine avukatlarına yol tazminatı bütçenin ilgili tertibinden tediye olunur ve 
ayrıca gündelik ödenmez. 
(Değişik fıkra: 19/08/1991 - KHK - 449/2 md.) Birinci fıkrada sayılanlardan adli 
yargı hakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mü-
başir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personele tahakkuku müteakip 
yol tazminatının ½’si ödenir. (Ek cümle: 22/12/2005-5435/48 md.) Ancak, bu öde-
melerin aylık toplamı en yüksek Devlet memuru aylığını (ek gösterge dahil) geçe-
mez. (Değişik cümle: 22/12/2005-5435/48 md.) Geçen miktar ve yol tazminatının 
diğer yarısı, o yerdeki bir bankada açılan hesaba yatırılır. (İptal cümleler: Anayasa 
Mahkemesi’nin 17/5/2007 tarihli ve E.: 2004/46, K.: 2007/60 sayılı Kararı ile.)
(Ek fıkra: 19/08/1991 - KHK - 449/2 md.) Adalet Bakanlığı merkez hesabına gön-
derilen paralardan, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatının hakim ve savcı dışındaki 
personeline, Adalet Bakanınca belirlenen miktar ve esaslar dahilinde üç ayda bir 
ödeme yapılır. Yapılan ödemeler aylık olarak en yüksek Devlet Memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) yarısını geçemez. Yıl içerisinde toplanan paraların bu ödeme 
miktarını aşması halinde artan miktarın, yıl içinde mahallinden gelen miktara 
oranı kadar, mahallinden gönderilecek miktardan mahsup yapılır. (Ek cümleler: 
22/12/2005-5435/48 md.) Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönderilen paralar-
dan, Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında daimî ve geçici olarak görevlendirilen ve 
fiilen teknik hizmetler görevini yürüten personele, teminlerindeki güçlük, görevin 
önemi ve sair nitelikleri dikkate alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca belirlenen 
usûl ve esaslara göre üç ayda bir ödeme yapılır.Yapılan ödemeler aylık olarak en 
yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katını geçemez.
(Ek : 19/8/1991 - KHK - 449/2 md.) Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesapların açıl-
ması, kesintilerin bu hesaplara yatırılması, merkez teşkilatındaki personele yapıla-
cak ödeme miktarı ve mahsup işlemleri ile uygulamaya ilişkin diğer esaslar Adalet 
Bakanınca belirlenir. 
(Yedi ve sekizinci fıkralar mülga : 5/7/1991 - KHK - 433/16 md.)
Hazine Avukatı veya devlet davalarını takibe yetkili kişiye ödenecek yol tazmi-
natının tahakkukunu müteakip, % 85’i ödenir. Yol tazminatının kesilen % 15’i 
emanet hesabına alınarak o il ve ilçede muhakemat hizmetlerinde görev yapan 
raportör, şef ve memurlara ayda bir eşit olarak ödenir. 
Bu madde uyarınca verilen yol giderleri ve yol tazminatları ile ödemeler Damga 
Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 
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ANAYASA MAHKEMESİNİN 
KURULUŞU ve YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN

 
 Kanun Numarası : 2949 
 Kabul Tarihi : 10/11/1983 
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/1983 Sayı : 18220
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 874

Seçilme yeterliği 
 Madde 3 – Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki 
şartları haiz bulunmak gerekir:

1. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve 
Sayıştay’da başkan ve üye olmak; veya 
2. Kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını doldurmamış, yükseköğrenim gör-
müş ve kamu hizmetlerinde en az onbeş yıl fiilen çalışmış veya yükseköğre-
tim kurumlarında en az onbeş yıl öğretim üyeliği yapmış olmak şartıyla:
a) Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında 
öğretim üyesi; veya 
b) Yükseköğretim Kurulu başkan veya üyesi veya Yükseköğretim Kurumu 
rektör veya dekanı veya müsteşar, müsteşar yardımcısı, general, amiral, bü-
yükelçi, bölge valisi veya vali,
Olarak görev yapmak; veya 
c) Mesleğinde avukat olarak fiilen onbeş yıl çalışmış olmak; ve,
3. Hakimlik mesleğine alınmamayı gerektiren bir suçtan hüküm giymemek 
veya bu gibi suçlardan dolayı ceza kovuşturması altında bulunmamak ve ha-
kimlik mesleğine alınmasına engel bir hali olmamak.

Vekaletname 
Madde 32 – Anayasa Mahkemesine başvurma hakkını haiz olanlar, kendilerini, 
noterden tasdikli özel vekaletnameli bir veya birkaç avukat tarafından temsil 
ettirebilirler. 30 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 
Duruşmada sanığın hazır bulunmaması 
Madde 37 – Yüce Divanda sorgusu yapılmış olan sanığın sonraki oturumlara gel-
memesi ve Yüce Divanca da duruşmada hazır bulunmasına gerek görülmemesi hal-
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lerinde, duruşmadan vareste tutulma istemi bulunmasa dahi gıyabında duruşmaya 
devam edilerek kamu davası sonuçlandırılabilir. Müdafi her zaman duruşmada 
hazır bulunabilir.
Yükselme süresi 
Madde 60 – Anayasa Mahkemesi üyelerinin kazanılmış haklarının hesabında esas 
alınacak yükselme süreleri iki yıldır. Bu sürenin bitiminde, kazanılmış hakları bir 
üst dereceye kendiliğinden yükseltilir. 
Avukatlıktan Anayasa Mahkemesi üyeliğine geçenlerin kazanılmış hak aylıkla-
rına esas alınacak derece ve kademeleri serbest avukatlıkta geçen sürenin üçte 
ikisi Anayasa Mahkemesinde geçmiş sayılarak belli edilir.
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ARSA OFİSİ KANUNU ve TOPLU KONUT 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE ARSA OFİSİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 

 Kanun Numarası : 5273
 Kabul Tarihi : 8/12/2004
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/12/2004 Sayı :25671 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

Madde 3- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde görev yapan personel, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığına devredilmiştir. Bu Kanunun yayımı tarihinde, Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğüne ait kadrolar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır. Bu Ka-
nuna ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 24.11.1994 tarihli ve 
4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne tah-
sis edilen kadrolar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde; genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, 
daire başkanı, başmüfettiş, bilgi işlem şube müdürü, APK şube müdürü, idarî 
işler şube müdürü, şube müdürü, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı ve 
avukat unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde 
sona erer. Bunlar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yeni bir kadroya atanıncaya 
kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile 
diğer malî haklarını aynen almaya devam eder ve devredildikleri kurumda ihti-
yaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Kadro ve görev unvanları değişmeyenler 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.
İhdas edilen kadro unvanlarından ilgili kurum tarafından ihtiyaç duyulmayan 
kadro unvanlarında çalışan personel ile ikinci fıkra uyarınca görevleri sona eren-
ler, bu Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde kurumca ihtiyaç duyulan, derece 
ve kademelerine uygun diğer kadrolara atanır. Genel müdür yardımcıları, teftiş 
kurulu başkanı, bölge müdürleri ve daire başkanları ile avukat kadrolarında is-
tihdam edilen personel ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ve 
Hukuk Müşaviri kadrosuna atanmış sayılırlar. Ancak, bu kadrolar, herhangi bir 
sebeple boşalması halinde, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 



İlgili Yasa Maddeleri

113

Bu fıkra uyarınca ihtiyaç duyulan kadro değişiklikleri 190 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın 
anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.(1)
Üçüncü fıkra uyarınca atanan personelin atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gös-
terge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının (fazla çalışma 
ücreti hariç) net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta olduk-
ları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı 
(fazla çalışma ücreti hariç) net tutarından az olması halinde aradaki fark, farklılık 
giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye 
tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sürekli işçi kadrolarında ve geçici işçi pozisyonla-
rında çalışanlar, kadro veya pozisyonlarıyla birlikte Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
bağlı kuruluşlarına devredilir. Bu fıkra hükümlerinden faydalanmak istemeyenlerin 
her türlü yasal hakları ödenerek kurumlarıyla ilişkileri kesilir. Anılan Genel Müdür-
lüğün, bu Kanunun yayımı tarihinde boş bulunan sürekli işçi kadroları ve geçici işçi 
pozisyonları, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.(2)
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ASKERi CEZA KANUNU 
 

 Kanun Numarası : 1632
 Kabul Tarihi : 22/5/1930
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1930 Sayı : 1520
 Yayımladığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 367

Düşman tarafına, yabancı memlekete kaçanlar hakkında mali ve fer’i cezalar. 
Madde 78 – A:1 - Düşman tarafına kaçan veya seferberlikte mükellef ol-
duğu hizmetten uzak kalmak kastiyle yabancı bir memlekete sığınanların 
veya yabancı memlekette kalanların mevcut ve ileride vücut bulacak men-
kul ve gayrimenkul bütün mal ve mülklerinin millet namına zaptına ka-
rar verilir. Bu karar verilirken suçlunun hısımları bir müdafi tayin etmek 
hakkını haizdirler. 
2 - Bu karar maznuna, mümkün olmadığı halde onun son ikametgahına teb-
liğ olunur ve askeri mahkeme kapısına asılır, gazetelerle ilan olunur. Sefer-
berliğin bittiğini bildiren emir tarihinden üç ay içinde bu tebliğ bir kere daha 
yapılır.*

3 - Zabıt kararının bir hulasası karar tarihinden sekiz gün içinde tapu idarele-
rine ve gaiplerin mallarını idare ile muvazzaf olan makama tebliğ olunur.
4 - Zaptına karar verilen mal ve mülkler mezkür idareler tarafından satılın-
caya kadar mahcuz kalır. Bu mal ve mülkler satılmazdan evvel maznun gelir 
veyahut yakalanır da muhakemesi yapılırsa haciz kaldırılır. 
5 - Suçlunun kanunen infaka mecbur olduğu kimselerin geçinmeleri son ika-
metgahı sulh hakiminin emriyle haczolunan mallarından kıymetlerine göre 
temin olunabilir.
B:1 - Suçlunun füruu, baba ve anası, kardeşleri yahut karısı sağ ise, ölüme 
bağlı tasarruf hükümlerine göre (K. M. 452, 453) bu kimselerin mahfuz his-
seleri miktarı kendilerine verilir ve mütebakisi millet menfaatine satılır. Bu 
mirasçılardan kimse bulunmazsa, bütün mallar millet menfaatine satılır.
2 - Suçlunun gelmesine maddi bir imkansızlığın sebebiyet verdiği resmi tah-

* (1) (2) Madde başlığı; 22/3/2000 tarih ve 4551 sayılı Kanunun 17. ve 18. maddeleri ile metne 
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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kikat ile sabit olmaz ise veya hısımları tarafından ispat edilemez ise (A) fık-
rasının 2 rakamında yazılı olduğu üzere seferberlik bittikten sonra yapılacak 
son tebliğ tarihinden bir sene sonunda zabıt katileşir ve zaptolunan mallar 
satılır. 
3 - Zaptolunan mallar devlet mallarının satılmasına dair kanunlara ve nizam-
namelere göre satılır.
4 - Malların satılmasına ve kıymetlerine karşı itirazlar suçlunun Türkiyede 
bulunduğu son ikametgahı veya son bulunduğu mahal mahkemelerine ar-
zolunur. 
5 - Suçlunun borçları mirasçılara terkedilen hisselerden istifa olunur. Mirasçı 
yoksa bütün malların dörtte üçü suçlunun borçlarına karşılık teşkil eder. 
6 - Mallar satıldıktan sonra A fıkrasının 2 numarasında yazılı müddetin hita-
mından evvel suçlunun ölmüş olduğu anlaşılırsa satılan malların bedeli mi-
rasçılarına verilir.

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi ve gözaltı:*

 Madde 80– (Değişik: 29/6/2006-5530/24 md.)
Yakalanan kişi serbest bırakılmaz ise hemen en yakın askerî inzibat karakoluna veya 
askerî makama teslim olunur veya yetkili askerî inzibat gelinceye kadar olay yerinde 
tutulur.
Yakalanan kişi ve olay hakkında askerî savcı ve Cumhuriyet savcısına hemen bilgi 
verilerek emri doğrultusunda işlem yapılır. Kişinin yakalandığı bir yakınına veya 
belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir.
Yakalanan kişi askerî savcı veya Cumhuriyet savcısı tarafından bırakılmazsa soruş-
turmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilir.
Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın askerî mahkeme veya sulh hâkimine gön-
derilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren yirmidört saati geçe-
mez. Yakalama yerine en yakın askerî mahkeme veya sulh hâkimine gönderilme 
için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz.
Toplu olarak işlenen suçlarda, suçun niteliği, delillerin toplanmasındaki güçlük veya 
şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; askerî savcı veya Cumhuriyet savcısı gözaltı 
süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılmasına ya-
zılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması emri gözaltına alınana derhâl 
tebliğ edilir.
Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin 
askerî savcı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, 
müdafi veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısı-
mı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için askerî mahkemeye veya sulh ceza 

* Bu madde başlığı “Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi:” iken, 29/6/2006 tarihli ve 5530 sayılı 
Kanunun 24 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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hâkimine başvurabilir. Askerî mahkeme veya sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak 
üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat dolmadan başvuruyu sonuç-
landırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın ye-
rinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir. 
Dördüncü ve beşinci fıkralarda yazılı süreler içinde şüpheli, sorguya çekilmek üzere 
askerî mahkeme önüne çıkarılır; askerî mahkeme önüne çıkarılma imkânı olmama-
sı halinde, en yakın sulh hâkimine gönderilir. Bu süreler geçtikten sonra mahkeme 
veya hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz.
Askerî mahkeme veya sulh hâkimi, yakalanma veya gözaltına almayı gerektiren bir 
hal görmez veya bu sebepler ortadan kalkmış bulunursa gözaltına alınan kişinin 
serbest bırakılmasını emreder.

7 - Zaptolunan mallar satıldıktan sonra vicahi muhakeme neticesinde suç-
lu beraet ederse geldiği veya yakalandığı günden ilerisi için bütün medeni 
haklarına sahip olur. Geçen zaman için mallarının zaptedilmesi yüzünden 
kendisine ve ailesine vakı olan zarar ve ziyanın tazminini Devletten talep ve 
iddia edebilir.
C:1 - Şahsi servetini gizlemek, elinden çıkarmak veya azaltmak kastiyle se-
ferberlikte gerek hayatta bulunanlar arasında cari olan ve gerek ölüme bağlı 
bulunan akit ve tasarruflardan birine dair suçlu tarafından karşılıklı veya kar-
şılıksız doğrudan doğruya veya bilvasıta yapılan her türlü talep ve müracaat-
lar ve muamelelerin muteber olmayacağı zabıt karariyle beraber karar altına 
alınır. 
2 - “A” fıkrasında gösterilen suçlunun mallarının zaptına karar verilmeden 
veya verildikten sonra bu suçlunun bütün mallarının veya bir kısmının ka-
çırılmasına veya azaltılmasına doğrudan doğruya ve bilvasıta bilerek yardım 
eden bütün devlet memurları, varisler, ticari, ve mali müesseseler, şirketler ve 
bütün üçüncü şahıslar bu suretle gizlenen veya kaçırılan mallar kıymetinin 
iki mislinden az ve üç mislinden çok olmamak üzere ağır para cezasına mah-
kum olurlar. 
D: Suçlu Kanunu Medeni mucibince haiz olduğu vesayete mütallik bütün 
haklarını zayi eder.
E: Bu maddedeki suçlar hakkında, dava ve ceza müruru zamanı işlemez. 
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ASKERİ HAKİMLER KANUNU
 

 Kanun Numarası : 357
 Kabul Tarihi : 26/10/1963
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 26/10/1963 Sayı: 11541 (Mükerrer)
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 2191

Madde 15 – (Değişik: 24/5/1989 - 3562/4 md.)
Birinci sınıf hakimliğe geçirilmenin şartları aşağıda gösterilmiştir.

A) (Değişik: 21/6/2000 - 4583/1 md.) Binbaşı rütbesinde bulunmak,
B) (Değişik: 21/6/2000 - 4583/1 md.) Askeri hakimlik hizmetinde en az on 
yılını doldurmuş olmak (Askeri hakimlik mesleğinden önceki hakimlik 
ve savcılıkta geçen sürenin tamamı, avukatlıkta geçen sürenin dörtte üçü 
ve muvazzaf subaylıkta geçen sürenin yarısı askerî hâkimlikten sayılır.)
C) Üsteğmenlik rütbesinden itibaren alınan sicil notları toplamının, sicil 
notu adedine bölünmesi sonucunda, sicil tam notunun en az % 70’i kadar 
not tutturmuş olmak,

D) İkiden fazla disiplin cezası almamış olmak,

E) Affa uğramış olsa bile, mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel 
haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan hüküm giy-
memiş bulunmak.

Ancak yarbay ve daha üst rütbedeki hakim subaylar için birinci fıkranın (B) ben-
dindeki şart aranmaz. Ayrıca üstün başarı, lisansüstü öğrenim (master veya dokto-
ra) nedeniyle verilen kıdemler (B) bendinde öngürülen hizmet süresinden sayılır.

Birinci sınıfa ayrılma işlemindeki değerlendirme, binbaşı, yarbay ve albaylığın mü-
teakip yıllarında da yapılır.

Ek Madde 3 – (Ek: 17/7/1972 - 1611/1 md.) 

Mevcut askeri hakim miktarı, kadro ihtiyacını karşılamadığı takdirde, Yedek 
subay Okulunu bitirerek asteğmenliğe nasbedilenlerden; Hukuk Fakültesini bi-
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tirmiş ve hakimlik görevlerinden sayılan hizmetlerde bulunmuş veya avukatlık 
yapmış olup da bu kanuna göre lüzumlu şartlara sahip olanlardan yeteri kadar, 
Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca askeri 
hakim sınıfına geçirilerek 16 ncı madde hükmüne göre atamaları yapılır. Bun-
lar, askeri hakimlerin hak ve yetkilerine sahip olurlar.
Askeri hakim niteliklerine sahip olmadıkları sonradan anlaşılanlar, Milli Savunma 
Bakanlığı tarafından asıl sınıflarına iade edilirler.
Geçici Madde 2 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut askeri adli ha-
kim miktarı kadro ihtiyacını karşılamadığı takdirde, asıl kaynaklardan yeter 
personel yetiştirilinceye kadar yedek subay okulunu bitirerek asteğmenliğe nas-
pedilmiş olanlardan hukuk fakültesini bitirmiş ve hakimlik görevinden sayılan 
hizmetlerde bulunmuş veya avukatlık veyahut eylemli öğretim üyeliği yapmış 
olup bu kanuna göre lüzumlu şartlara sahip bulunanlardan yeteri kadar askeri 
hakim ve askeri savcı yardımcısı yetiştirilmek üzere Milli Savunma Bakanlığın-
ca ad çekme ile ayrılırlar.
Bu suretle askeri hakim ve askeri savcı yardımcılığı adaylığına ayrılmış olanlar, as-
keri mahkemelerde ve askeri savcılıklarda üç ay çalıştırılırlar. Bu süre sonunda ba-
şarı gösterenlerin askeri hakim yardımcılığına veya askeri savcı yardımcılığına 16 
ncı madde hükümlerine uygun olarak atanmaları yapılır ve bunlar askeri hakim ve 
askeri savcı yardımcılarının haklarına ve yetkilerine sahip olurlar. Başarı gösteremi-
yenler veya askeri hakim veya askeri savcı yardımcısı olmak niteliklerini kaybeden-
ler Milli Savunma Bakanlığı tarafından derhal asıl sınıflarına gönderilirler. Bunlar 
emsalleri ile terhis edilirler.
Bu madde hükmü savaş halinde de uygulanır.
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ASKERİ MAHKEMELER 
KURULUŞU ve YARGILAMA USULÜ KANUNU*

 
Kanun Numarası : 353
Kabul Tarihi : 25/10/1963
Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :26/10/1963 Sayı: 11541 (Mükerrer)
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 2123

Müdafi sayısının sınırlanması:**

Madde 85– (Değişik: 29/6/2006-5530/27 md.)
Savaş hâlinde müdafilerin sayısı sınırlanabilir.
Müdafiler:
Madde 86 – Müdafi, avukatlık veya dava vekilliği etmeye kanunen yetkili olan 
kimselerden tutulur.
Askeri mahkemenin bulunduğu yerde avukatlık veya dava vekilliği etmeye ka-
nunen yetkili kimse yoksa, hukuk fakültesini bitirmiş subaylar (Askeri hakim 
ve askeri savcı ile yardımcıları hariç) ve bunlar da yoksa diğer subaylar müdafi 
tutulabilirler. 
Subaylar, savunmayı kabul etmeleri için en yakın amirinin iznini almak zorunda-
dırlar. Askeri mahkemelerin doğrudan doğruya tutacağı müdafiler, askeri mahke-
menin bulunduğu yerde olan veya askeri mahkemeye en yakın bulunan barolar ile 
haberleşilerek seçilir. Bunlar hizmetten kaçınamazlar.
Askeri mahkemece müdafi tutulması:
Madde 87 – (Mülga: 29/6/2006-5530/62 md.)
Müdafiin görevini yapmaması halinde uygulanacak işlem:
Madde 88 – (Mülga: 29/6/2006-5530/62 md.)
Müşterek savunma:
Madde 89 – (Mülga: 29/6/2006-5530/62 md.)
Müdafiin evrakı incelemesi:

* Bölüm başlığ ile 82 nci maddenin başlığı, 9/10/1996 tarih ve 4191 Sayılı Kanun ile metne işlen-
diği şekilde değiştirilmiştir.

** 81 inci maddenin başlığı “Asker kişilerin getirilmesi”, 85 inci maddenin başlığı “Sanığın ken-
disine müdafi tutması:“ iken, 29/6/2006 tarihli ve 5530 sayılı Kanunun 25 ve 27 nci maddesiyle 
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Madde 90 – (Mülga: 29/6/2006-5530/62 md.)
Tutuklunun müdafii ile görüşmesi:
Madde 91 – (Mülga: 29/6/2006-5530/62 md.)
Müdafi ücreti:
Madde 92 – (Mülga: 29/6/2006-5530/62 md.)
Askeri Yargıtay’ca hükmün bozulması ve esasa hükmedilecek haller:
Madde 220 – Askeri Yargıtay hükmü bozmuş ise, işi yeniden inceleyip sonuçlandır-
mak üzere dava dosyasını hükmü bozulan askeri mahkemeye gönderir. Askeri Yar-
gıtay, askeri mahkemenin usulsüz olarak kendisini görevli veya yetkili görmesinden 
dolayı hükmü bozmuş ise aynı zamanda bu işe ait dava dosyasını görevli veya yetkili 
mahkemeye gönderir. Görev ve yetki hususundaki kararlarına karşı, askeri mahke-
melerin direnme hakları yoktur.
Askeri Yargıtay, kanunun hükme esas olarak tesbit edilen vakalara uygulanmasında 
yanlışlık yapılmasından dolayı hükmü bozmuş ise aşağıda yazılı hallerde bizzat da-
vanın esasına hükmeder:

A) (Değişik: 29/6/2006-5530/48 md.) Vâkıanın daha ziyade aydınlatılması 
gerekli olmaksızın yalnız beraate veya alt ve üst sınırı olmayan sabit bir ceza-
ya hükmolunması gerekirse,
B) Askeri Yargıtay Başsavcılığının iddiasına uygun olarak kanunda yazılı ce-
zanın en aşağı haddini uygulamayı uygun görürse,
C) Ceza kovuşturmasını düşüren sebeplerden biri var ise,
D) Artırma ve indirme sonunda ceza süresini veya miktarını tayinde maddi 
yanılma olmuş ise,
E) Açıkça tesbit edilmiş olan suçlunun doğum ve suç tarihlerine göre ceza 
tayininde gereken indirme yapılmamış veya yanlış indirme yapılmış ise,
F) (Değişik: 29/6/2006-5530/48 md.) Suçun hukukî niteliğinin tayinine ve 
ceza uygulamasına bir etkisi bulunmamak kaydıyla, dosyadaki bilgi ve bel-
gelerin dışında hiçbir araştırma yapılmasına ve takdire gerek duyulmayacak 
şekilde tespiti mümkün olan, suçun tarihinde hata yapılmışsa,
G) Cezanın tayininde cezayı artırıcı veya azaltıcı kanuni sebeplerin uygulan-
masında gözetilmesi gerekli sıraya uyulmamış ise,
H) Kanunun madde numarası yanlış yazılmış ise,
İ) (Değişik: 9/10/1996 - 4191/24 md.) Harçlar Kanununa ilişkin hükümle-
rin uygulanmasında veya avukatlık ücret tarifesi uyarınca mahkemelerce 
hükmedilecek vekalet ücretlerinin tespitinde hata yapılmış ise,
J) (Ek: 9/10/1996 - 4191/24 md.) Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun, 
suçun cezasını azaltmış ve mahkemece suçluya ceza tayininde artırma sebebi 
kabul edilmemiş veya yeni bir kanun ile fiil suç olmaktan çıkarılmış ise, bi-
rinci halde daha az bir cezaya hükmolunması ve ikinci halde de hiçbir ceza 
hükmolunmaması gerekirse.
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ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU
 

 Kanun Numarası : 1602
 Kabul Tarihi : 4/7/1972
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/7/1972 Sayı : 14251
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 2780

İlk inceleme üzerine verilecek karar:
Madde 45 – Daireler veya Daireler Kuruluna gelen dilekçelerde 44 üncü maddede 
yazılı noktalardan kanunsuzluk görülürse:

A) (a), (c) ve (f) bentlerinde yazılı hallerde, davanın reddine;
B) (d) bendinde yazılı halde, dava dilekçesinin gerçek hasma tebliğ edil-
mesine; (e) bendinde yazılı halde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün 
içinde 36 ve 38 inci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlemek veya 
noksanları tamamlamak yahut (c) bendinde yazılı halde, ehliyetli şahsın 
avukat olmayan vekili tarafından açılması takdirinde otuz gün içinde biz-
zat veya bir avukat vasıtasiyle dava açılmak üzere dilekçelerin reddine;
C) (Değişik: 25/12/1981 - 2568/2 md.) 43 üncü maddede öngörülen şart ye-
rine getirilmeden açılan tam yargı davaları ile (b) bendinde yazılı hallerde 
dilekçenin görevli mercie tevdiine karar verilir.

Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesine baş-
vurma tarihi merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir.
Dilekçelerin 36 ncı maddeye uygun olmamaları dolayısıyle reddi halinde, yeni di-
lekçeler için ayrıca harç alınmaz.
Yargılama masrafları:
Madde 71 – (Değişik: 25/12/1981 - 2568/1 md.)
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılan dava dolayısıyla ödenen harç ve posta 
ücretleri ile bilirkişi incelemeleri, delil tespiti ve keşif için yapılan harcamalar ve 
avukat marifetiyle takip olunan davalarda, tarifesine göre avukatlık ücreti hak-
sız çıkan tarafa ve davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi halinde bu masraflar 
orantılı olarak taraflara yükletilir. Davadan feragat eden veya davayı kabul eden 
taraf, yargılama masrafları ve avukatlık ücreti bakımından haksız çıkmış sayılır.
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ASKERLİK KANUNU
 

 Kanun Numarası : 1111
 Kabul Tarihi : 21/6/1927
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12 - 17/7/1927 Sayı : 631 - 635
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 8 Sayfa : 866

 
Madde 61 – (Değişik: 31/5/1944 - 4576/1 md.)
Hazarda veya seferde silah altına çağırılan muvazzaf veya yedek erbaş ve er res-
mi veya hususi her türlü işlerinde kendilerini temsil etmek üzere diledikleri bir 
şahsı ikinci fıkrada yazılı hükümler dairesinde tanzim edilecek bir vekaletname 
ile de tevkil edebilirler. 3499 sayılı Avukatlık Kanununun hükümleri mahfuz-
dur. Şu kadar ki, alakalı mercilerce, bu erbaş ve erden avukatı bulunmıyanlar 
hakkında kendilerinin veya mümessillerinin talebi üzerine veya resen ve Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı 
şart aranmaksızın muzahereti adliyeye müteallik hükümler tatbik olunur.
Birinci fıkrada yazılı vekaletnameler askerliğe daveti mütaakip ve kıtaya iltihaktan 
önce noterler, noterlik bulunmıyan yerlerde sulh hakimleri veya vilayet veya kaza 
jandarma komutanları ile askerlik şubeleri reisleri ve kıtaya iltihaktan sonra da As-
keri Adli hakimler, bölük komutanları veya bulundukları müessese amirleri tara-
fından tanzim veya tasdik olunur. Bu vekaletnameler hiç bir harca ve resme tabi 
değildir. Bu maddeye tevfikan tanzim kılınan vekaletnamelerin hükümleri erbaş ve 
erin terhislerinden iki ay sonrasına kadar devam eder.
Hazarda veya seferde silah altına çağırılan muvazzaf veya yedek erbaş ve erlerin 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuniyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki 
muameleler sebebiyle ibraz edecekleri fakirlik ilmuhaberleri bölük komutanları 
veya bulundukları müessese amirleri tarafından da verilebilir.
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BANKA KARTLARI ve KREDİ KARTLARI KANUNU

 Kanun Numarası : 5464
 Kabul Tarihi : 23/2/2006
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

 
GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, kendisine 
dönem sonu borcunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi 
başlatılmış ya da 31/1/2006 tarihine kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı 
borçluları, altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren kuruluşa veya avukatı-
na yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek, 
borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde, düzenlenecek 
ödeme plânını imzalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla kendisi-
ne bildirilen son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yıllık % 18 faiz 
oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; icra takibine konu olmuş ise takip, 
dava masraf ve harçları, vekâlet ücreti ile birlikte onsekiz eşit taksitte ödeme 
hakkına sahip olurlar.
Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline 
o tarihte gönderilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutarıdır.
Kredi kartı borçlusunun bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya mü-
racaat etmesi ve yapılan ödeme plânı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şar-
tıyla, halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve 
İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.
Kredi kartı borçlusu bu ödeme plânına karşı ancak, plân doğrultusunda ödeme yap-
mak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.
İşbu geçici madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapı-
landırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme plânı uyarın-
ca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.
Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağla-
nan haklar ortadan kalkar ve bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme 
faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilir.
İşbu geçici madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri 
geri isteme hakkı vermez.
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BANKACILIK İŞLEMLERİ 
YAPMA ve MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDIRILAN 

TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNCE DEVLET 
İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN 

TUTARLARIN ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
 

 Kanun Numarası : 5667
 Kabul Tarihi : 24/5/2007
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/5/2007 Sayı : 26537
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: 

MADDE 2 – (1) Devlet iç borçlanma senedi alımı amacıyla Türkiye İmar Bankası 
Türk Anonim Şirketine yatırılan tutarlar nedeniyle idarî yargı mercilerinde açılan 
davalar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Devlet iç borçlanma senedi alımı amacıyla Türkiye İmar Bankası Türk Ano-
nim Şirketine yatırılan tutarlar nedeniyle idarî yargı mercilerinde açılmış olan 
davalara ilişkin mahkeme kararlarının, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra icra takibine konu edilmesi halinde vekâlet ücreti, Türkiye Barolar Birliği 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün (1) numa-
ralı bendinde yazan tutar olarak uygulanır. Takip borçlusu idarelerin icra taki-
bindeki işlemlere karşı şikâyet hakları saklıdır.
(3) Mahkeme kararlarında veya icra takip sürecinde ilgili idareler lehine hükmolu-
nan her türlü alacak bu Kanuna göre yapılacak ödemelerden mahsup yoluyla tahsil 
edilerek ilgili kurumların hesaplarına aktarılır.
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BANKACILIK KANUNU
 

 Kanun Numarası : 5411
 Kabul Tarihi : 19/10/2005
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.)
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezaî ve hukukî sorumluluğu
Madde 104 — Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin görevleriyle bağlan-
tılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, Kurul Başkan ve üye-
leri için ilişkili Bakanın, Kurum personeli için ise Başkanın izin vermesi kaydıyla 
genel hükümlere göre yapılır. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin iştirak hâlinde 
işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda Kurum personeli hakkında 
soruşturma izni verme yetkisi ilişkili Bakana aittir.
Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli hakkında görevleriyle bağlantılı olarak 
işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı soruşturma izni verilmesi için, bu kişilerin 
kendilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak veya Kuruma ya da üçüncü kişilere 
zarar vermek kastıyla hareket ederek bu işlemler sonucunda kendilerine veya üçün-
cü kişilere çıkar sağlamış olmaları hususunda açık ve yeterli emarelerin olması ge-
rekir. Soruşturma izni verilmesi hâlinde bu durum ilgililere tebliğ olunur. Soruştur-
maya izin verilmesine ya da verilmemesine dair kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içerisinde Danıştay nezdinde itiraz yoluna başvurulabilir. İzin 
verilmiş olsa dahi, itiraz süresi geçene kadar veya Danıştaya yapılan itiraz sonucun-
da hüküm tesis olunana kadar soruşturma başlatılamaz.
Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, 
görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan 
soruşturma ve kovuşturmalar, ilgili üye veya personelin talebi hâlinde, bunlar-
la vekâlet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek bir avukat tarafından takip 
edilir. Söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince 
açıklanan asgarî ücret tarifesinde belirlenen avukatlık ücretinin onbeş katını aş-
mamak üzere avukatlık ücreti, Kurum bütçesinden karşılanır.
Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli aleyhine, Kurulun veya Kurumun 
bu Kanunda yazılı görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek 
görevlerinin ifası sırasında gerek görevden ayrılmalarından sonra, açılmış veya 
açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, Kurum aleyhine açılmış sayılır. Bu 
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davalarda husumet Kuruma yöneltilir. Avukatlık ücreti ve dava giderine ilişkin 
bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü bu hukuk davaları için de aynen geçerlidir. 
Yargılama sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi 
nedeniyle Kurumun ödeme yapması hâlinde, Kurum bu meblağı, ilgililerinden 
talep eder. Kurumun, yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu 
kişiler hakkında kusurlu olduklarına ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi 
gerekir.
Fon Kurulu üyeleri, Fon personeli, Fonun atadığı veya Fonu temsilen seçilen yöne-
ticilerin, iflas idare memurlarının ve Fon personelinin sorumlulukları
Fon personeli
Madde 121 — Bu Kanun ile Fona verilen görevlerin gerektirdiği görev ve hiz-
metler, Fon avukatları, Fon denetçisi ve denetçi yardımcıları, Fon uzmanı ve 
uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile idarî personel eliyle yürü-
tülür. Fonun her türlü personelinin bu Kanunun 113 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (…) (2) bentlerinde yer alan nitelikleri taşımaları zorunludur. (2)*

Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek 
personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleş-
meli çalışan Fon personeli ücret, malî ve sosyal haklar dışında her türlü hak ve yü-
kümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.
(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 22/3/2007 tarihli ve E.: 2005/139, K.: 
2007/33 sayılı Kararı ile.)
Fonun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalış-
tırılması esastır.
Fonun ikinci fıkrada belirtilenler dışında kalan ve ekli (III) sayılı cetvelde yer alan 
pozisyonlarda çalıştırılacak personeli idarî hizmet sözleşmesiyle istihdam edilir. 
(İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 22/3/2007 tarihli ve E.: 2005/139, K.: 
2007/33 sayılı Kararı ile.) İdarî hizmet sözleşmesiyle çalıştırılanlar emeklilik ve sos-
yal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir. 
Fonda çalışan personel başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görev-
lendirilemez.
Fon denetçi yardımcılığı ile Fon uzman yardımcılığına atanacaklar, merkezî yarış-
ma sınavıyla belirlenenler arasından seçilir. Fon uzman yardımcılığı ve Fon denetçi 
yardımcılığına atananlar, üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Per-
soneli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna 
denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı alması, yeterlik 
sınavında başarılı olması ve konuları ile ilgili hazırlayacakları tezin oluşturulacak 
jüri tarafından kabul edilmesi hâlinde uzman veya denetçi olarak atanır ve bunlara 

* Anayasa Mahkemesi’nin 22/3/2007 tarihli ve E.: 2005/139, K.: 2007/33 sayılı Kararı ile; 121 inci 
maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “... (d) bendi hariç, diğer ...” ibaresi iptal 
edilmiştir.
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bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır. Mazereti olmak-
sızın tez hazırlamayan veya sınava girmeyen veya sınavda iki defa başarısız olan-
lar diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durumlarına uygun kadrolara 
atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.*

Fonun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, (…) (1) çalışma 
usûl ve esasları ile ilgili diğer hususlar Fon tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir. (1) 
Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personelinin ücretleri, malî ve diğer sosyal 
hakları
Madde 125 — Fon Kurulu Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her tür-
lü ödemeler dahil malî ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık 
Müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar bu Ka-
nuna göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul üyelerine ise Fon Kurulu 
Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksanbeşi oranında aynı esas ve usûllere göre 
ödeme yapılır.
Fonun kadro karşılığı sözleşmeli personeli ile diğer personelinin ücretleri ve diğer 
malî ve sosyal hakları birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçmemek üzere Fon 
Kurulu tarafından tespit edilir.
Fon personeline Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai 
ücreti ve performansa dayalı ödül verilebilir. Her halde Fon personeline yapı-
lacak ödemeler tutarı birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçemez. Fonun 
taraf olduğu davalarda Fonu temsil eden avukatlar lehine hükmolunan vekâlet 
ücretlerinin hak sahiplerine dağıtımı Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çerçe-
vesinde yapılır.
Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananlar ile başkan yardımcıları, daire baş-
kanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli hakkında 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine 
ilişkin hükümler uygulanır. Emeklilik ve diğer bakımlardan Fon Kurulu Başka-
nına bakanlık müsteşarı, Fon Kurulu üyelerine bakanlık müsteşar yardımcısı, 
Fon başkan yardımcılarına bakanlık genel müdürü, 1 inci dereceli daire baş-
kanlarına bakanlık genel müdür yardımcısı, başkanlık müşavirlerine bakanlık 
müşaviri, Fon denetçilerine ve denetçi yardımcılarına kazanılmış hak aylık de-
receleri itibarıyla karşılık gelen bakanlık müfettişi ve müfettiş yardımcısı, Fon 
avukatlarına ve Fon uzmanlarına kazanılmış hak aylık dereceleri itibarıyla kar-
şılık gelen Başbakanlık uzmanı, Fon uzman yardımcılarına Başbakanlık uzman 
yardımcıları için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı uygulanır. Bu 
görevlerde geçirilen süreler makam ve temsil tazminatı ödenmesini gerektiren 
görevlerde geçmiş sayılır. Bu hükümler, akademik unvanların kazanılması için 
gerekli şartlar saklı kalmak üzere üniversite öğretim elemanı kadrolarından ge-

* Bu fıkrada yer alan “beşi” ibaresi, 24/5/2007 tarihli ve 5667 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 
“onbeşi” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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len Fon Kurulu üyeleri ile personel hakkında da uygulanır.
Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi so-
nucu emeklilik işlemi tamamlanan Fon Kurulu üyelerinin üyelikleri görev süreleri 
sonuna kadar devam eder. Atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal 
güvenlik kurumlarına bağlı olanların, istekleri hâlinde bu kurumlara bağlılıkları 
devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından 
emekli olan Fon Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile 
başvurdukları tarihi takip eden ayın başından itibaren Sandıkla ilişkilendirilirler. 
Bu üyelerin diğer sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkları kesilir ve ayrı-
lışlarında çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyerek geçen süreleri birleşti-
rilmek suretiyle kendilerine 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
uyarınca aylık bağlanır.
Fon Başkan ve üyelerine, birinci fıkraya göre belirlenen ücretlerinin tutarında, dam-
ga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın, her ay tazminat verilir.
Fon tarafından bu Kanun hükümleri çerçevesinde yönetim ve denetimi devralınan 
şirketlerin yönetim, denetim veya tasfiye kurullarına atanan memurlar ve diğer 
kamu görevlilerine kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için belirle-
nen aylık ücretin üç katını geçmemek üzere Fon Kurulunca belirlenecek miktarda 
ücret ödenebilir.
Madde 127 — Fon Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Fon personelinin, görevleriyle 
bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, Fon Kurulu 
üyeleri için ilişkili Bakanın, Fon personeli için ise Fon Kurulu Başkanının izin ver-
mesi kaydıyla genel hükümlere göre yapılır. Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin 
iştirak hâlinde işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda Fon personeli 
hakkında soruşturma izni verme yetkisi ilişkili Bakana aittir.
Fon Kurulu üyeleri ve Fon personeli hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledik-
leri iddia edilen suçlardan dolayı soruşturma izni verilmesi için, bu kişilerin ken-
dilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak veya Fona ya da üçüncü kişilere zarar 
vermek kastıyla hareket ederek bu işlemler sonucunda kendilerine veya üçüncü ki-
şilere çıkar sağlamış olmaları hususunda açık ve yeterli emarelerin olması gerekir. 
Soruşturma izni verilmesi hâlinde bu durum ilgililere tebliğ olunur. Soruşturmaya 
izin verilmesine ya da verilmemesine dair kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itiba-
ren on beş gün içerisinde Danıştay nezdinde itiraz yoluna başvurulabilir. İzin ve-
rilmiş olsa dahi, itiraz süresi geçene kadar veya Danıştaya yapılan itiraz sonucunda 
hüküm tesis olunana kadar soruşturma başlatılamaz. 
Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, gö-
revleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan 
soruşturma ve kovuşturmalar, ilgili üye veya personelin talebi hâlinde, bunlar-
la vekâlet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek bir avukat tarafından takip 
edilir. Söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince 



İlgili Yasa Maddeleri

129

açıklanan asgarî ücret tarifesinde belirlenen avukatlık ücretinin on beş katını 
aşmamak üzere avukatlık ücreti, Fon bütçesinden karşılanır. 
Fon Kurulu üyeleri ile Fon personeli aleyhine, Fon Kurulunun veya Fonun bu 
Kanunda yazılı görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek gö-
revlerinin ifası sırasında gerek görevden ayrılmalarından sonra, açılmış veya 
açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, Fon aleyhine açılmış sayılır ve bu 
davalarda husumet Fona yöneltilir. Avukatlık ücreti ve dava masraflarına ilişkin 
yukarıdaki fıkra hükmü işbu hukuk davaları için de aynen geçerlidir. Yargılama 
sonucunda Fon aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi nedeniyle Fo-
nun ödeme yapması hâlinde, Fon bu meblağı, ilgililerinden talep eder. Fonun, 
yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu kişiler hakkında kusur-
lu olduklarına ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. 
Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi ve bu Ka-
nunun 71 inci maddesi uyarınca işlem yapılan bankalarla ilgili olarak Bakan, Kurul 
veya Fon Kurulu tarafından atanan yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri 
aleyhine görevlerinin ifası sebebiyle açılmış bulunan davalar da atamayı yapan ilgili 
mercii olan Kurum veya Fon aleyhine açılmış sayılır ve bu davalarda da husumet 
ilgili kuruma yöneltilir. Yargılama sonucunda ilgili kurum aleyhine karar verilmesi 
ve kararın kesinleşmesi nedeniyle, ödeme yapılması hâlinde, ilgili kurum bu meb-
lağı, ilgililerinden talep eder. İlgili kurumun, yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep 
edebilmesi için, bu kişiler hakkında kusurlu olduklarına ilişkin mahkeme kararının 
kesinleşmesi gerekir. 
Fon tarafından bu Kanunun 134 üncü maddesi hükümlerine ve/veya bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) nu-
maralı fıkrasının (a) bendine istinaden atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri 
ile müdürler kurulu üyeleri ve tasfiye memurları ve/veya yönetim ve denetimi veya 
hisseleri Fona intikal eden bankaların iştiraklerinde bu bankaları temsilen görev 
yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müdürler kurulu üyeleri ve/veya hisseleri 
Fona devredilen iştiraklerde Fonu temsilen görev yapan yönetim, denetim kuru-
lu üyeleri, müdürler kurulu üyeleri, iflas ve tasfiye memurları aleyhine görevleri-
nin ifası sebebiyle açılan ve açılacak her türlü tazminat ve alacak davaları ile şahsi 
sorumluluk davaları Fon aleyhine açılır. Fonun ödeyeceği tazminatı ilgililere rücu 
işlemlerinde bu maddenin dördüncü fıkrasındaki usûl ve esaslar uygulanır. Bu şe-
kilde atanan ve/veya görev yapan yöneticilere, atandıkları ve/veya görev yaptıkları 
şirketlerin doğmuş veya doğacak kamu borçları ile Sosyal Sigortalar Kurumu borç-
larının ve her türlü işçi alacakları ile söz konusu şirketlerin tâbi olduğu ilgili diğer 
mevzuattan kaynaklanan borçlarının ödenmemiş olması nedeniyle şahsi sorumlu-
luk yüklenemez.
Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon tarafından atanan ve/veya görev yapan yu-
karıdaki fıkrada sayılan yöneticilerin, şirketlerin sermayesini kaybetmesinden ve/
veya borca batık olmasından dolayı mahkemeye bildirimde bulunma yükümlülük-
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leri yoktur. Bildirimde bulunmamaktan dolayı bu şahıslar hakkında 2004 sayılı İcra 
ve İflas Kanununun 179, 277 ve devamı maddeleri ile 345/a maddeleri hükümleri 
uygulanmaz; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uyarınca şahsi 
sorumluluk davası açılamaz.
Yönetim ve denetimi Fon tarafından devir alınmamış şirketlere Fon tarafından 
atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürler, ortaklar genel kurulunca 
görevden alınamayacağı gibi, ibra edilmeyerek haklarında görev yaptıkları dönem 
veya dönemler dışında şahsi sorumluluk davası açılamaz.
Geçici Madde 8 — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kuruma yarışma ve ye-
terlilik sınavıyla alınmış; avukat (Kurum uzman yardımcısı) ve Kurum uzman 
yardımcıları, bankacılık uzman yardımcısı olarak atanır. Kurumda yeterlik sı-
navını geçerek avukat (Kurum Uzmanı) ve Kurum Uzmanı unvanını kazanmış 
olanlar bankacılık uzmanlığına atanır. Bunların Kurumda çalıştıkları süreler 
bankacılık uzman yardımcılığı ve bankacılık uzmanlığında geçmiş sayılır. 
Bu Kanunun yayımı tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda 
görev yapan personelden; Kurum Uzmanı olarak görev yapmış ve geldikleri kurum-
larda mesleğe özel yarışma sınavıyla alınmış ve yeterlik sınavında başarılı görülerek 
uzman, müfettiş ve benzeri unvanlarda görev yapmış olanlar ile en az doktora dere-
cesine sahip olanlar bankacılık uzmanlığına atanmış sayılırlar. Bunların geldikleri 
kurumlarda uzman, müfettiş ve benzeri unvanlarda ve Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunda çalıştıkları süreler bankacılık uzmanlığında geçmiş sayılır. 
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce başka kurumlardan naklen atanmış bankalar 
yeminli murakıp ve yardımcılarının geldikleri kurumlarda çalıştıkları süreler Ku-
rumda geçmiş sayılır.
Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında zikredilen Kurum uzmanları dışında 
kalan Kurum uzmanları ve avukatlar aynı kadro unvanlarıyla görevlerine de-
vam ederler. Bu kadrolara bir daha atama yapılmaz. Bu kişiler görevde kaldık-
ları sürece bankacılık uzmanlarının aylık, malî, sosyal ve emeklilik haklarından 
aynen yararlanırlar.
Bu kararlara karşı düzeltme yoluna başvurulabilir. Bu halde otuz günlük süre bu 
konudaki kararın tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar.
(Beşinci fıkra mülga: 25/12/1981 - 2568/5 md.)
Bu madde uyarınca verilen kararlarla ilgili işlemler Genel Sekreterlikçe yürütülür.
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BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ  MEMURLARI 
AYLIKLARININ TEVHİD ve TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN 

 

 Kanun Numarası : 3659
 Kabul Tarihi : 3/7/1939
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 20 Sayfa : 770

Madde 10 – Tabipler, avukatlar, aidat veya ücretli tahsildarlar, satış memurları, 
ambar memurları, daktilolar, stenolar, mekanoğraflar, evrak müvezzii, bekçi, 
kolcu, kaloriferci, şoför, odacı ve hademeler gibi müstahdemlerle her müessese-
nin hususi bünyesine göre istihdamına lüzum göreceği muvakkat veya mütefer-
rik müstahdemler ve alelümum işçi usta ve ustabaşılar bu kanun hükümlerine 
tabi değildir.
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BELEDİYE KANUNU
 

 Kanun Numarası : 5393
 Kabul Tarihi : 3/7/2005
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

Norm kadro ve personel istihdamı
Madde 49- Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Baş-
kanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm 
kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.
Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü 
yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine 
sunulur.
Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, ve-
terinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve 
geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve 
bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, vete-
riner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleş-
me ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş 
kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için 
ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra 
uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu 
kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler top-
lamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kara-
rıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen 
kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro de-
recesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yuka-
rıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak 
personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.
Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıy-
la) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda 
kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin 
yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi za-
manlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalış-
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tırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz 
ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek 
net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için ya-
pılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek 
ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit 
edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu 
tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları 
başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için 
sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla 
belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.
Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad 
altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve üc-
ret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında 
bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler 
hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin 
imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.*

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının ta-
lebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve 
üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlen-
dirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fık-
rasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen 
personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre 
zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları ta-
rafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye ta-
rafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve 
terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu 
şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş 
gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisin-
de kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar.
Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro 
sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 
50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan beledi-
yelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 
ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı 

* 28/12/2007 tarihli ve 26740 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 14/12/2007 tarihli ve 
5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan 
“Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri 
Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.” hükmünün “Bu personele ait sözleşme örnek-
leri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.” şeklinde 
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.Daha sonra 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 
ncı maddesiyle fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına” ibaresi “İçişleri 
Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye baş-
kanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından be-
lirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile 
ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi 
statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye 
meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden ku-
rum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır. 
Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri-
nin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı 
ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in 
altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık 
ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel gider-
lerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel 
giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni per-
sonel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın 
oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanın-
dan tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.
Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durum-
larına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygula-
nan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı 
geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle 
orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.
(1)Bu fıkrada yer alan “... avukat unvanlı pozisyonlar hariç olmak üzere, ...” ifa-
desi, Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E.: 2005/95, K.: 2007/5 sayılı 
Kararı ile iptal edilmiştir.
Belediyenin giderleri
Madde 60- Belediyenin giderleri şunlardır:

a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakı-
mı ve onarımı için yapılan giderler.
b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, 
ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile 
diğer giderler.
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer 
gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütül-
mesi için yapılacak giderler.
f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili 
ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.



İlgili Yasa Maddeleri

135

g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal 
hizmet ve yardımlar.
j) Dava takip ve icra giderleri.
k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak öde-
meler.
m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlik-
te yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.
n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştır-
ması giderleri.
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer gi-
derler.
r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.
s) İmar düzenleme giderleri.
t) Her türlü proje giderleri.

Avukatlık ücretinin dağıtımı
Madde 82- Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hük-
me bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara (49 
uncu maddeye göre çalıştırılanlar dâhil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan 
memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat 
ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile 
uygulanır.
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BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, 
İDARE MAHKEMELERİ ve VERGİ MAHKEMELERİNİN 

KURULUŞU ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 

Kanun Numarası : 2576 
Kabul Tarihi : 6/1/1982 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı : 17580 
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 21, Sayfa : 139

Geçici Madde 1 – 1. Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 
altı ay içinde İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görü-
şünü alarak bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerini 
kurar. Mahkemelerin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakla-
rı tarih Resmi Gazete’de ilan edilir.
2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre içinde, idari yargı 
hakim adaylığından atanacakların yanı sıra; idare mahkemeleri başkan ve üyelik-
lerine, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bilimler, idari 
bilimler, iktisat ve maliye alanında yükseköğrenimlerini yapmış olmaları şartıyla;

a) Danıştay tetkik hakimleri ve Danıştay savcıları, 
b) Kaymakamlık sıfatını kazanmış olmak şartıyla İçişleri Bakanlığı mensup-
ları, 
c) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri ve uzmanları,
d) Genel ve katma bütçeli daireler genel müdürleri, genel müdür yardımcıları 
ve daire başkanları, 
e) Başbakanlık ve bakanlık başmüşavirleri, müşavirleri, hukuk müşavir-
leri, bölge ve il muhakemat müdürleri, müşavir avukatları, hazine avukat-
ları ve kamu iktisadi teşebbüsleri hukuk müşavirleri,
f) Sayıştay raportörleri, uzman denetçileri, başdenetçileri, denetçileri, savcı 
ve savcı yardımcıları,



İlgili Yasa Maddeleri

137

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
 

Kanun Numarası : 5216
Kabul Tarihi : 10/7/2004
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa:

Öğretim görevlileri
Madde 9 – Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanının istemi 
üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle gö-
revlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yük-
seköğretim kurumları öğretim elemanları, meslekte fiilen on yılını tamamlamış 
hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, ceza infaz kurumları ve tutukevleri 
kontrolörleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, doktorları, psiko-
logları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalışmacıları ve öğretmenleri ile di-
ğer uzmanlardan oluşur.
Öğretim görevlileri, bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitime ilişkin gö-
revleri yaparlar. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller yönet-
melikle belirlenir.
Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri
Madde 18- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare 
etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin 
kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi ha-
zırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 
ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları 
meclise sunmak.
c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organla-
rın kararlarını uygulamak.*

d) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve 
verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.

* 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu arada yer alan “her yılın ilk olağan 
toplantısında” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
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e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve 
verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları 
ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve 
bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
f) Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirleri-
nin tahsilini sağlamak.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına 
sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda 
bulunmak.
h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyük-
şehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına 
veya özel avukatlara temsil ettirmek.
i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.
k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden bü-
yükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yet-
kileri kullanmak.
l) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K.: 2007/6 
sayılı Kararı ile.)
m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle 
ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.
Büyükşehir belediyelerinin 7 nci maddeye göre ilçe ve alt kademe belediye-
lerine görevlerini devretmeleri için büyükşehir belediye başkanının uygun 
görüşü aranır.
Büyükşehir belediyesinin giderleri
Madde 24- Büyükşehir belediyesinin giderleri şunlardır:
a) Belediye hizmet binaları ve tesislerin temini, bakım ve onarımı için yapılan 
giderler.
b) Belediye personeline ve belediyenin seçilmiş organlarının üyelerine öde-
nen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim ile 
diğer giderler.
c) İlçe, ilk kademe belediyeleri ile bağlı kuruluşlara yapacakları yardımlar ve 
ortak proje giderleri.
d) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütül-
mesi için yapılacak giderler.
f) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer 
gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
g) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık 
payı ile üyelik aidatı giderleri.
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h) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
i) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri.
j) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal 
hizmet ve yardımlar.
k) Dava takip ve icra giderleri.
l) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
m) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ödemeleri. 
n) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K.:2007/6 
sayılı Kararı ile.)
o) Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
p) Büyükşehir belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması 
ve araştırması giderleri.
r) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer gi-
derler.
İle daha önce bu görevlerde bulunmuş olmak şartıyla halen bir kamu görevi 
yapmakta olanlar atanabilirler. 

3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre içinde, idari yargı 
hakim adaylığından atanacakların yanı sıra; vergi mahkemeleri başkan ve üyelik-
lerine hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bilimler idari 
bilimler, iktisat ve maliye alanında yükseköğrenimlerini yapmış olmak şartıyla; 

a) Danıştay tetkik hakimleri ve Danıştay savcıları, 
b) Maliye müfettişleri, maliye hesap uzmanları, 
c) Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz komisyonları başkan 
ve üyeleri ile başraportör ve raportörleri, 
d) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü ve yardımcıları, gelirler kontro-
lörleri, Gelirler Genel Müdürlüğü başmüşavir ve müşavirleri,
e) Maliye Bakanlığı hukuk müşavirleri, bölge ve il muhakemat müdürleri, 
müşavir avukatları, hazine avukatları,
f) Defterdar ve defterdar yardımcıları, vergi dairesi müdürleri,
g) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür ve yardımcıları, mü-
şavirleri, gümrük başmüdürleri, gümrük müdürleri ile Kontrol Genel Müdü-
rü ve yardımcıları ve Bakanlık müfettişleri,

İle daha önce bu görevlerde bulunmuş olmak şartıyla halen bir kamu görevi yap-
makta olanlar atanabilirler.
4. Atamalar, Adalet Bakanlığınca ilgilinin mensup olduğu kurum ve kuruluşların 
görüşleri alınarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. 
5. Bölge idare mahkemesi başkanlıklarına atanacakların, en az üç yılı yukarıda be-
lirtilen görevlerde olmak üzere on yıl; diğer mahkeme başkanlıkları ile üyeliklere 
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atanacakların ise, en az iki yılı yukarıda belirtilen görevlerde olmak üzere beş yıl 
devlet hizmetinde bulunmaları gerekir. Ancak, Vergiler Temyiz Komisyonu ile mu-
vazzaf vergi itiraz komisyonları başkan, üye, başraportör, raportörleri için beş yıllık 
devlet hizmeti aranmaz.
6. Bölge idare mahkemeleri başkan ve üyeliklerine, bu maddenin ikinci ve üçüncü 
fıkralarında belirtilen niteliklere sahip olanlar atanabilirler. 
7. Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz komisyonları başkan, üye, 
başraportör ve raportörleri bu maddede belirtilen nitelikleri taşımaları şartıyla ver-
gi mahkemesi başkan ve üyeliklerine tercihan atanırlar. 
8. Atamalarda; ilgilinin sicili, görevindeki başarısı, hakimlik mesleğinin gerektirdiği 
ahlak ve seciyeyi taşıyıp taşımadığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca takdir 
edilir.
9. Bu madde uyarınca yapılacak başvurma usulü ve süresi Adalet Bakanlığınca Res-
mi Gazete’de ilan edilir. Danıştay tetkik hakimi ve Danıştay savcıları için başvurma 
şartı aranmaz. 
Geçici Madde 2 – 1. Bu Kanunun geçici birinci maddesine göre bölge idare, idare ve 
vergi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine atanacakların aylık derece ve kademeleri, 
müktesap hak aylık derece ve kademelerine göre tespit edilir. 
2. Hakimler Kanununda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bölge idare, idare 
ve vergi mahkemeleri başkan ve üyelerine aylık, ek gösterge, ödenek ve diğer mali ve 
sosyal haklar ile özlük işleri bakımından adli yargı hakimleri hakkındaki hükümler 
uygulanır. 
3. a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay tetkik hakimi ve Danıştay sav-
cısı bulunanlar Hakimler Kanununun birinci sınıfa ayrılma niteliğine iliş-kin hü-
kümlerindeki şartları taşıdıkları takdirde anılan görevlerde geçirdikleri süreler de-
ğerlendirilerek birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar. Ancak, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce birinci derecenin kademelerinde bulunanlar birinci sınıf in-
celemesine tabi tutulmaksızın, Danıştay üyeliğine seçilme yeteneğini kaybetmemiş 
olmaları şartıyla birinci dereceye yükseldikleri tarihten geçerli olmak üzere birinci 
sınıfa ayrılmış sayılırlar.
b) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine, Danıştay tetkik 
hakimliği ve Danıştay savcılığı dışındaki görevlerden ilk defa atananlar Hakimler 
Kanunundaki birinci sınıfa ayrılmak için gerekli süre kaydına bakılmaksızın birinci 
derecenin kademelerinde bulunanlar bir terfi süresi, ikinci derecenin kademelerin-
de bulunanlar iki terfi süresi, üçüncü derecenin kademelerinde bulunanlar üç terfi 
süresi kadar çalıştıktan sonra birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar.
c) Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine Danıştay tetkik hakimliği ve Danıştay 
savcılığından atananların birinci sınıf incelemesine tabi tutulmalarında, Danıştay-
daki hizmet süreleri nazara alınır. 
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CEZA İNFAZ KURUMLARI ve TUTUKEVLERİ 
PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

 
 Kanun Numarası : 4769
 Kabul Tarihi : 29/7/2002
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 7 Sayfa: 

Öğretim görevlileri
Madde 9 – Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanının istemi 
üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle gö-
revlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yük-
seköğretim kurumları öğretim elemanları, meslekte fiilen on yılını tamamlamış 
hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, ceza infaz kurumları ve tutukevleri 
kontrolörleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, doktorları, psiko-
logları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalışmacıları ve öğretmenleri ile di-
ğer uzmanlardan oluşur.
Öğretim görevlileri, bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitime ilişkin gö-
revleri yaparlar. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller yönet-
melikle belirlenir.
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CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
 

Kanun Numarası : 5271
Kabul Tarihi : 4/12/2004
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

Tanımlar
Madde 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine 
kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, 
c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan 
avukatı, 
d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza mu-
hakemesinde temsil eden avukatı,
e) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesin-
den iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,
f) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine 
kadar geçen evreyi,
g) İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafın-
dan soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, 
h) Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma 
veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,
i) Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesin-
leşmesinden sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçların-
dan etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi,
j) Suçüstü:
1. İşlenmekte olan suçu,
2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suç-
tan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin 
işlediği suçu,
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3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin 
işlediği suçu,
k) Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi 
tarafından işlenen suçu,
l) Disiplin hapsi: Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış 
olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uy-
gulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygula-
namayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi,

İfade eder.
Hâkimin davaya bakamayacağı hâller
Madde 22 – (1) Hâkim;

a) Suçtan kendisi zarar görmüşse,
b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, ve-
sayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa,
c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya 
altsoyundan biri ise,
d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa, 
e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısım-
lığı varsa, 
f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci 
derece dahil kayın hısımlığı varsa,
g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sa-
nık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmışsa,
h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse,

Hâkimlik görevini yapamaz.
Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler
Madde 24 – (1) Hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde reddi istenebileceği gibi, 
tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir.
(2) Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılan veya vekili, 
hâkimin reddi isteminde bulunabilirler. 
(3) Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme katılacak hâkimlerin 
isimleri kendisine bildirilir.
Kararların verilmesi usulü 
Madde 33 – (1) Duruşmada verilecek kararlar, Cumhuriyet savcısı, duruşmada 
hazır bulunan müdafi, vekil ve diğer ilgililer dinlendikten; duruşma dışındaki 
kararlar, Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü görüşü alındıktan sonra verilir. 
Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme



Avukatlık Mevzuatı

144

Madde 46 – (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecek-
ler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır:
a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya 
yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler.
b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün 
tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların 
yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler.
c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hiz-
met verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler.
(2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişiler, ilgilinin rı-
zasının varlığı halinde, tanıklıktan çekinemez. 
Bilirkişinin atanması
Madde 63 – (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde 
bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re’sen, Cumhuriyet savcısının, katıla-
nın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcinin is-
temi üzerine karar verilebilir. Ancak hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve 
hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkişi dinlenemez.
(2) Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanma-
sı, hâkim veya mahkemeye aittir. Birden çok bilirkişi atanmasına ilişkin istemler 
reddedildiğinde de aynı biçimde karar verilir.
(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gösterilen yetkileri 
kullanabilir
Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi
Madde 66 – (1) Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması 
uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve görevin 
yerine getirileceği süre belirtilir. Bu süre, işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Özel 
sebepler zorunlu kıldığında bu süre, bilirkişinin istemi üzerine, kendisini atayan 
merciin gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha uzatılabilir.
(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi hemen değiştirilebilir. Bu 
durumda bilirkişi, o ana kadar yaptığı işlemleri açıklayan bir rapor sunar ve görevi 
sebebiyle kendisine teslim edilmiş olan eşya ve belgeleri hemen geri verir. Bu bilirki-
şi, 64 üncü maddede öngörülen listelerden çıkarılabileceği gibi; gecikme dolayısıyla 
uğranılmış zararları ödemesine de karar verilebilir. 
(3) Bilirkişi, görevini, kendisini atamış olan merci ile ilişki içinde yerine getirir, ge-
rektiğinde bu mercie incelemelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verir, yararlı gö-
rülecek tedbirlerin alınmasını isteyebilir.
(4) Bilirkişi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için şüpheli veya sanık 
dışındaki kimselerin de bilgilerine başvurabilir. Bilirkişi, uzmanlık alanına girme-
yen bir sorun bakımından aydınlatılmasını isteyecek olursa; hâkim, mahkeme veya 



İlgili Yasa Maddeleri

145

Cumhuriyet savcısı, nitelikli ve konusunda bilgisiyle tanınmış kişilerle bir araya gel-
mesine izin verebilir. Bu şekilde çağrılan kişiler yemin eder ve verecekleri raporlar, 
bilirkişi raporunun tamamlayıcı bir bölümü olarak dosyaya konulur.
(5) İlgililer de merciinden, incelemeler yapılırken bilirkişiye teknik nitelikte bilgiler 
verebilecek olan ve ismen belirleyecekleri kişileri dinlemeleri veya bazı araştırmala-
rın yapılması hususlarında karar verilmesini isteyebilir.
 (6) Gerekli olması halinde, bilirkişi, mağdur, şüpheli veya sanığa mahkeme başkanı, 
hâkim veya Cumhuriyet savcısı aracılığı ile soru sorabilir. Ancak, mahkeme başka-
nı, hâkim veya Cumhuriyet savcısı, bilirkişinin doğrudan soru sormasına da izin 
verebilir. Muayene ile görevlendirilen hekim bilirkişi, görevini yerine getirirken 
zorunlu saydığı soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve müdafi bulunmadan da 
mağdur, şüpheli veya sanığa doğrudan doğruya yöneltebilir.
(7) Bilirkişiye inceleyeceği şeyler mühür altında verilmeden önce bunların listesi ve 
sayımı yapılır. Bu hususlar bir tutanakla belirlenir. Bilirkişi, mühürlerin açılmasını 
ve yeniden konulmasını yine tutanakla belirtmek ve bir liste düzenlemekle yüküm-
lüdür.
(7) Bilirkişiye inceleyeceği şeyler mühür altında verilmeden önce bunların listesi ve 
sayımı yapılır. Bu hususlar bir tutanakla belirlenir. Bilirkişi, mühürlerin açılmasını 
ve yeniden konulmasını yine tutanakla belirtmek ve bir liste düzenlemekle yüküm-
lüdür.
Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 
Madde 67 – (1) İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardığı so-
nuçları açıklayan bir raporu, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını ayrıca be-
lirterek, imzalayıp ilgili mercie verir veya gönderir. Mühür altındaki şeyler de ilgili 
mercie verilir veya gönderilir ve bu husus bir tutanağa bağlanır.
(2) Birden çok atanmış bilirkişiler değişik görüşleri yansıtmışlarsa veya bunların 
ortak sonuçlar üzerinde ayrık görüşleri varsa, bu durumu gerekçeleri ile birlikte 
rapora yazarlar.
(3) Bilirkişi raporunda, hâkim tarafından yapılması gereken hukukî değerlendirme-
lerde bulunulamaz. 
(4) Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında Cumhu-
riyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî 
temsilciye doğrudan verilebileceği gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla 
da gönderilebilir.
(5) Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya 
itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet 
savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsil-
ciye süre verilir. Bu kişilerin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta 
gerekçeli bir karar verilir. 
(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî tem-
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silci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında 
değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mü-
talaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.
Duruşmada bilirkişinin açıklaması
Madde 68 – (1) Mahkeme, her zaman bilirkişinin duruşmada dinlenmesine karar 
verebileceği gibi, ilgililerden birinin istemesi halinde de açıklamalarda bulunmak 
üzere duruşmaya çağırabilir.
(2) Yaptıkları açıklamalardan sonra mahkeme başkanı veya hâkim, çekilmelerine 
izin vermedikçe, bilirkişiler duruşma salonunda kalırlar; ancak salona teker teker 
alınıp birbirinden ayrı olarak dinlenmeleri zorunlu değildir.
(3) Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafi-
in veya kanunî temsilcinin istemi üzerine bilimsel mütalaa hazırlayan uzmanın 
duruşmada dinlenmesi hususunda da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 
Bilirkişinin reddi
Madde 69 – (1) Hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında da geçerlidir. 
(2) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî 
temsilci, ret hakkını kullanabilirler. Hâkim veya mahkeme tarafından atanan 
bilirkişinin adı ve soyadı, engel sebepler olmadıkça ret hakkına sahip olanlara 
bildirilir.
(3) Ret istemini davayı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler. Soruşturma 
evresinde, Cumhuriyet savcısınca kabul edilmeyen ret istemi sulh ceza hâkimince 
incelenir. Reddi isteyen kişi, bunun nedenini, dayandığı olguları göstererek açıkla-
makla yükümlüdür.
Gözlem altına alınma
Madde 74 – (1) Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sa-
nığın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta oldu-
ğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için; uzman 
hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden 
sonra resmî bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına, soruşturma evre-
sinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından karar veri-
lebilir.
(2) Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hâkim veya mahkemenin istemi üzerine, 
baro tarafından bir müdafi görevlendirilir. 
(3) Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa resmî sağ-
lık kurumunun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler 
verilebilir; ancak sürelerin toplamı üç ayı geçemez.
(4) Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir; itiraz, kararın yeri-
ne getirilmesini durdurur.
(5) Bu madde hükmü, 223 üncü maddenin sekizinci fıkrası gereğince yargılamanın 
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durması kararı verilmesi gereken hâllerde de uygulanır.
Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler
Madde 84 – (1) Keşif yapılması sırasında şüpheli, sanık, mağdur ve bunların mü-
dafii ve vekili hazır bulunabilirler.
(2) Tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır bulunamayacağı veya oturduğu 
yerin uzaklığı nedeniyle bulunmasının güç olduğu anlaşılırsa, bu tanık veya bilirki-
şinin dinlenmesinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Mağdur, şüpheli veya sanığın huzuru, tanıklardan birinin gerçeğe uygun tanık-
lık etmesine engel olabilecekse, o işte şüpheli veya sanığın bulunmamasına karar 
verilebilir.
(4) Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, işin geri bırakılmasına neden olma-
mak koşuluyla, işlerin yapılması gününden önce haberdar edilirler. 
(5) Şüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından ancak zorunlu 
sayılan hâllerde keşifte hazır bulundurulmasına karar verilebilir. 
Yer gösterme 
Madde 85 – (Değişik: 25/5/2005 – 5353/6 md.)
(1) Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş 
olan şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırabilir. 250 nci maddenin birinci fıkrası 
kapsamına giren suçlar söz konusu olduğunda, adli kolluk amiri de yer gösterme 
işlemi yaptırmaya yetkilidir.
(2) Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme işlemi sıra-
sında hazır bulunabilir. 
(3) Yer gösterme işlemi, 169 uncu maddeye uygun olarak tutanağa bağlanır.
(3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek 
yapılır. 
Otopsi 
Madde 87 – (1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeri 
patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki 
hekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil tarafından getirilen hekim de otop-
side hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim tara-
fından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir.
(2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş, göğüs ve karnın 
açılmasını gerektirir.
(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan tabibe, otopsi 
yapma görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve has-
talığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir. 
(4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan 
çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuş-
turma evresinde mahkeme tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırma-
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nın amacını tehlikeye düşürmeyecekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakı-
nına derhâl bildirilir.
(5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken, cesedin görüntüleri kayda 
alınır. 
Gözaltı
Madde 91 – (1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca 
bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verile-
bilir. (Değişik ikinci cümle: 25/5/2005 – 5353/8 md.) Gözaltı süresi, yakalama yeri-
ne en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama 
anından itibaren yirmidört saati geçemez.(Ek cümle: 25/5/2005 – 5353/8 md.) Ya-
kalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki 
saatten fazla olamaz.
(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin 
bir suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlıdır.
(3) Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli 
sayısının çokluğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir 
günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gö-
zaltı süresinin uzatılması emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir. 
(4) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin 
Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanunî 
temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bıra-
kılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Sulh ceza hâkimi ince-
lemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat dolmadan baş-
vuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya gözaltı süresini 
uzatmanın yerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yakala-
nanın derhâl soruşturma evrakı ile Cumhuriyet Savcılığında hazır bulundurul-
masına karar verilir.
(5) Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bı-
rakılan kişi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde 
edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle ya-
kalama işlemi uygulanamaz.
(6) Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza hâkimi 
önüne çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur.
Tutuklama kararı*

Madde 101 – (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanı-
ğın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’sen mahkemece 

* Bu bende 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, (2) ve (5) numaralı alt 
bentlerinden sonra gelmek üzere, sırasıyla (3) ve (7) numaralı alt bentler eklenmiş ve diğer alt 
bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
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karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının 
yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilir.
(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin 
reddine ilişkin kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçeleri gösterilir. Kararın 
içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle 
kendilerine verilir ve bu husus kararda belirtilir.
(3) Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro ta-
rafından görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır. 
(4) Tutuklama kararı verilmezse, şüpheli veya sanık derhâl serbest bırakılır.
(5) Bu madde ile 100 üncü madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir.
Tutuklulukta geçecek süre
 Madde 102 – (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/18 md.) Ağır ceza mahkemesinin gö-
revine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu 
hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.
 (2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki 
yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi 
toplam üç yılı geçemez. 
 (3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli 
veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir.
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi 
Madde 103 – (1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak ser-
best bırakılmasını sulh ceza hâkiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama kararı 
verilmiş şüpheli ve müdafii de aynı istemde bulunabilirler. (Mülga üçüncü cüm-
le: 25/5/2005 – 5353/12 md.)
(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanın artık 
gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re’sen serbest bırakır. Kovuştur-
maya yer olmadığı kararı verildiğinde şüpheli serbest kalır.
Usul 
Madde 105 – (Değişik: 25/5/2005 – 5353/13 md.)
(1) 103 ve 104 üncü maddeler uyarınca yapılan istem üzerine, merciince Cum-
huriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiin görüşü alındıktan sonra, üç gün 
içinde istemin kabulüne, reddine veya adlî kontrol uygulanmasına karar verilir. 
Bu kararlara itiraz edilebilir.
Aramada hazır bulunabilecekler 
Madde 120 – (1) Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulu-
nabilir; kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından 
biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu hazır bulundu-
rulur.
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(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet ve bulunmazsa 
yerine çağrılacak kişiye, aramaya başlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi 
verilir. 
(3) Kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz.
Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi
Madde 122 – (1) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını 
inceleme yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir.* 
(2) Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü de koyabilir veya 
imzasını atabilir. İleride mührün kaldırılmasına ve kâğıtların incelenmesine 
karar verildiğinde bu işlemin yapılmasında hazır bulunmak üzere, zilyedi veya 
temsilcisi ya da müdafii veya vekili çağrılır; çağrıya uyulmadığında gerekli iş-
lem yapılır. 
(3) İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu suça ilişkin olmadığı an-
laşılan belge veya kâğıtlar ilgilisine geri verilir. 
Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma
Madde 130 – (1) Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen 
olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro başkanı 
veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundurulur.
(2) Arama sonucu elkonulmasına karar verilen şeyler bakımından bürosun-
da arama yapılan avukat, baro başkanı veya onu temsil eden avukat, bunların 
avukat ile müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu öne sürerek karşı 
koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak hazır bulunan-
larca mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı vermesi, soruşturma evresinde 
sulh ceza hâkiminden, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemeden istenir. 
Yetkili hâkim elkonulan şeyin avukatla müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait 
olduğunu saptadığında, elkonulan şey derhâl avukata iade edilir ve yapılan işle-
mi belirten tutanaklar ortadan kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen kararlar, yirmi-
dört saat içinde verilir.
(3) Postada elkoyma durumunda bürosunda arama yapılan avukat veya baro 
başkanı veya onu temsil eden avukatın karşı koyması üzerine ikinci fıkrada be-
lirtilen usuller uygulanır.
Madde 136 – (1) Şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin büro-
su, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 135 inci 
madde hükmü uygulanamaz.
İfade ve sorgunun tarzı**

Madde 147 – (1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekil-

* Bu arada bulunan “hâkim veya” ibaresi, 25/5/2005 tarihli ve 5353 sayılı Kanunun 15 inci madde-
siyle madde metninden çıkarılmıştır.

** Bu madde başlığı “Şüpheli veya sanığın zorla getirilmesi “ iken, 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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mesinde aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin 
soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. 
b) Kendisine yüklenen suç anlatılır.
c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından ya-
rarlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, 
kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yar-
dımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir 
müdafi görevlendirilir. 
d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından 
istediğine yakalandığı derhâl bildirilir.
e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu 
söylenir. 
f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği ha-
tırlatılır ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve 
lehine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır.
g) İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkın-
da bilgi alınır.
h) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır.
i) İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda belirtilen hu-
suslar yer alır:

1. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih.
2. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları 
ile ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği.
3. İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip 
getirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri.
4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafın-
dan okunduğu ve imzalarının alındığı.
5. İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri.
İfade alma ve sorguda yasak usuller 
Madde 148 – (1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu 
engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya 
tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler ya-
pılamaz.

(2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlen-
dirilemez.
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(4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme 
huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alına-
maz. 

(5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya 
çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.

ALTINCI KISIM
Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM
Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri

 

Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi

Madde 149 – (1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında 
bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, 
o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir.

(2) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bulunabilir.

(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya 
sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda 
bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

Müdafiin görevlendirilmesi

Madde 150 – (Değişik: 6/12/2006 – 5560/21 md.)

(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, 
müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi 
görevlendirilir.

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak dere-
cede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan so-
ruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alı-
narak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik görevinden ya-
saklanma*

* Bu madde başlığı “ Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem” iken 25/5/2005 tarihli 
ve 5353 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Madde 151 – (1) 150 nci madde hükmüne göre görevlendirilen müdafi, duruşmada 
hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getir-
mekten kaçınırsa, hâkim veya mahkeme derhâl başka bir müdafi görevlendirilmesi 
için gerekli işlemi yapar. Bu durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi otu-
rumun ertelenmesine de karar verebilir.

(2) Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için yeterli zaman olmadığını açık-
larsa oturum ertelenir.

(3) (Ek:25/5/2005 - 5353/22 md.) 149 uncu maddeye göre seçilen veya 150 nci mad-
deye göre görevlendirilen ve Türk Ceza Kanununun 220 ve 314 4 maddesinde sayı-
lan suçlar ile terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanların müdafilik veya vekillik 
görevini üstlenen avukat, hakkında bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle kovuşturma 
açılması halinde tutuklu veya hükümlünün müdafilik veya vekilliğini üstlenmekten 
yasaklanabilir. 

(4) (Ek:25/5/2005 - 5353/22 md.) Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi 
hakkında, müdafi veya vekil hakkında açılan kovuşturmanın yapıldığı mahkeme 
tarafından gecikmeksizin karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz edilebilir. İtiraz so-
nucunda yasaklama kararının kaldırılması halinde avukat görevini devam ettirir. 
Müdafilik görevinden yasaklama kararı, kovuşturma konusu suçla sınırlı olmak 
üzere, bir yıl süre ile verilebilir. Ancak, kovuşturmanın niteliği itibariyle bu süreler 
altı aydan fazla olmamak üzere en fazla iki defa uzatılabilir. Kovuşturma sonunda 
mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi halinde, kesinleşmesi beklenmeksizin ya-
saklama kararı kendiliğinden kalkar.

(5) (Ek:25/5/2005 - 5353/22 md.) Görevden yasaklama kararı, tutuklu veya hükümlü 
ile yeni bir müdafi görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir.

(6) (Ek:25/5/2005 - 5353/22 md.) Müdafi veya vekil görevden yasaklanmış bulun-
duğu sürece başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği 
kişiyi ceza infaz kurumunda veya tutukevinde ziyaret edemez.

Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma 

Madde 152 – (1) Yararları birbirine uygun olan birden fazla şüpheli veya sanığın 
savunması aynı müdafie verilebilir.

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 

Madde 153 – (1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve iste-
diği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. 

(2) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturma-
nın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh 
ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir. 

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları 
ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tuta-
naklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
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(4) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/23 md.) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından 
kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri 
inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır. 

Müdafi ile görüşme

Madde 154 – (1) Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın müdafii ile her za-
man ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişi-
lerin müdafii ile yazışmaları denetime tâbi tutulamaz.

Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması

Madde 155 – (1) Sanığın kanunî temsilcisine duruşma gün ve saati bildirilir ve du-
ruşmaya kabul edilerek istemi üzerine dinlenebilir.

(2) Sanığın eşi hakkında da tebligat yapılmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır.

Müdafiin görevlendirilmesinde usul

Madde 156 – (1) 150 nci maddede yazılı olan hâllerde, müdafi;

a) Soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hâkimin istemi 
üzerine, 

b) Kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzerine, 

Baro tarafından görevlendirilir.

(2) Yukarıda belirtilen hâllerde müdafi soruşturmanın veya kovuşturmanın yapıldı-
ğı yer barosunca görevlendirilir. 

(3) Şüpheli veya sanığın kendisinin sonradan müdafi seçmesi halinde, baro tarafın-
dan görevlendirilen avukatın görevi sona erer. 

Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri

Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması

Madde 169 – (1) Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişinin 
dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza 
hâkiminin yanında bir zabıt kâtibi bulunur. Acele hâllerde, yemin vermek koşuluy-
la, başka bir kimse, yazman olarak görevlendirilebilir.

(2) Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk görevlisi, Cum-
huriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafından imza 
edilir.

(3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın 
isim ve imzasına da yer verilir.

(4) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan 
kimselerin isimlerini içerir.
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(5) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilen-
diren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa 
yazılarak ilgililere imza ettirilir.

(6) İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir.

İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Davasının Açılması 

Kamu davasını açma görevi 
Madde 170 – (1) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine 
getirilir. 
(2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli 
şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler. 
(3) Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede; 

a) Şüphelinin kimliği,
b) Müdafii, 
c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği,
d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsilcisi, 
e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin 
kimliği, 
f) Şikâyette bulunan kişinin kimliği,
g) Şikâyetin yapıldığı tarih, 
h) Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri,
i) Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, 
j) Suçun delilleri, 
k) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tu-
tuklama tarihleri ile bunların süreleri, 

Gösterilir. 
(4) İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirile-
rek açıklanır. 
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(5) İddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, 
lehine olan hususlar da ileri sürülür. 
(6) İddianamenin sonuç kısmında, işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen 
ceza ve güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği; suçun tüzel 
kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında uygulana-
bilecek olan güvenlik tedbiri açıkça belirtilir. 
İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması
Madde 176 – (1) İddianame, çağrı kâğıdı ile birlikte sanığa tebliğ olunur. 
(2) Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kâğıdına mazereti olmaksızın gel-
mediğinde zorla getirileceği yazılır.
(3) Tutuklu sanığın çağrılması duruşma gününün tebliği suretiyle yapılır. Sa-
nıktan duruşmada kendisini savunmak için bir istemde bulunup bulunmayaca-
ğı ve bulunacaksa neden ibaret olduğunu bildirmesi istenir; müdafii de sanıkla 
birlikte davet olunur. Bu işlem, tutuklunun bulunduğu ceza infaz kurumunda 
cezaevi kâtibi veya bu işle görevlendirilen personel yanına getirilerek tutanak 
tutulmak suretiyle yapılır.
(4) Yukarıdaki fıkralar gereğince, çağrı kâğıdının tebliğiyle duruşma günü arasında 
en az bir hafta süre bulunması gerekir.
Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri 
Madde 180 – (1) Hastalık veya malûllük veya giderilmesi olanağı bulunmayan baş-
ka bir nedenle bir tanık veya bilirkişinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman 
için duruşmada hazır bulunmasının olanaklı bulunmayacağı anlaşılırsa, mahkeme 
onun bir naiple veya istinabe yoluyla dinlenmesine karar verebilir.
(2) Bu hüküm, konutlarının yetkili mahkemenin yargı çevresi dışında bulunmasın-
dan dolayı getirilmesi zor olan tanık ve bilirkişinin dinlenmesinde de uygulanır.
(3) Davayı görmekte olan mahkeme, zorunluluk olmadıkça, büyükşehir beledi-
ye sınırları içerisinde bulunan şikâyetçi, katılan, sanık, müdafi veya vekil, tanık 
ve bilirkişilerin istinabe yoluyla dinlenmesine karar veremez.
(4) İstinabe olunan mahkeme, büyükşehir belediye sınırları içerisinde ise, ilgililer 
kendi yargı çevresinde bulunmasa da büyükşehir belediye sınırları içerisinde yerine 
getirilmesi gereken istinabe evrakını geri çevirmeksizin gereğini yapar.
(5) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkişinin aynı anda görüntülü ve 
sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilmeleri olanağının varlığı 
hâlinde bu yöntem uygulanarak ifade alınır. Buna olanak verecek teknik donanımın 
kurulmasına ve kullanılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.
Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi 
Madde 181 – (1) Tanık veya bilirkişilerin dinlenmesi için belirlenen gün, Cum-
huriyet savcısına, suçtan zarar görene, vekiline, sanığa ve müdafiine bildirilir. 
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Düzenlenen tutanağın örneği hazır bulunan Cumhuriyet savcısına ve müdafie 
verilir.
(2) Yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç duyulursa, yukarıdaki fıkra hükümleri uy-
gulanır.
(3) Tutuklu olan sanık, ancak tutuklu bulunduğu yer mahkemesinde yapılacak bu 
tür işlerde hazır bulundurulmasını isteyebilir. Ancak, hâkim veya mahkeme tarafın-
dan zorunlu sayılan hâllerde tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın da bu tür işlerde 
hazır bulunmasına karar verilebilir.
Duruşmada hazır bulunacaklar 
Madde 188 – (1) Duruşmada, hükme katılacak hâkimler ve Cumhuriyet savcısı 
ile zabıt kâtibinin ve Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hâllerde müdafi-
in hazır bulunması şarttır.
(2) Sulh ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulun-
maz.
(3) Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle bulunamayacak üyenin 
yerine geçmek ve oya katılmak üzere yedek üye bulundurulabilir.
Duruşmanın başlaması
Madde 191 – (1) Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış 
tanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Sanık, 
duruşmaya bağsız olarak alınır. Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın 
başladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak açıklar. 
(2) Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar.
(3) Duruşmada, sırasıyla; 
a) Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden 
bilgi alınır, 
b) İddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur, 
c) Sanığa, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı oldu-
ğu ve 147 nci maddede belirtilen diğer hakları bildirilir, 
d) Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde, usulüne göre sorgu-
su yapılır
Sanığın duruşmadan bağışık tutulması 
Madde 196 – (1) Mahkemece sorgusu yapılmış olan sanık veya bu hususta sanık 
tarafından yetkili kılındığı hâllerde müdafii isterse, mahkeme sanığı duruşma-
da hazır bulunmaktan bağışık tutabilir.
(2) Sanık, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak 
üzere, istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu için belirlenen gün, Cumhuriyet 
savcısı ile sanık ve müdafiine bildirilir. Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sı-
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rasında hazır bulunması zorunlu değildir. Sorgusundan önce sanığa, ifadesini esas 
mahkemesi huzurunda vermek isteyip istemediği sorulur.
(3) Sorgu tutanağı duruşmada okunur.
(4) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre sanığın aynı anda görüntülü ve sesli ileti-
şim tekniğinin kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi olanağının varlığı 
hâlinde bu yöntem uygulanarak sorgu yapılır.
(5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerle yargılamanın yapıl-
dığı yargı çevresi dışındaki bir hastahane veya tutukevine nakledilmiş olan sanığın, 
sorgusu yapılmış olmak koşuluyla, hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen otu-
rumlar için getirilmemesine mahkemece karar verilebilir.
(6) Yurt dışında bulunan sanığın, belirlenen duruşma tarihinde hazır bulunmasının 
zorluğu halinde, bu tarihten önce duruşma açılarak veya istinabe suretiyle sorgusu 
yapılabilir.
Sanığın müdafi gönderebilmesi
Madde 197 – (1) Sanık hazır bulunmasa da müdafii bütün oturumlarda hazır 
bulunmak yetkisine sahiptir.
Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu
Madde 198 – (1) Duruşma, sanık hazır bulunmaksızın yapılırsa, mahkemenin karar 
ve işlemlerinin kendisine tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde, sürenin geçme-
sinden doğan sonuçları gidermek için sanık, kanunî nedenlere dayanarak, mahke-
menin o karar ve işlemleri hakkında eski hâle getirme isteminde bulunabilir.
(2) Ancak, sanık kendi istemi üzerine duruşmadan bağışık tutulmuş veya müda-
fii aracılığıyla temsil edilmek yetkisini kullanmış olursa artık eski hâle getirme 
isteminde bulunamaz.
Doğrudan soru yöneltme
Madde 201 – (1) Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katı-
lan avukat; sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer 
kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Sanık 
ve katılan da mahkeme başkanı veya hâkim aracılığı ile soru yöneltebilir. Yönel-
tilen soruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine, 
mahkeme başkanı karar verir. Gerektiğinde ilgililer yeniden soru sorabilir. 
(2) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde, heyeti oluşturan hâkimler, birinci 
fıkrada belirtilen kişilere soru sorabilir. 
Sanığın dışarı çıkarılması 
Madde 204 – (1) Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli 
olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanık, duruşma salonundan 
çıkarılır. Mahkeme, sanığın duruşmada hazır bulunmasını dosyanın durumuna 
göre savunması bakımından zorunlu görmezse, oturumu yokluğunda sürdürür ve 
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bitirir. Ancak, sanığın müdafii yoksa, mahkeme barodan bir müdafi görevlen-
dirilmesini ister. Oturuma yeniden alınmasına karar verilen sanığa, yokluğunda 
yapılan işlemler açıklanır.
Delillerin ortaya konulması ve reddi
Madde 206 – (1) Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına 
başlanır. (Ek cümleler: 25/5/2005 - 5353/29 md.) Ancak, sanığın tebligata rağmen 
mazeretsiz olarak gelmemesi sebebiyle sorgusunun yapılamamış olması, delillerin 
ortaya konulmasına engel olmaz. Ortaya konulan deliller, sonradan gelen sanığa 
bildirilir.
(2) Ortaya konulması istenilen bir delil aşağıda yazılı hâllerde reddolunur:

a) Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse. 
b) Delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa.
c) İstem, sadece davayı uzatmak maksadıyla yapılmışsa.

(3) Cumhuriyet savcısı ile sanık veya müdafii birlikte rıza gösterirlerse, tanığın 
dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçi-
lebilir.
(4) (Mülga: 25/5/2005 - 5353/29 md.)
Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler
Madde 211 – (1) a) Tanık veya sanığın suç ortağı ölmüş veya akıl hastalığına tutul-
muş olur veya bulunduğu yer öğrenilemezse,
b) Tanık veya sanığın suç ortağının duruşmada hazır bulunması, hastalık, malûllük 
veya giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir nedenle belli olmayan bir süre için 
olanaklı değilse,
c) İfadesinin önem derecesi itibarıyla tanığın duruşmada hazır bulunması gerekli 
sayılmıyorsa,
Bu kişilerin dinlenmesi yerine, daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş 
tutanaklar ile kendilerinin yazmış olduğu belgeler okunabilir.
(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanık veya müdafii birinci fıkrada be-
lirtilenlerin dışında kalan tutanakların okunmasına birlikte rıza gösterebilirler. 
Sanığın önceki ifadesinin okunması 
Madde 213 – (1) Aralarında çelişki bulunması halinde; sanığın, hâkim veya 
mahkeme huzurunda yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet savcısı tarafından alı-
nan veya müdafiinin hazır bulunduğu kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar duruş-
mada okunabilir. 
Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması
Madde 215 – (1) Suç ortağının, tanığın veya bilirkişinin dinlenmesinden ve her-
hangi bir belgenin okunmasından sonra bunlara karşı bir diyecekleri olup olma-
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dığı katılana veya vekiline, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafiine sorulur.
Delillerin tartışılması 
Madde 216 – (1) Ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, sırasıyla katılana 
veya vekiline, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafiine veya kanunî temsilci-
sine verilir.
(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanığın, müdafiinin veya kanunî 
temsilcisinin açıklamalarına; sanık ve müdafii ya da kanunî temsilcisi de Cum-
huriyet savcısının ve katılanın veya vekilinin açıklamalarına cevap verebilir. 
(3) Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilir. 
Duruşma tutanağının içeriği 
Madde 221 – (1) Duruşma tutanağında; 

a) Oturumlara katılan sanığın, müdafiin, katılanın, vekilinin, kanunî 
temsilcisinin, bilirkişinin, tercümanın, teknik danışmanın adı ve soyadı,
b) Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulünün bütün 
temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlar,
c) Sanık açıklamaları, 
d) Tanık ifadeleri,
e) Bilirkişi ve teknik danışman açıklamaları,
f) Okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve yazılar,
g) İstemler, reddi halinde gerekçesi, 
h) Verilen kararlar, 
i) Hüküm, 

Yer alır.
Suçun niteliğinin değişmesi
Madde 226 – (1) Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de 
savunmasını yapabilecek bir hâlde bulundurulmadıkça, iddianamede kanunî unsur-
ları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez.
(2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanma-
sını gerektirecek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm 
uygulanır.
(3) Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa ek savunması-
nı hazırlaması için süre verilir.
(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafie yapılır. Müdafii sanı-
ğa tanınan haklardan onun gibi yararlanır.
Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar
Madde 232 – (1) Hükmün başına, “Türk Milleti adına” verildiği yazılır.
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(2) Hükmün başında; 
a) Hükmü veren mahkemenin adı, 
b) Hükmü veren mahkeme başkanının ve üyelerinin veya hâkimin, Cumhuriyet 
savcısının ve zabıt kâtibinin, katılanın, mağdurun, vekilinin, kanunî temsilcisi-
nin ve müdafiin adı ve soyadı ile sanığın açık kimliği, 
c) Beraat kararı dışında, suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, 
d) Sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre ile halen tutuklu olup olmadığı, 
Yazılır.
(3) Hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından itibaren 
en geç onbeş gün içinde dava dosyasına konulur.
(4) Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimler tarafından imzalanır.
(5) Hâkimlerden biri hükmü imza edemeyecek hâle gelirse, bunun nedeni mahke-
me başkanı veya hükümde bulunan hâkimlerin en kıdemlisi tarafından hükmün 
altına yazılır.
(6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uy-
gulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve 
tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi 
ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.
(7) Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi 
tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Madde 238 – (1) Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe 
verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tutanağına geçi-
rilmesi suretiyle olur.
(2) Duruşma sırasında şikâyeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar görenden davaya 
katılmak isteyip istemediği sorulur.
(3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenmesinden sonra da-
vaya katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verilir.
(4) Sulh ceza mahkemesinde açılmış olan davalarda katılma hususunda Cumhuri-
yet savcısının görüşü alınmaz.
Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler
Madde 244 – (1) Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili 
mahkeme önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayı-
lır.
(2) Gaip hakkında duruşma açılmaz; mahkeme, delillerin ele geçirilmesi veya ko-
runması amacıyla gerekli işlemleri yapar.
(3) Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla da yapılabi-
lir.
(4) Bu işlemler sırasında sanığın müdafii veya kanunî temsilcisi veya eşi hazır 
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bulunabilir. Gerektiğinde, mahkemece barodan bir müdafi görevlendirilmesi 
istenir. 
Kaçağın tanımı
Madde 247 – (1) Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak ama-
cıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme 
tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir. 
(2) (Ek: 25/5/2005 - 5353/31 md.) Hakkında, 248 inci maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen suçlardan dolayı kovuşturma başlatılmış olan sanığın, yetkili mahkemece 
usulüne göre yapılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirilme kararı 
da yerine getirilemez ise, mahkeme; (1)
a) Çağrının bir gazete ile sanığın bilinen konutunun kapısına asılmak suretiyle 
ilânına karar verir; yapılacak ilânlarda, onbeş gün içinde gelmediği takdirde 248 
inci maddede gösterilen tedbirlere hükmedilebileceğini ayrıca açıklar,
b) Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren onbeş 
gün içinde başvurmayan sanığın kaçak olduğuna karar verir.
(3) Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce sorgusu yapıl-
mamış ise, mahkûmiyet kararı verilemez. (1)
(4) Duruşma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mahkeme barodan 
bir avukat görevlendirilmesini ister. (1)
Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi 
Madde 248 – (1) Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye’de 
bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla 
elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. Elkoyma ve kayyım atama 
kararı müdafiine bildirilir. 
(2) Birinci fıkra hükmü; 
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
3. Hırsızlık (madde 141, 142), 
4. Yağma (madde 148, 149), 
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158), 
7. Hileli iflas (madde 161), 
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
9. Parada sahtecilik (madde 197),
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
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11. Zimmet (madde 247), 
12. İrtikâp (madde 250),
13. Rüşvet (madde 252), 
14. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
15. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236), 
16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 
308), 
17. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 
18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 
334, 335, 336, 337), 

Suçları, 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah 
kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanım-
lanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suç-
lar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde 
tanımlanan suçlar,
Hakkında uygulanır. 
(3) Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, elkoymaya ilişkin hükümler 
uygulanır. Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazetede ilânına mahkemece ka-
rar verilebilir. 
(4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda elkoymanın 
kaldırılmasına karar verilir. 
(5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh ceza hâkimi veya 
mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir.
(6) Mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmakla yüküm-
lü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini 
saptarsa, bunların geçimlerini sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal du-
rumları ile orantılı miktarda yardımda bulunulması konusunda kayyıma izin verir.
(7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır. 
(8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir.
Kovuşturma 
Madde 252 – (1) 250 nci madde kapsamına giren suçlarla ilgili davalara ait duruş-
malarda aşağıdaki hükümler uygulanır:
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a) Bu suçlar acele işlerden sayılır ve bunlarla ilgili davalara adlî tatilde de bakılır.
b) Sanık sayısının çok fazla olması durumunda, sanıkların bir kısmının duruşma-
nın bazı oturumları ile ilgileri bulunmuyor ise duruşmanın bu oturumlarının, yok-
luklarında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak, bu sanıkların yoklukla-
rında yapılan oturumlarda kendilerini etkileyen bir hâl ortaya çıktığı takdirde buna 
ilişkin söz ve işlerin esaslı noktaları sonraki oturumlarda kendilerine bildirilir. 
c) Mahkeme, güvenliğin sağlanması bakımından duruşmanın başka bir yerde yapıl-
masına karar verebilir.
d) Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek için Cumhuriyet savcısına, 
katılan veya vekiline; iddialara karşı savunmasını yapmak için sanık veya müda-
fiine makul bir süre verilir. Bu süre, savunma hakkının sınırlanması anlamına 
geleceği durumlarda re’sen uzatılabilir.
e) Mahkeme, duruşmanın düzen ve disiplinini bozan sözlü veya yazılı beyan ve dav-
ranışlar ile mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cum-
huriyet savcısına, müdafie, tutanak kâtibine yahut görevlilere tahkir veya hakaret 
oluşturan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyabilir. 
f) Mahkeme başkanı, duruşmanın düzenini bozan sanığı veya müdafii o günkü 
oturumun tamamına çıkmamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. Bunla-
rın, sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak davranışlara 
devam edecekleri anlaşılırsa ve hazır bulunmaları gerekli görülmezse, yokluk-
larında duruşmaya devam olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu karar, 
esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına engel olacak biçimde uygulana-
maz ve sanığın kendisini başka bir müdafi ile temsil ettirmesine izin verilir. Du-
ruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafiin bundan sonraki oturumlarda 
da duruşmanın düzenini bozmakta ısrar etmeleri hâlinde, bir daha aynı dava 
ile ilgili oturumların tamamına veya bir kısmına katılmamalarına da karar ve-
rilebilir. Bu hüküm müdafi hakkında uygulandığı takdirde, durum ilgili baroya 
bildirilir. Bu halde de sanığın kendisini başka bir müdafi ile temsil ettirmesi 
için uygun bir süre verilir. Oturumların bir kısmına ya da tamamına katılma-
masına karar verilen müdafi Avukatlık Kanununun 41 inci maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince tayin edilmiş ise durum, kendisini tayin eden mercie de bil-
dirilir. Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafii tekrar duruşmaya 
alındıklarında, yokluklarında yapılan iş ve işlemlerin esaslı noktaları kendile-
rine bildirilir. Sanık ya da müdafii dilerse yokluklarındaki tutanak örnekleri de 
kendilerine verilir.
Duruşma salonundan çıkartılan veya oturumlara katılmamalarına karar verilen 
sanık veya müdafiler mahkemenin tayin edeceği süre içerisinde yazılı savunma 
verebilirler.
g) Bu Kanunun 6 ncı maddesi, 250 nci madde kapsamına giren suçlara bakan ağır 
ceza mahkemeleri hakkında uygulanmaz.
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h) Kendisine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebligat yapılmaması 
hâllerinde, işin ivediliğine göre basın veya diğer kitle iletişim araçlarıyla tebligat 
yapılabilir. 
(2) 250 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen suçlar bakımından, 
Kanunda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır.
Uzlaşma 
Madde 253 – (Değişik: 6/12/2006-5560/24 md.)
(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel 
hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur:
a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar. 
b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan; 

 1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
 2. Taksirle yaralama (madde 89), 
 3. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
 4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
 5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belge-
lerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),

suçları. 
(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; di-
ğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, 
kanunda açık hüküm bulunması gerekir. 
(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hü-
kümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma 
yoluna gidilemez.
(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması halinde, Cumhuriyet savcısı 
veya talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gö-
rene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin 
reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet 
savcısı uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüp-
heli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan 
itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır. 
(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaş-
mayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.
(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste 
bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar 
görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaş-
tırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır. 
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(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir 
suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar gören-
lerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. 
(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça 
ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.
(9) Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etme-
si halinde, Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi, 
uzlaştırmacı olarak avukat görevlendirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk 
öğrenimi görmüş kişiler arasından uzlaştırmacı görevlendirebilir. 
(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebeple-
ri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur. 
(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhu-
riyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Cumhuriyet savcısı 
uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü oldu-
ğunu hatırlatır. 
(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itiba-
ren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı 
bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir. 
(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine 
şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. 
Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da ve-
kilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş 
sayılır. 
(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak 
Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimat ve-
rebilir. 

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine 
verilen belge örnekleriyle birlikte Cumhuriyet savcısına verir. Uzlaşmanın gerçek-
leşmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrın-
tılı olarak açıklanır. 

(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan za-
rar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe 
kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. 

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve 
edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altı-
na alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder. 

(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez. 

(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def ’aten yerine getirmesi halinde, hak-
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kında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri 
tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci 
maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davası-
nın açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine ge-
tirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, 
kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nede-
niyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphe-
linin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 
tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahi-
yetini haiz belgelerden sayılır.
(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruştur-
ma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz. 
(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulu-
nulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaş-
tırmacının raporunu düzenleyerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar dava 
zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez. 
(22) Uzlaştırmacıya Cumhuriyet savcısı tarafından çalışma ve masraflarıyla orantılı 
bir ücret takdir edilerek ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, 
yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Dev-
let Hazinesi tarafından karşılanır. 
(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen 
kanun yollarına başvurulabilir.
(24) Uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin hususlar, yönetmelikle düzenlenir.
Avukatın başvurma hakkı
Madde 261 – (1) Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık 
arzusuna aykırı olmamak koşuluyla kanun yollarına başvurabilir. 
Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi
Madde 266 – (1) Kanun yoluna başvurulduktan sonra bundan vazgeçilmesi, mercii 
tarafından karar verilinceye kadar geçerlidir. Ancak, Cumhuriyet savcısı tarafından 
sanık lehine yapılan başvurudan onun rızası olmaksızın vazgeçilemez.
(2) Müdafiin veya vekilin başvurudan vazgeçebilmesi, vekâletnamede bu husus-
ta özel yetkili kılınmış olması koşuluna bağlıdır.
(3) 150 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kendisine müdafi atanan şüpheli 
veya sanıklar yararına kanun yoluna başvurulduğunda veya başvurulan kanun 
yolundan vazgeçildiğinde şüpheli veya sanık ile müdafiin iradesi çelişirse mü-
dafiin iradesi geçerli sayılır.
Karar
Madde 271 – (1) Kanunda yazılı olan hâller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında 
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duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet 
savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir.
(2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar 
verir.
(3) Karar mümkün olan en kısa sürede verilir.
(4) Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak ilk defa merci tarafından 
verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
Temyiz gerekçesi
Madde 295 – (1) Temyiz başvurusunda temyiz nedenleri gösterilmemişse temyiz 
başvurusu için belirlenen sürenin bitmesinden veya gerekçeli kararın tebliğinden 
itibaren yedi gün içinde hükmü temyiz olunan bölge adliye mahkemesine bu ne-
denleri içeren bir ek dilekçe verilir. Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, temyiz 
isteğinin sanığın yararına veya aleyhine olduğunu açıkça belirtir. 
(2) Temyiz, sanık tarafından yapılmış ise, ek dilekçe kendisi veya müdafii tara-
fından imza edilerek verilir. 
(3) Müdafii yoksa sanık, tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine yapacağı bir 
beyanla gerekçesini açıklayabilir; tutanak hâkime onaylatılır. Sanığın yasal tem-
silcisi ve eşi hakkında 262 nci madde, tutuklu sanık hakkında ise 263 üncü mad-
de hükümleri saklıdır. 
Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevi 
Madde 297 – (1) 296 ncı maddeye göre hükmü veren bölge adliye mahkemesin-
ce reddedilmeyen temyiz istemine ilişkin dilekçesinin bir örneği karşı tarafa tebliğ 
olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevabını 
verebilir. 
(2) Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava dosyası, bölge 
adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cılığına gönderilir. 
(3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü tem-
yiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık 
veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf 
tebliğden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap verebilir.
(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, ilgililerin dava dosyasından belirle-
nen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.
(5) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır.
Duruşmalı inceleme 
Madde 299 – (1) On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargı-
tay, incelemelerini sanığın veya katılanın temyiz başvurusundaki istemi üzerine 
veya re’sen duruşma yoluyla yapar. Duruşma gününden sanığa, katılana, müdafi 
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ve vekile haber verilir. Sanık, duruşmada hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir 
müdafi ile de temsil ettirebilir. 
(2) Sanık, tutuklu ise duruşmaya katılmak isteminde bulunamaz. 
Duruşmada usul
Madde 300 – (1) Duruşmadan önce görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafın-
dan hazırlanan rapor üyelere açıklanır. Üyeler, ayrıca bizzat dosyayı incelerler. Bu 
hususlar gerçekleştikten sonra duruşma açılır. 
(2) Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya yerine görevlendirdiği 
Yargıtay Cumhuriyet savcısı, sanık, müdafii, katılan ve vekili iddia ve savun-
malarını açıklar. Temyizi istemiş olan tarafa önce söz verilir. Her hâlde son söz 
sanığındır.
Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri
Madde 307 – (1) Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya yeniden baka-
cak bölge adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere bozmaya karşı diyeceklerini 
sorar. 
(2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan adreslerine de davetiye 
tebliğ olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelme-
meleri nedeniyle bozmaya karşı beyanları saptanmamış olsa da duruşmaya de-
vam edilerek dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek 
ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise, her hâlde dinlenmesi gerekir. 
(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece mahkemesinin 
direnme hakkı vardır. Ancak, direnme üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca ve-
rilen kararlara karşı direnilemez. 
(4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısı veya 262 
nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden verilen hüküm, önce-
ki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.
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CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 
YÜRÜRLÜK ve UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

 
 Kanun Numarası : 5320
 Kabul Tarihi : 23/3/2005
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.)
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

 

Müdafi ve vekil ücreti (3)
Madde 13- (Değişik: 6/12/2006-5560/30 md.)
(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamla-
rının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık 
ücret tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınarak 
Adalet ve Maliye bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek ücret, Adalet 
Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir. Bu ücret, yargılama 
giderlerinden sayılır.
(2) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar Tür-
kiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından çı-
karılacak yönetmelikle belirlenir.
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CEZA ve GÜVENLİK 
TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

 
 Kanun Numarası : 5275
 Kabul Tarihi : 13/12/2004
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/12/2004 Sayı :25685
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama
Madde 42- (1) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıt-
lama cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve 
yollamaktan, televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer 
iletişim araçlarından yararlanmaktan tamamen veya kısmen yoksun bırakılması-
dır.
(2) Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır: 

a) Protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama eylemine katıl-
mak.
b) Kurum işyurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamak.
c) Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye karşı toplu olarak sessiz 
direnişte bulunmak.
d) Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilâç ve gıda maddesi stoku yap-
mak.
e) Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak.

(3) Hükümlüye gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezasının infazından sonra 
kendisine verilir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem 
yapılmadan başlanamaz. 
(4) Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları ile doğal afet 
hâllerinde yapılması gereken haberleşmeler ve avukat ile ilişkilerde bu madde 
hükmü uygulanmaz. 
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma 



Avukatlık Mevzuatı

172

Madde 43- (1) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlünün bir aydan 
üç aya kadar ziyaretçi görüşüne çıkarılmamasıdır.
(2) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

a) Sayım yapılmasına karşı çıkmak.
b) Aramaya karşı çıkmak.
c) Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak.
d) Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek 
veya davranışta bulunmak.
e) Hükümlülerin haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileş-
tirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazan-
dırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katıl-
malarını, kurum hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat tayin 
etmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gitmelerini, 
kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çık-
malarını her ne suretle olursa olsun engellemek, hükümlü ve tutukluları 
bu fiillere teşvik etmek, bu yolda talimat vermek, mevzuatın hükümlü ve 
tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanaklarını engel-
lemek.
f) Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak.

(3) Resmî ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle görüşmelerde bu 
madde hükmü uygulanmaz.
Hücreye koyma 
Madde 44- (1) Hücreye koyma cezası, hükümlünün eylemlerinin nitelik ve ağırlığı-
na göre bir günden yirmi güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, 
geceli ve gündüzlü bir hücrede tek başına tutulması ve her türlü temastan yoksun 
bırakılmasıdır.
(2) Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlar-
dır:

 a) Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek.
 b) Tünel kazmaya teşebbüs etmek.
 c) Firara teşebbüs etmek.
 d) Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak veya isyana kalkışmak.
 e) Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektiren şekilde kasten yarala-
mak.
 f) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle 
başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek 
için oluşturulan gruplara katılmak veya bunlarla dayanışma içinde olmak.
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 g) Üçüncü fıkranın (g) bendinde belirtilenler dışında kalıp da Kanuna uygun 
olarak yasaklanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza 
infaz kurumlarına sokmak, bulundurmak, kullanmak.
 h) Sayım ve aramalar ile 43 üncü maddenin (e) bendinde belirtilen faaliyet-
lere şiddet kullanarak engel olmak veya buna kalkışmak.
 ı) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet teklif etmek veya 
vermeye kalkışmak.
 j) Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak.
 k) Kuruma, kurum görevlilerine veya hükümlü ve tutuklulara ait şeyleri çal-
mak veya bunlara kasten zarar vermek. 

Tutukluların hakları
Madde 114- (1) Tutuklulardan çalışmaları istenebilir; ancak, buna mecbur tutula-
mazlar. Tutuklular istediklerinde idare, barındırıldıkları odalarda çalışmalarına izin 
verebilir. Odada çalışma imkânı yoksa, tutukluların iş yerlerinde çalışmalarına da 
izin verilebilir. Bu takdirde kendileri hakkında çalışmakta olan hükümlülere ait re-
jim uygulanır.
(2) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde tutuklular, kurumun bu husustaki genel 
düzenine uymak suretiyle ziyaretçi kabul edebilirler. Ancak soruşturma evresinde 
Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkeme, soruşturmanın 
veya davanın selameti bakımından tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir 
veya bu hususta kısıtlamalar koyabilir. 
(3) Tutukluların yazılı haberleşmeleri ile telefonla görüşmeleri, soruşturma evre-
sinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemesince kısıt-
lanabilir. 
(4) Tutuklu, savunması için istediği müdafii seçmek ve görevlendirmek hakkı-
na sahiptir. Her dereceden kurum görevlileri bu hususta tutukluya tavsiyelerde 
bulunamaz.
(5) Tutuklunun müdafii ile olan haberleşmesine ve kurum düzeni çerçevesinde te-
mas ve görüşmelerine hiçbir suretle engel olunamaz ve kısıtlamalar konulamaz.
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CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ 
KANUNU İLE DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN 

KURULUŞ ve YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNUN 
BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 

 Kanun Numarası : 3842
 Kabul Tarihi : 18/11/1992
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/12/1992 Sayı : 21422
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 Sayfa :

Geçici Madde 3 – 1992 yılı için 146 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Türkiye 
Barolar Birliğine aktarılacak ödenek, 1991 yılı bütçesi esas alınarak hesaplanır 
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Türkiye 
Barolar Birliğine aktarılır.

Madde 31 – (Mülga birinci fıkra: 15/7/2003-4928/19 md.)
 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105 inci maddesi, 2845 sayılı 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında Kanunun 
16 nci maddesi, 2959 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 2 nci madde-
sinin birinci fıkrası, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 26 ncı maddesi, 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 11 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesinin başlığı “Müdafi tayini” ola-
rak değiştirilmiştir.
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ÇOCUK KORUMA KANUNU
 

 Kanun Numarası : 5395
 Kabul Tarihi : 3/7/2005
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

 
Sosyal inceleme ve denetim raporları hakkında bilgi edinme
Madde 41- (1) Sosyal inceleme raporu ile denetim plânı ve raporunun birer ör-
neğini çocuğun avukatı veya yasal temsilcisi Cumhuriyet savcısından, mahke-
meden veya çocuk hâkiminden alabilir. Çocuğa raporun içeriği hakkında bilgi 
verilir.
(2) Ancak, çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci fıkrada gösterilen kişi-
lerin sosyal inceleme raporu ile denetim plânı ve raporu hakkında bilgi sahibi 
olmasının çocuğun yararına aykırı olduğuna kanaat getirilirse, bunların ince-
lenmesi kısmen veya tamamen yasaklanabilir.
l) İzin süresini özürsüz olarak en fazla iki gün geçirmek.
m) Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve ölüm oru-
cuna teşvik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek.
(3) Onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler 
şunlardır:

a) İsyan çıkartmak.
b) Kuruma ağır zarar vermek.
c) Kasten yangın çıkarmak.
d) Adam öldürmek veya öldürmeye kalkışmak.
e) Hükümlü ve tutukluları kasten veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yarala-
mak ile görevlileri her türlü kasten yaralamak.
f) Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak, bu suçla-
ra kalkışmak veya cinsel tacizde bulunmak.
g) Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, be-
releyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her 
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türlü zehir ve uyuşturucu ilâç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik 
haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, kullanmak. 
h) Görevlileri veya hükümlü ve tutukluları rehin almak.
ı) Firar etmek veya tünel kazmak.
j) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriy-
le başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştir-
mek için nüfuz kullanarak grup oluşturmak.
k) Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret 
ve benzeri eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.
l) Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya yaptır-
mak.
m) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.

(4) Hücre, yaşamsal gereksinmeleri karşılayacak biçimde düzenlenir.
(5) Hücreye konulan hükümlünün, resmî ve yetkili merciler ve avukat ile görüş-
mesine engel olunmaz.
Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri
Madde 45- (1) Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri, ço-
cuğun disiplin cezası gerektiren eyleminin gerçekleşme riskinin bulunması hâlinde 
bu riski ortadan kaldırmak veya soruşturma sürerken giderilmesi güç ve imkânsız 
zararların doğmasını önlemek amacıyla uygulanan ve ceza niteliği taşımayan koru-
ma ve önleme amaçlı tedbirlerdir.
(2) Çocuklar hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri şunlardır: 

a) Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelemek.
b) Kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek.
c) Bulunduğu kurumun başka bir kısmına nakletmek.
d) Meslek eğitiminin bütünlüğünü ve sürekliliğini bozmayacak şekilde çalış-
tığı işyerini veya atölyeyi değiştirmek.
e) Belli yerlere girmesini yasaklamak.
f) Bazı eşyaları bulundurmasını veya kullanmasını yasaklamak.

Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları 
Madde 46- (1) Uyarma: Çocuğa eyleminin niteliğinin kötü ve uygunsuz olduğunun 
açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir. 
Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

a) Yatakhane, atölye, etüt salonu, kütüphane ve buna benzer yerlerde sigara 
içmek.
b) Aynı alanı veya etkinliği paylaştığı arkadaşlarının rahatsız olmasına neden 
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olacak biçimde gürültü yapmak veya davranışlarda bulunmak.
c) Yattığı odayı ve yatma yerlerini izinsiz değiştirmek.
d) Yatma ve kalkma zamanına uymamak.
e) Sayımı geciktirmek veya geç çıkmak.
f) İzin alması gereken durumlarda diğer odalara izinsiz gitmek.
g) Yemek yeri varken odalarda yemek yemek, yiyecek bulundurmak. 
h) Kurum görevlilerine, kurumu ziyaret eden kişilere, kurum dışında katıldı-
ğı faaliyetlerin görevlilerine ve arkadaşlarına kaba veya saygısız davranmak.
ı) Kişisel durumu, adresi ve buna benzer konularda kurum görevlilerini yan-
lış bilgilendirmek, yalan söylemek.
j) Kılık ve kıyafetine, kişisel temizliğine dikkat etmemek.
k) Katıldığı etkinlikler ve derslerle ilgili olarak bulundurması gereken araç ve 
gereçleri yanında bulundurmamak.
l) Kurum içinde katılması gereken faaliyetlere katılmamak, geç katılmak veya 
katıldıktan sonra izinsiz ayrılmak.
m) Siyasî partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara ait amblem, rozet, yazı, 
slogan, bildiri, ilân, broşür ve buna benzer eşyaları bulundurmak, asmak, teş-
hir etmek ya da üzerinde taşımak.

(2) Kınama: Çocuğun, daha önce uyarı cezası verilmesine sebep olan davranışı ikin-
ci kez tekrarlaması hâlinde, davranışının sonuçlarına ikinci kez dikkatinin çekilme-
sidir. 
(3) Onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme: Disiplin cezası gerektiren eylemin 
sonuçlarının, istekli olması koşulu ile çocuk tarafından onarma, tazmin etme veya 
eski hâle getirme suretiyle giderilmesidir. Bu disiplin cezasını gerektiren eylemler 
şunlardır:

a) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak, kullanmak. 
b) İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak.
c) Çevre temizliğine dikkat etmemek, kurumu ve çevresini kirletmek.
d) Kişisel temizliğini yapmamakta ısrar etmek.
e) Kurum içindeki iş ve eğitim yerini izinsiz terk etmek.
f) Kuruma ait eşyayı usulüne uygun olmayan şekilde almak veya kullanmak.
g) İşini kasten kötü yapmak veya çalışması gerekirken çalışmamak.
h) İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinde kendisine verilen ödev ve görevleri 
yapmamak.
ı) Kurum kitaplığından, atölye ve derslik gibi yerlerden aldığı kitap, araç ve 
gereçleri zamanında geri vermemek, eksik vermek ve bunlara zarar vermek.
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j) Dikkatsizlikle kurumun bina, eklenti ve donanımları ile kuruma ait taşınır 
ve taşınmaz malları veya başkasına ait herhangi bir eşyayı yakmak, kırmak 
veya hasara uğratmak.
k) Üzerinde bulundurulmasına izin verilmeyen veya bulundurabileceğinden 
fazla eşya veya para bulundurmak.
l) Yasaklanmış her tür yayını kuruma veya kuruma bağlı yerlere sokmak veya 
yanında bulundurmak.
m) Kurum eşyasına, kendisinin veya arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlâk 
dışı, ideolojik veya siyasî amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yap-
mak, yazılar yazmak ve asmak.

(4) Harcamalarına sınır koyma: Çocuğun daha önce onarma, tazmin etme ve eski 
hâle getirme cezası verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde çalışması 
karşılığında aldığı ücret ve ailesinden gelen paranın haftalık harcama limitinin üçte 
birinin otuz gün süre ile kesilmesidir.
(5) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma: Çocuğun otuz güne kadar sosyal, kül-
türel ve sportif faaliyetlere katılmaktan yoksun bırakılmasıdır. Bu disiplin cezasını 
gerektiren eylemler şunlardır:

a) Kumar oynamak.
b) Kavga etmek.
c) Dikkatsiz davranışı sonucu başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlike-
ye düşürmek.
d) Katıldığı kurum dışı faaliyetlerden zamanında dönmemek ve uyması gere-
ken koşullara uymamak.
e) Kullanması için kendisine verilen bir şeyi satmak veya başkasına vermek.
f) Kurum veya dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.
g) Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret 
ve benzeri eşyayı kurumun herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek. 
h) Katıldığı faaliyetlerin akışını ve düzenini engelleyici ve bozucu nitelikte 
kastî davranışlarda bulunmak, faaliyeti yürüten kişinin uyarısına rağmen bu 
davranışlarına devam etmek.
ı) Arkadaşlarının verilen görevleri yapmasına engel olmak.

(6) Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma: Çocuğun, daha önce bazı faaliyetlere ka-
tılmaktan alıkoyma cezası verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde, 
teşvik esaslı ayrıcalıkların otuz gün süre ile geri alınmasıdır. 
(7) İznin ertelenmesi: Disiplin cezasını gerektiren eylemin niteliğine ve ağırlık dere-
cesine göre çocuğun izninin altmış güne kadar ertelenmesidir. Bu disiplin cezasını 
gerektiren eylemler şunlardır: 
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a) Diğer çocuklar üzerinde nüfuz kurmak ve husumet hislerini tahrike çalış-
mak, imtiyaz ve menfaat hırsları yaratmak.
b) Her türlü bağımlılık yapıcı maddeyi kuruma getirmek, kullanmak, bulun-
durmak, satmak, kullanmış olarak kuruma gelmek.
c) Başkalarına ait para ve eşyayı almak için zor kullanmak, haraç almak.
d) Taarruz ve firara yarayacak ve gerektiğinde bu işler için kullanılabilecek 
madde ve aletleri yapmak, saklamak, bulundurmak.
e) İdareye ait olup kendisine verilmemiş bulunan yatak, battaniye, karyola ve 
dolap gibi eşyayı zapt etmek ve yeni gelenlere satmak. 
f) Kurum görevlilerine hakaret etmek, karşı gelmek.
g) Başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye sokan davranışlarda bu-
lunmak.
h) Mazeretsiz olarak izinden dönmesi gereken zamandan geç dönmek ve uy-
ması gereken koşullara uymamak.
ı) Kuruma yasak eşya sokmak, başkasına vermek veya satmak.
j) Okul, işyeri gibi gitmesi gereken bir yere gitmemek, katılması gereken faa-
liyetlere katılmamak.
k) Hakaret veya iftira etmek, alçaltıcı söz söylemek veya davranışta bulun-
mak, başkalarını bu tür davranışlara kışkırtmak.
l) Suç örgütlerinin propaganda ve eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptır-
mak.
m) Kurum dışına izinsiz çıkmak.
n) Kurumca verilen kimlik kartında veya kendisine verilen her tür belgede 
tahrifat yapmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak.
o) İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılmasına engel olmak, katılanları 
faaliyetleri terk etmeye zorlamak veya kışkırtmak.
p) Kasten başkasını yaralamak.

(8) Kapalı ceza infaz kurumuna iade: Çocuğun, eyleminin nitelik ve ağırlığına göre 
çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına, bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz ku-
rumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine altı ay süre ile iadesidir. Çocuk, bu fıkra 
dışında işlenen disiplin suçları ve disiplin cezalarından dolayı çocuk kapalı infaz 
kurumuna iade edilemez. Kapalı ceza infaz kurumuna iadeyi gerektiren eylemler 
şunlardır:

a) Kurum içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü âlet, silâh ve pat-
layıcı madde kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs 
etmek, yaralamak. 
b) Bir kimseyi rızası hilafına alıkoymak.
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c) Şiddet ve tehdit ile kurum görevlilerinin görevini engellemek.
d) Firara teşebbüs etmek veya firar etmek. 
e) Kasten kurumun bina, eklenti ve donanımları ile taşınır ve taşınmaz mal-
larını yakmak veya yakmaya teşebbüs etmek, ağır hasar vermek.
f) Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak, isyan çıkartmak veya is-
yana teşebbüs etmek.
g) Adam öldürmek veya öldürmeye teşebbüs etmek.
h) Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve cinsel tacizde bulunmak veya 
bunlara teşebbüs ve bu tür davranışlara kışkırtmak.
ı) Görevlilere, diğer çocuklara işkence yapmak veya yaptırmak.

(9) Odaya kapatma cezası: Sekizinci fıkrada belirtilen kapalı infaz kurumun-
da bulunan çocuğun, aynı fıkrada belirtilen eylemlerde bulunması hâlinde, beş 
güne kadar açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, gece ve gündüz tek başı-
na bir odada tutulmasıdır. Bu ceza, çocuğun kurum görevlilerine istediği zaman 
ulaşmasına engel olunmayacak şekilde uygulanır. Çocuk, cezanın infazı önce-
sinde, sırasında ve sonrasında doktor kontrolünden geçirilir. Cezanın infazı sı-
rasında çocuğun; ailesi, avukatı ve yasal temsilcisiyle görüşmesine izin verilir.
Avukat ve noterle görüşme hakkı
MADDE 59.- (1) Hükümlü, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları 
ile vekâletnamesi olmaksızın en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.
(2) Avukat ve noter ile görüşme, meslek kimliklerinin ibrazı üzerine, tatil gün-
leri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, 
konuşulanların duyulamayacağı, ancak güvenlik nedeniyle görülebileceği bir 
biçimde yapılır. 
(3) Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü ile görüş-
me yapamazlar. 
(4) (Değişik: 25/5/2005-5351/5 md.) Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, 
dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi 
tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220 nci, İkinci Kitap Dördüncü Kısım 
Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlü-
lerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğine, infaz kuru-
munun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri 
mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu 
veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ve infaz 
hâkiminin kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu 
kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler in-
faz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen veya tamamen ve-
rilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer, 4675 sayılı 
Kanuna göre itiraz edebilirler.
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(5) (Ek ibare: 25/5/2005-5351/5 md.) Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu ulus-
lararası sözleşmelere ve karşılıklılık esasına uygun olmak koşuluyla, Yabancı ül-
kelerde haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılmakta olan, yabancı ülke 
veya uluslararası yargı mercilerinde dava açmak isteyen, leh veya aleyhine açıl-
mış davası olan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlülerle yabancı uy-
ruklu avukatları, bu soruşturma ve kovuşturma, açılacak veya açılmış davalarla 
sınırlı olmak ve vekâletname sunmak koşuluyla görüşebilirler. Vekâletnamesi 
olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir 
avukatla birlikte görüşme yapabilirler. 
Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı
Madde 68- (1) Hükümlü, bu maddede belirlenen kısıtlamalar dışında, kendisine 
gönderilen mektup, faks ve telgrafları alma ve ücretleri kendisince karşılanmak ko-
şuluyla, gönderme hakkına sahiptir. 
(2) Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgraflar; 
mektup okuma komisyonu bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda kuru-
mun en üst amirince denetlenir. 
(3) Kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri hedef gösteren, 
terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşme-
lerine neden olan, kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, 
tehdit ve hakareti içeren mektup, faks ve telgraflar hükümlüye verilmez. Hükümlü 
tarafından yazılmış ise gönderilmez. 
(4) Hükümlü tarafından resmî makamlara veya savunması için avukatına gön-
derilen mektup, faks ve telgraflar denetime tâbi değildir. 
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DANIŞTAY KANUNU
 

 Kanun Numarası : 2575
 Kabul Tarihi : 6/1/1982
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı : 17580
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 119

Danıştay üyelerinin nitelikleri
Madde 8 – 1. Danıştay üyeleri:

a) İdari yargı hakim ve savcılığı,
b) Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik,
c) Generallik, amirallik, 
d) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,
e) Genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdür-
lük veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul başkanlıkları,
f) Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi pro-
fesörlüğü,
g) Bakanlıkların başhukuk müşavirliği veya birinci hukuk müşavirliği 
veya Maliye Bakanlığında bu derecelerdeki hukuk müşavirliği, müşavir 
avukatlığı veya muhakemat müdürlüğü,

Görevlerini yapanlar arasından seçilir. 
2. İdari yargı hakim ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için birinci 
sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile çalışmış olmaları ve 
birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmemeleri gereklidir.
3. İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin yükseköğrenimlerini tamam-
ladıktan sonra Devlet hizmetlerinde yirmi yıl, yukarıda sayılan görevlerde toplam 
olarak en az üç yıl çalışmış bulunmaları, birinci derece aylığını kazanılmış hak ola-
rak almaları ve hakimliğin gerektirdiği ahlak ve seciyeye sahip olmaları şarttır.
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DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU
 

 Kanun Numarası : 3894
 Kabul Tarihi : 10/7/1940
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/7/1940 Sayı : 4564
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 880

Madde 115 – Dava arzuhallerinin bir Türk avukatı tarafından tanzim ve imza 
edilmesi şarttır.
Muhakeme alakalıyı temsil eden bir Türk avukatı huzuriyle cereyan eder.
Yukarıda gösterilen avukat, yerine diğer bir avukatın tayin edildiği, mahkemeye 
ispat edilinceye kadar, temsil salahiyetini muhafaza eder.
Madde 121 – Devlet ajanı dava dosyasını her zaman tetkik edebilir.
Alakalının avukatı tarafından dava dosyasının tetkikına, Devlet ajanının mu-
vafakatiyle müsaade olunur. Devlet ajanı, ancak askeri zaruretler icap ettirdiği 
takdirde bu muvafakattan imtina edebilir. Mahkeme dava dosyasının alakalının 
avukatına gösterilmiyen kısımlarından istihraç etmiş olduğu vakıaları, hüküm-
de alakalılar aleyhine bir delil olarak kullanamaz.
Madde 130 – Ara kararları, duruşma yapılmadan da verilebilir.
Hükümler ve tefhim edilmeyen kararlar Devlet ajanına ve alakalıların avukatla-
rına re’sen tebliğ olunur.
Madde 131 – Deniz müsadere mahkemelerinin hükümleri katileştikten sonra icra 
olunur.
Hükmün katileştiği mahkeme reisi tarafından tevsik olunduktan sonra Devlet 
ajaniyle alakalıların avukatlarına tebliğ olunur.
Madde 139 – Alakalının istinaf arzuhali ve layihası bir avukat tarafından da 
imza edilmek icap eder.
Madde 146 – İtiraz yoluna ancak bu kanunda yazılı hallerde müracaat olunabilir.
İtiraz, kararın tebliğ, veya tefhim tarihinden itibaren onbeş gün içinde deniz müsa-
dere mahkemasine yazılı şekilde yapılır.
İtiraz istidasının, bir avukat tarafından imza edilmiş olması şarttır.
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İtiraz üzerine duruşma yapılmadan karar verilir.
Madde 152 – Katileşmiş bir hüküm aleyhine aşağıdaki hallerde muhakemenin ia-
desi talep edilebilir:
1 – Hükümde ihticac olunan bir vasikanın sahteliği sabit olursa;
2 – Yemin verilerek dinlenmiş olan bir şahit veya ehlihibrenin hükme müessir ola-
cak surette kast veya ihmal ile hakikat hilafında şahitlikte bulunduğu veya rey ver-
diği sabit olursa.
Muhakemenin iadesi talebi iade talebine sebep teşkil eden suçtan dolayı katileşmiş 
bir hüküm bulunduğu veya delillerin yokluğundan başka sebepler yüzünden taki-
bat ve tahkikatın icra ve devamı mümkün olmadıği takdirde kabul olunur.
Muhakemenin iadesine dair olan arzuhallerin bir avukat tarafından imzası 
şarttır.
Muhakemenin iadesine dair olan talepler, hükmün katileştiğinden itibaren üç sene 
sonra kabul olunmaz.



İlgili Yasa Maddeleri

185

DEVLET MEMURLARI KANUNU
 

 Kanun Numarası : 657
 Kabul Tarihi : 14/7/1965
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044

İstihdam şekilleri:
Madde 4 – (Değişik:30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 
md.)
Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle 
gördürülür.
A) Memur:
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince 
genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görev-
lendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, 
planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar 
da memur sayılır.
B) Sözleşmeli personel:
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin ha-
zırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai 
hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren 
geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakan-
lığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırıl-
masına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı madde-
nin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca 
çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)
(Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.)
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıt-
larını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlı-
ğında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen 
istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı 



Avukatlık Mevzuatı

186

nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, 
(....)(1) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman ta-
biplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı 
öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanu-
na tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırı-
lacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.
(Ek paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sı-
nav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu 
tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller Ba-
kanlar Kurulunca kararlaştırılır.
(Ek fıkra: 5/7/1991 - KHK - 433/1 md.; Mülga: 27/12/1991 - KHK - 475/11 md.)
C) Geçici personel:
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı 
ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen 
görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi 
sayılmayan kimselerdir.
D) İşçiler:
(Değişik birinci cümle: 4/4/2007-5620/4 md.) (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilen-
ler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında 
belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kam-
panya işle-rinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına 
göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşme-
leriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulan-
maz.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.
I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI:
Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri 
gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare 
Hizmetleri sınıfını teşkil eder.
II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI:
Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa 
eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, 
jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yö-
neylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile 
teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik 
hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden me-
zun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 
tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay 
eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik un-
vanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik 
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Hizmetler sınıfını teşkil eder.*

III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş 
olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında 
çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık 
memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, 
sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, 
laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı 
ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve 
benzeri sağlık personelini kapsar.
(Ek paragraf: 10/7/2003-4924/11 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine 
getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden 
ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın 
alınması yoluyla gördürülebilir. 
IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI:
Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle gö-
revlendirilen öğretmenleri ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını kapsar.**

V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI:
Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, 
baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan me-
murları kapsar.
VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI:
Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş 
olan ve dini görev yapan memurları kapsar.
VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:***

Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, ko-
miser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet mü-
dürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.****

VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve topla-
mak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, 

* Bu hükme ilave edilen ve metne işlenmiş olan ünvanlar ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 
10/10/1983 tarih ve 83/7198 sayılı kararına bakınız.

** Bu bende, 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle “ilköğretim müfettişlerini ve 
yardımcılarını” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.,

*** 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı K.H.K.’nin 35 inci maddesine bakınız.
****   (4) 24/4/2008 tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; (VII) numaralı bende “özel ka-

nunlarına göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “çarşı ve mahalle bekçisi” ibaresi eklenmiş ve 
(VIII) numaralı bentte yer alan “kurumlarda, çarşı ve mahallelerde” ibaresi “kurumlarda” şeklin-
de değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçla-
ma yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin 
temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve 
muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kuru-
mun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü 
yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde 
tanımlananların dışında kalanları kapsar. (4)
(Ek: 28/3/1988 - KHK - 318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yeri-
ne getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının 
temizlenmesi,tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçün-
cü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.
(Ek fıkra:18/5/1994 - KHK - 527/1 md.; Mülga: 28/2/1995 - 4081/3 md. )
IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:
Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı 
merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.
X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:
Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılan-
lardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa 
edenleri kapsar.
ORTAK HÜKÜMLER
1 – Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir 
kademe ilerlemesi uygulanır.
İstisnai memurluklar:
Madde 59–(Değişik: 30/5/1974-KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975-1897/1 
md.)
(Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/8 md.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, Başbakan Başmüşaviri*, 
(..)** Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Toplu Konut (...) İdaresi Başkanlığına ait 
Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman 
Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman),*** Başbakan Müşavir-

* Başbakan Başmüşaviri unvanı, 18/5/1987 tarih ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 
üncü maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.

** Bu fıkrada yer alan “Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarları (MİT hariç)” ibaresi 
12/5/1989 tarih ve 368 sayılı KHK’nin 7 nci maddesi ile “ve yardımcıları” ibaresi ise 25/1/1990 
tarih ve 402 sayılı KHK’nin 1 inci maddesi ile eklenmiş, ancak bu ibare 27/12/1991 tarih ve 475 
sayılı KHK’nin 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

*** Bu fıkradaki Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresine ait unvanlar 14/1/1988 tarih ve 310 Sayılı KHK’nin 1 inci maddesi ile ek-
lenmiş ve metne işlenmiştir,daha sonra; 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile 
“... ve Kamu Ortaklığı...” ibaresi metinden çıkarılmıştır. 30/10/1989 tarihli ve 390 sayılı KHK gere-
ğince “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” ibaresi, “Savunma Sanayii 
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liklerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Baş-
kanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişki-
ler Müşavirliğine* Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliklerine, Başbakanlık Basın Müşavirliğine, Türkiye İstatistik 
Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Gelir İdaresi Başkanlığında 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Bakanlar Kurulu Sekreterliğine, Milli 
Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıkla-
malar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel Kalem 
Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilcilikle-
re, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika 
uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Milli İstihbarat Teşkila-
tı memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, 
Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, bu Kanunun atanma, 
sınavlar,kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı 
olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir.Dışişleri Bakanlığı 
Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslara-
rası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampi-
yonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden 
fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin** 
atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır.***

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının 
hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için ka-
zanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yü-
rümekte devam eder.
(Son fıkra mülga: 11/9/1987 - KHK 276/13 md.; Aynen kabul: 24/2/1988 - 3409/13 
md.) 
İkinci görev verilecek memurlar ve görevler:
Madde 88 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Müsteşarlığı”, “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı” ibaresi, “Savunma 
Sanayii Müsteşarı”, “Başkanlık” ibaresi ise “Müsteşarlık” olarak değiştirilmiştir. 20/3/1991 tarihli 
ve 3704 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 390 sayılı KHK aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

* Bu fıkradaki “Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Mü-
şaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine” ibaresi, 
24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.

** Bu fıkradaki “Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler katego-
risinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin” 
ibaresi, 2/8/2000 tarih ve 608 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir. 
Daha sonra bu ibare, 12/4/2001 tarihli ve 4644 sayılı Kanunla kanunlaştırılmıştır.

*** Bu fıkraya, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle “Başbakanlık Basın 
Müşavirliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliğine,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
Bu fıkraya, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle “Başbakanlık Basın Mü-
şavirliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliğine,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.



Avukatlık Mevzuatı

190

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanın-
da; 
A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara 
gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya 
yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;
1) (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/15 md.) 87 nci maddede yazılı kurumların 
tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avu-
katlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,
2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin 
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken 
teknik hizmetleri,
İkinci görev olarak verilebilir.
(Değişik: 23/2/1995 - KHK - 547/8 md.) Asıl görevlerinin yanında;

a) Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, sağlık grup baş-
kanlığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı,(1)
b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,
c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,
d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı 
görevleri,

ikinci görev olarak yaptırılabilir.
Kapsam:
Madde 146 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK 12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 
md.)
Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, 
ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımın-
dan bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren me-
murlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.
Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler kar-
şılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez. hiçbir yarar sağlana-
maz. Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)
(Değişik: 14/1/1988 - KHK - 311/1 md.) Ancak, 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi, 7/6/1926 tarihli ve 904 sayılı Kanuna 30/1/1957 tarihli 
ve 6893 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları, 
19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 161 inci maddesi, 13/1/1943 tarihli ve 
4358 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi ve 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı 
Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunla-
ra bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet 
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ücretine ilişkin sair kanun hükümleri saklıdır. (Değişik cümle: 20/3/1997-KHK-
570/8 md.) Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, hukuk müşavirleri ve avu-
katlar için 10000, diğerleri için 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uy-
gulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını 
geçemez.(1) Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde 
bir hesapta toplanarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanacak bir yönet-
meliğe göre diğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit 
olarak dağıtılır. (1)(2)
(Değişik: 23/2/1995 - KHK - 547/9 md.) Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban 
aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, 
bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık 
tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları 
ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir. (3)
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DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLAT ve VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN

 
Kanun Numarası : 6200
Kabul Tarihi : 18/12/1953
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/12/1953 Sayı : 8592
Yayımlandığı Düstu : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 94

Madde 14 – Hukuk Müşavirliği aşağıda yazılı işleri görür:
 a) Umum Müdürlüğe ait davalarla icra işlerini her safhasında takip etmek,
 b) Memurların vazifelerinden doğan kanuni takibata ait muameleleri yapmak, 
 c) Umum Müdürlük hizmetleri ile ilgili olmak üzere ait olduğu teşkilat tarafından 
hazırlanan kanun, nizamname ve talimatname projelerini, Umum Müdürlük teşki-
latının tertip ve tanzim edeceği her türlü akit ve şartname projelerini, Umum Mü-
dürlük teşkilatı ile başkaları arasında her türlü uyuşmazlıkları, Umum Müdürlükçe 
sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek,
 Maaşlı veya ücretli avukat kadrosu bulunmıyan yerlerde, ücreti muhakeme 
masrafı tertibinden verilmek üzere mukavele ile aylık ücretli serbest avukat veya 
davavekili kullanılabilir.
 Teşkilat olan yerlerde pek mühim ve istisnai sebeplerle her hangi bir davanın 
teşkilat haricinde diğer bir avukata tevdii, Bayındırlık Vekilinin teklifi üzerine 
İcra Vekilleri Heyetince karar verilmiş olmasına bağlıdır.
 Umum Müdürlük Hukuk Müşaviri ve avukatları mahkemelerle icra dairelerin-
ce takdir edilecek vekalet ücretinden, Hazine Hukuk Müşavirliği teşkilatı gibi 
faydalanırlar.
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DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA 
USULÜ ve DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDAKİ KANUN (1)

 
 Kanun Numarası : 477
 Kabul Tarihi : 16/6/1964
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/1964 Sayı : 11738
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2691

 
Başkan ve üyelerin davaya bakamaması ve reddi:
Madde 23 – I - Disiplin mahkemelerinin başkan ve üyeleri aşağıdaki hallerde bu 
görevi yapamazlar veya aynı sebeplerle reddedilebilirler:
A) Suçtan kendisi zarar görmüş ise,
B) Sanık ve mağdur ile aralarında evlilik veya veraset ilişkisi bulunmuş veya bulu-
nuyorsa,
C) Sanık veya suçtan zarar görenle aralarında kan veya sıhri usul ve füru hısımlığı 
yahut evlat edinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya 
evlilik kalmasa bile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri civar hısımlığı var-
sa,
D) Aynı davada nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askeri ku-
rum amiri sıfatı ile işlem veya disiplin subaylığı yahut sanık müdafiliği görevle-
rini yapmış ise,
E) Aynı davada tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş ise,
F) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek haller mevcutsa;
II - (Değişik: 22/2/2006 - 5461/3 md.) Hükme katılan disiplin mahkemesi başkan 
ve üyesi, aleyhine kanun yoluna gidilen disiplin mahkemesi hükmünün, üst disiplin 
mahkemesindeki incelenmesine katılamaz.
Müdafi tutulması:
Madde 25 – Sanık soruşturmanın her safhasında bir müdafi tutabileceği gibi 
müdafii yoksa disiplin mahkemesince de müdafi tutulabilir.
Sanık kendisine bir müdafi tutacağını beyan ve bundan dolayı mehil verilmesini 
talep ettiği takdirde mahkemece münasip bir mehil verilir.
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DOĞAL AFET BÖLGELERİNDE 
AFETTEN KAYNAKLANAN HUKUKİ 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE ve BAZI İŞLEMLERİN 
KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMENİN KABULÜ HAKKINDA KANUN
 

 Kanun Numarası : 4539
 Kabul Tarihi : 29/02/2000
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/3/2000 Sayı : 23982
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 Sayfa :

Delil tespitine ilişkin başvurular, mahkemece öncelikle incelenir ve karara bağla-
nır.
Madde 2 – Doğal afet bölgelerinde avukatlar, vekaletname verme şartı aranmak-
sızın, istem sahiplerince verilen yetki belgesi ile kayıtlı bulundukları baro tara-
fından düzenlenen kimlik belgesini ibraz etmek suretiyle bu Kanunun 1 ve 4 
üncü maddelerinde öngörülen işlemleri yapabilirler.
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EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU
 
 Kanun Numarası : 3201
 Kabul Tarihi : 4/6/1937
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317
 

Terfi ve atama*

Madde 55 – (Değişik: 12/7/2000 - KHK - 611/1 md.;Aynen Kabul: 6/4/2001-4638/1 
Md.)
Polis Amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet 
Amiri, 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 2 nci Sınıf 
Emniyet Müdürü, 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür.
 Bu rütbelere terfiler, bu maddede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üze-
re, kıdem ve liyakata göre yapılır.
 Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte 
terfi edenlerden sicil notu yüksek, sicil notlarının eşitliği halinde ödül ve takdirna-
mesi fazla, ödül ve takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha 
küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar.
 Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl Mart ayında topluca Teşkilâta 
duyurulur.
 Terfiler ve atamalar, kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında top-
luca yapılır.
 Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Komiser Yardımcısı, 
Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kad-
ro miktarına göre sıralayarak terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Merkez 
Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel 
işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi 

* Bu madde başlığı “Terfi” iken 12/7/2000 tarihli ve 611 sayılı KHK ile metne işlendiği şekilde 
değiştirilmiştir. Daha sonra bu başlık, 6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul 
edilmek suretiyle kanunlaşmıştır.
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Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başka-
nı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.*

 Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Komiser Yardımcısı, 
Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro 
miktarına göre sıralayarak terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Merkez De-
ğerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel iş-
lerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Araştırma Planlama 
ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri 
ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yar-
dımcılarının birinden teşekkül eder.
Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Emniyet Amirleri ile 
4 üncü, 3 üncü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek, 
üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini ve ikinci meslek de-
recesindeki görev unvanlarına ataması yapılacak personeli değerlendirmek ve öne-
ride bulunmak üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. 
Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, 
Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Müdürü APK uzmanla-
rınca seçilecek birinci meslek derecesindeki üç Emniyet Müdürü APK uzmanından 
teşekkül eder.
Kurullar her yıl Mayıs ayı başında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

* 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Araştırma Plan-
lama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı,“ ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve metinden çıkarılmıştır.
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EREĞLİ HAVZAİ FAHMİYESİ 
MADEN AMELESİNİN HUKUKUNA MÜTEALLİK KANUN

 
 Kanun Numarası : 151
 Kabul Tarihi : 10/9/1337
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : – Sayı: –
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 2 Sayfa : 91

Madde 7 – Havzai Fahmiyede sayü amelden dolayı kazazede olanlarla vefat eden-
lerin varisleri veya amele müfettişliği veyahut İktisat Vekaleti tarafından tazminat 
davası ikame olunur. İşbu tazminat davası miktarı kaç kuruştan ibaret olursa olsun 
Sulh Hakimleri hakkındaki kanuna tevfikan sulh mahkemelerince kabili temyiz ol-
mak üzere rüyet olunur. Tazminat miktarı tarafeynden alelusul müntehap erbabı 
vukuftan teşekkül edecek heyetin vereceği rapora istinat eder.
(İkinci fıkra iptal: Ana. Mah.’nin 31/10/1991 tarih ve E.1991/24, K.1991/40 sayılı 
kararıyla.)
(Ek fıkralar: 5/6/1930 - 1687/1 md.)
A – Mahkeme bu maddenin tatbikında, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3 
üncü maddesine göre, aralarında irtibat mevcut sayılan suçların davalarını birleştir 
meksizin tetkik ile hükme rapteder.
B – İşten ve matlubattan mütevellit davalarda, havzai fahmiye idaresi müşavir 
avukatı, amele birliğinde kayıtlı cüzdanlı amelenin kanuni mümessili olarak, 
vekaletname ibrazına hacet kalmaksızın mahkemede ameleyi temsil eder.
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ 
TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 
 Kanun Numarası : 5345
 Kabul Tarihi : 5/5/2005
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/5/2005 Sayı : 25817
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

Denetim elemanı ve uzman personel çalıştırılması
 Madde 29- Gelirler kontrolörleri; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, si-
yasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan-
lar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucuna göre mesleğe stajyer gelirler 
kontrolörü olarak alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla 
yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olan-
lar gelirler kontrolörlüğüne atanırlar. Gelirler kontrolörlerinin mesleğe alınmaları 
ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
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GELİR VERGİSİ KANUNU ve BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 Kanun Numarası : 5615
 Kabul Tarihi : 28/3/2007
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/4/2007 Sayı : 26483
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa:  

GEÇİCİ MADDE 1 – 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 6/12/2006 tarihli ve 
5560 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değişmeden önceki 13 üncü madde-
sine göre, 19/12/2006 tarihine kadar Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Baro 
tarafından müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukatlara ödenmesi gereken 
ücret karşılığı tutarın kalan kısmı, ilgililere ödenmek üzere Adalet Bakanlığı 
bütçesine aktarılacak ödenekten tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödeme-
lere ilişkin usûl ve esaslar Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Türkiye Barolar Bir-
liğince birlikte belirlenir. 
Vergi denetmenleri; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, 
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar arasından 
yapılacak özel yarışma sınavı sonucuna göre mesleğe vergi denetmen yardımcısı 
olarak alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla yeterlik sı-
navına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar vergi 
denetmenliğine, başarılı olamayanlar ise derecelerine uygun memur kadrosuna 
atanırlar. Vergi denetmenleri vergi dairesi başkanlığı emrinde çalıştırılırlar. Vergi 
denetmenlerinin mesleğe alınmaları ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları 
yönetmelikle düzenlenir. (1)
Devlet gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları ve gelir uzmanları; en az dört 
yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari 
bilimler fakülteleri ve mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve 
istatistik lisans bölümlerinden mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sı-
navı sonucuna göre mesleğe Devlet gelir uzman yardımcısı, vergi istihbarat uzman 
yardımcısı ve gelir uzman yardımcısı olarak alınırlar. Bunlar en az üç yıl çalışmak 
ve olumlu sicil almak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak 
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yeterlik sınavında başarılı olanlar durumlarına uygun Devlet gelir uzmanlığı, gelir 
uzmanlığı veya vergi istihbarat uzmanlığına, başarılı olamayanlar ise derecelerine 
uygun memur kadrosuna atanırlar. Bunların mesleğe alınmaları ve yeterlik sınavları 
ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. (2)
(Ek fıkra: 18/2/2009-5838/21 md.) Gelir İdaresi grup müdürü, vergi dairesi müdü-
rü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı ve müdür yardımcısı kadrolarına atana-
cakların, yapılacak yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden en 
az yetmiş puan almaları şarttır. Şu kadar ki, Devlet gelir uzmanlığına atandıktan 
sonra bu unvanda en az beş yıl hizmeti bulunanlar sınava tabi tutulmadan müdür 
olarak atanabilirler. Bu sınavlara katılacak personelin belirlenmesi ile sınavlara iliş-
kin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
(Ek fıkra: 18/2/2009-5838/21 md.) Vergi dairesi müdürleri, müdürler ve bunların 
yardımcıları ile vergi denetmenleri yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olup, buna 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Vergi dairesi başkanlıklarının taraf olduğu davaların ilgili mercilerde takip ve 
savunmasını yapmak üzere, vergi dairesi başkanlıkları emrinde yeterli sayıda 
Hazine avukatı görevlendirilir. Vergi dairesi başkanı, 8.1.1943 tarihli ve 4353 
sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile kendisine verilen yetkiyi, Hazine avukatla-
rına veya ilgili müdürlere devredebilir. Vergi dairesi başkanlıkları emrinde ça-
lıştırılacak Hazine avukatlarının çalışma usul ve esasları, Başkanlık ile Maliye 
Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafından 
müştereken belirlenir.
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GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 Kanun Numarası : 3289 
 Kabul Tarihi : 21/5/1986
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/5/1986 Sayı: 19120
 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 224

Anlaşmazlıkların halli
Madde 38 – Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet daireleri mües-
sese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza merci-
lerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla 
hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi 
ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibi-
ne devam edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli merci ve mah-
kemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde bunlardan vazgeçil-
mesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü 
takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği menfaatlerin:

1.000.000 liraya kadar olanları il valisinin kararı, 
1.000.000 - 2.000.000 (dahil) liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,
2.000.000 – 10.000.000 (dahil) liraya kadar olanları Bakanın kararı, 
10.000.000 liradan fazla olanları Danıştay’ın görüşü alınarak müşterek karar 
ile halledilir. 

Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl bütçe kanunları ile tespit edilir. 
Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak 
ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya değeri yuka-
rıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal edilir. Dava ve icra kayıtları terkin 
olunur.
Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli merci ve mah-
kemelere başvurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarında, 
suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olmadığının sübut bulması sebebiyle ve-
rilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
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Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanu-
na göre hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı itiraz yoluna gidilip gidilme-
mesinin takdiri davayı takip eden daire amirine veya avukata aittir. 
Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer 
almakla mükelleftir. Yukarıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış 
olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe 
sonuçlanan davalarla icra takiplerinde, yüksek de-receli mercilerde incelenme-
si mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mec-
buriyeti yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması 
mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan 
avukatlarla, daire amirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, mey-
dana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir.
Genel Müdürlük hukuk müşavirleri ile merkez ve taşrada görevli Genel Müdür-
lük avukatları ve hukuk müşavirliği memurları, mahkemelerde ve icra dairele-
rinde takdir edilen vekalet ücretinden 2/2/1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Da-
valarını İntaç Eden Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun 
hükümlerine göre faydalanırlar. 
Sözleşmeli personel 
Ek Madde 6 – (Ek: 14/3/1991 – 3703/16 md.)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında; Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Federasyon Genel Sekreteri, Spor Kontro-
lörü ve Yardımcısı, tabip, hukuk müşaviri, avukat, mimar, mühendis, müfettiş, 
şube müdürü, mütercim, aşçı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılma-
sı hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğretim yanında, Devlet Me-
murları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.
Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit 
ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C.Emekli Sandığı ile ilgilen-
dirilir.
Rütbelerde belirlenen zorunlu bekleme süreleri sonunda, bir üst rütbeye terfi ede-
bilmek için üst rütbede boş kadro bulunması ve bekleme süresi içindeki yıl sayısı 
kadar olumlu sicil alınmış olması şarttır. Ancak, Başkomiserlikten Emniyet Amir-
liğine ve 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne 
terfi edebilmek için ayrıca, çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı 
sınavda başarılı olmak ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilikle 
ilgili hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamak şarttır.
Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar 
ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünye-
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sinde en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullarından mezun olanlar (A), komiser 
yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur.
İhtiyaç halinde meslekte fiilen altı yılını dolduran, 37 yaşından gün almamış olan 
ve yönetmelikte belirtilen diğer nitelikleri taşıyan polis memurlarından, yönetmelik 
hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı sınavını kazanıp dokuz aydan az 
olmamak üzere eğitim kursunu başarıyla bitirenler komiser yardımcılığı rütbesine 
atanır.
Rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda göste-
rilmiştir.

Meslek En Az Bekleme Süreleri
Rütbeler Dereceleri (A) (B)

Komiser Yardımcısı 9 4 6
Komiser 8 4 6
Başkomiser 7 3 Yaş Haddi
Emniyet Amiri 6 4
4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 5 3
3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 4 3
2 nci Sınıf Emniyet Müdürü 3 3
1 inci Sınıf Emniyet Müdürü 2 3
1 inci Sınıf Emniyet Müdürü 1 Yaş Haddi
Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Derece Üstü Yaş 

Haddi
 
Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.
(Değişik ondördüncü fıkra: 27/4/2005 - 5337/1 md.) Mevzuat hükümlerine göre 
kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, master, 
doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, bu Kanu-
nun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan askerlik hizmeti, 
yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen 
süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş 
ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içerisinde değerlendirilir. Emniyet Teşkilatına 
girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onan-
masından sonra fiili çalışma süresinden sayılır. (İptal dördüncü cümle: Ana.
Mah.’nin 31/1/2007 tarihli ve E.: 2005/51, K.:2007/12 sayılı Kararı ile.)
 Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları, 
aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten 
ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her 
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olumsuz sicil, rütbe terfiini bir yıl geciktirir.
(B) grubu polis amirlerinden en az dört yıllık yüksek öğretim kurumunu bitirenle-
rin (A) grubuna geçmeleri aşağıdaki şartlara bağlıdır :
a) Başkomiserlik rütbesinde (A) grubu polis amirleri için öngörülen en az bekleme 
süresi kadar çalışmış olmak.
b) Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfide bu grup için ayrı yapı-
lacak yazılı sınavda ve meslek içi yöneticilik eğitiminde başarılı olmak.
c) Değerlendirme Kurulu kararıyla Emniyet Amiri rütbesine terfi etmiş olmak.
(B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayısı, o yıl itibarıyla (A) gru-
bundan Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerin sayısının % 10’unu geçemez.
Bu şekilde terfi edeceklerin sıralamasında sınav notu esas alınır.
Rütbe terfileri ve sınavlar ile meslek içi yöneticilik eğitim kursları, eğitim tarih ve 
süreleri ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin esas ve usuller bu Kanu-
nun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.



İlgili Yasa Maddeleri

205

HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU
 

 Kanun Numarası : 2802
 Kabul Tarihi : 24/2/1983
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 26/2/1983 Sayı : 17971
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 189

Adayların nitelikleri :
Madde 8 – Adaylığa atanabilmek için :

a)Türk vatandaşı olmak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibariyle, lisans ve 
lisansüstü (Master) öğrenimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimini 
tamamlamış olanlar için otuzbeş yaşını bitirmemiş olmak. 
c) Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı 
bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına 
göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 
(Değişik ikinci paragraf: 22/12/2005 - 5435/1 md) İdarî yargı adayları için; 
hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip 
de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sı-
nava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar 
dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının 
yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgi-
sine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat 
ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara 
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,*

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) (Mülga: 22/12/2005 - 5435/43 md.)
f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık 
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

* 1/12/2007 tarihli ve 5720 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu paragrafta yer alan “her dönemde 
ihtiyaç oranında,” ibaresi “her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere 
ihtiyaç oranında,” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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g) Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapma-
sına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında 
çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol 
zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
h) (Değişik: 11/9/1987 – KHK 276/3 md.; Aynen Kabül: 24/2/1988-3409/3 
md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (...)* üç aydan fazla hapis veya affa 
uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya ka-
çakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açı-
ğa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya 
taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı ge-
rektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.
I) Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
j) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bu-
lunmamış olmak,
k) (Ek: 1/12/2007-5720/1 md.) Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek 
isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, 
mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın 
Ocak ayının son günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış ve kendi 
aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı 
olmak, şarttır.

Adaylığa atama :
Madde 9 – (Değişik birinci fıkra: 22/12/2005 - 5435/2 md.) Her yıl alınacak aday 
sayısı, avukatlık mesleğinden alınacaklarla birlikte Türkiye Adalet Akademisi-
nin görüşü alınmak suretiyle, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlı-
ğınca tespit edilir. 
(İkinci fıkra İptal: Ana.Mah.‘nin 14/12/1995 tarih ve E.1995/19,K.1995/64 sayı-
lı kararı ile; Yeniden düzenleme: 15/1/2003-4790/1 md.) Yukarıdaki maddede 
belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göste-
renler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden 
belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece 
yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, lisan-
süstü (master) ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş 
derece ve kademesiyle veya bu derecelerden aşağı olmamak şartıyla müktesep 
olarak almış oldukları derece ve kademeyle adaylığa atanırlar. Bu atamada, daha 
önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi 
de değerlendirilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar 

* Bu arada yer alan “ ağır hapis veya” ibaresi; 22/12/2005 tarihli ve 5435 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.
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bir hak iddia edemezler.
 Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulurlar.
 (Mülga dört, beş ve altıncı fıkra: 22/12/2005 - 5435/ 43 md.)
(Mülga son fıkra: 1/12/2007-5720/2 md.)
Adaylık süresi ve eğitim*

Madde 10 – (Değişik: 22/12/2005 - 5435/3 md.)
Adaylık süresi, 23.7.2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu 
hükümlerine tâbidir. 
Adayların meslek öncesi eğitimleri, 4954 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ya-
pılır. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanların, altı ay süreli meslek öncesi 
eğitimleri, Adalet Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Türkiye Adalet Aka-
demisi Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenen esaslara göre Türkiye 
Adalet Akademisi Eğitim Merkezinde yaptırılır. 
Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eği-
timlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi 
kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendile-
rine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburî hizmetin 
eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.
Adlî yargı adaylarından; meslek öncesi eğitimlerinin bir yılını, avukatlık mes-
leğinden adaylığa geçenlerden meslek öncesi eğitimlerinin üç ayını tamamla-
yanlar, adlî yargı teşkilâtının ihtiyaç durumu ile 11 inci madde gereğince dol-
durulan belge ve raporlar esas alınarak, imkânlar ölçüsünde kendi istekleri göz 
önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü 
alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına 
atanacak şekilde ayrılırlar. Türkiye Adalet Akademisi, son eğitim döneminde 
öğretilecek konuları bu ayrımı esas alarak belirler.
Atama
Madde 13 – (Değişik:22/12/2005 - 5435/5 md.)
Meslek öncesi eğitim sonunda yazılı sınavda başarılı olan ve mani hâli olmayan, 
erkekler için askerliğini yaptığını veya askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyen aday-
ların mesleğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
Mesleğe kabullerine karar verilen adayların, adlî ve idarî yargı teşkilâtının ihti-
yacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle, adlî 
yargı adayları için görev yerleri; idarî yargı adayları için görevleri ve görev yerleri 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.
Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek 

* Bu Bölümün başlığı “ Birinci Sınıfa Ayrılma Koşul ve Yöntemleri” iken; 22/12/2005 tarihli ve 
5435 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca yapılır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm ka-
rarları Resmî Gazetede yayımlanır.
Ayrıca hâkim adaylığında geçen sürenin tamamı ile avukat adaylığında mah-
kemelerde yapılmış olan staj süresi, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde 
değerlendirilir.
Birinci sınıfa ayrılma koşulları:
Madde 32 – Birinci sınıfa ayrılabilmek için:

a) Birinci dereceye yükselmek,
b) (Değişik: 9/3/1995 – 4087/1 md.) Hakimlik ve savcılık mesleğinde on yı-
lını doldurmak,
c) Bilimsel güç ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali 
arasında temayüz etmiş olmak,
d) Yer değiştirme cezası almamış olmak,
e) Kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması veya derece yükselmesinin 
durdurulması cezalarını aynı neviden olmasa bile birden fazla almamış olmak,
f) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran 
veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş 
olmak,

Gerekir.
(Değişik ikinci fıkra: 22/12/2005 - 5435/15 md.) Meslekleriyle ilgili yüksek lisans 
öğrenimi yapmış olanlarla Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünün 
yüksek lisans programını ve Türkiye Adalet Akademisinde bir akademik yıldan 
az olmamak üzere düzenlenen uzmanlık eğitim programını başarıyla bitirenler 
için dokuz, meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar için sekiz 
yıllık meslek kıdemi, birinci sınıfa ayrılmada yeterli sayılır. Ayrıca fiilen avukat-
lıkta geçen sürenin üçte ikisi, hâkim ve savcı adaylarının 4954 sayılı Kanunda 
belirtilen staj dönemlerini aşan adaylık süreleri, avukatlık stajının üçte ikisi ve 
askerlik hizmetinde geçen sürenin yarısı, birinci sınıfa ayrılmaya esas sürenin 
hesabında dikkate alınır. Ancak birinci sınıfa ayrılabilmek için her halde mes-
lekte fiilen üç terfi dönemi çalışmak zorunludur.
Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacaklar hakkında 22 nci maddenin; lis-
telerin yayımı, yeniden inceleme ve itiraza ilişkin hükümleri uygulanır.
(Ek fıkra: 22/12/2005 - 5435/15 md.) Birinci sınıfa ayrılma koşul ve yöntemlerine 
dair ilkeler, Kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca tespit edilerek, Resmî Gazetede yayımlanır.
Yeniden atanma:
Madde 40 – Hakimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle çekilen veya emekli 



İlgili Yasa Maddeleri

209

olanlardan tekrar mesleğe dönmek isteyenler, mesleğe kabulde aranan nitelikleri kay-
betmemiş olmaları koşulu ile ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit 
bir derecenin aynı kademesine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanabilirler.
(İkinci fıkra iptal: Ana.Mah.‘nin 14/12/1995 tarih ve E.1995/19, K.1995/64 sayılı 
kararı ile; Yeniden düzenleme: 15/1/2003-4790/3 md.) Ancak, bu şekilde atana-
cakların meslekten ayrıldıktan sonra doçentlik veya profesörlükte geçirdikleri 
sürelerin tamamı; avukatların ise fiilen avukatlıkta geçirdikleri sürenin üçte 
ikisi, hâkimlik ve savcılıkta geçmiş sayılmak suretiyle girebilecekleri sınıf ve de-
recelerin tespitinde değerlendirilir.
Yukarıda yazılı atamalarda, isteklilerin mesleğe alınıp alınmayacakları Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca belli edilir.
Bu madde hükümlerine göre atananlardan, meslekten ayrılanlar bir daha mesleğe 
kabul edilemezler.
24/2/1983 TARİH VE 2802 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1 – 24/2/1988 tarih ve 3409 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 4 – Halen görevde bulunan hakim ve savcıların, hakim adaylığına 
başlamadan önce, mahkemeler nezdinde yaptıkları avukatlık stajının tamamı 
ile serbest avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi geçmişe yönelik bir mali hak 
doğurmamak kaydıyla, kadro şartı aranmaksızın değerlendirilerek derece ve 
kademeleri tespit edilir.
6) 9/3/1995 tarihli ve 4087 sayılı Kanunun geçici maddeleri;
 Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içeri-
sinde başvurma kaydıyla, başvuru tarihinde ellibeş yaşını bitirmemiş olan avu-
katlar arasından 2802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesindeki esas ve usule göre 
atama yapılabilir. (1)



Avukatlık Mevzuatı

210

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU

Kanun Numarası: 1086
Kabul Tarihi : 18/6/1927
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 2, 3, 4/7/1927 Sayı : 622, 623, 624
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 8 Sayfa : 760

Madde 150 – Muhakemenin idare ve zabıta işleri reise aittir.
Reis iki taraftan her birine icabına göre söz verir ve söz söylemekten meneden ve 
mahkemenin intizamını bozan her şahsı derhal mahkemeden çıkartır.
(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/14 md.) Bir kimse, ihtara rağmen mah-
kemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda münasip olmayan bir söz 
söylemeye veya davranışta bulunmaya devam ederse derhâl yakalanması emre-
dilerek hakkında dört güne kadar disiplin hapsi uygulanır. Ancak, avukatlar ve 
çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmaz.
(Ek fıkra: 23/1/2008-5718/14 md.) Mahkemenin düzenini bozan fiilin veya mahke-
me huzurunda söylenen sözün suç oluşturması halinde, durum bir tutanakla Cum-
huriyet başsavcılığına bildirilir ve gerekiyorsa fiili işleyenin yakalanması emredile-
rek Cumhuriyet başsavcılığında hazır bulundurulması sağlanır. Ancak bu durum 
üçüncü fıkra hükmüne göre disiplin hapsi uygulanmasını engellemez.
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İCRA VE İFLAS KANUNU
 

 Kanun Numarası : 2004
 Kabul Tarihi : 9/6/1932
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti:
 Madde 138 – Mahcuz mallar tamamiyle satıldıkta bedelleri alakadarlara hisselerine 
göre paylaştırılır ve bir kısmı satıldıkta icabına göre bedeli hisseleri nispetinde ala-
kadarlara avans olarak dağıtılır.
 Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden masraf-
lar önce satış tutarından alınır ve artan para takip masrafları ve işlemiş faizler dahil 
olduğu halde alacakları nispetinde paylaştırılır.
 (Değişik: 18/2/1965 - 538/64 md.) Vekil vasıtasiyle yapılan takiplerde vekalet 
ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksı-
zın, icra memuru tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hasaplanır. Bu şekil-
de tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir.
 Muvakkat hacizler için ayrılmış hisseler vaziyet anlaşılıncaya kadar sağlam bir ban-
kaya, banka bulunmıyan yerlerde mahkeme veya icra sandıklarına yatırılır.
Muhakeme usulü :
 Madde 349 – Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır. Dilekçeyi veya dava 
beyanını alan tetkik mercii duruşma için hemen bir gün tayin edip şikayetçinin im-
zasını alır ve maznuna celpname gönderir. Şahit gösterilmişse o da celbolunur.
 İki taraf tayin olunan gün ve saatte tetkik merciinin huzuruna gelmeğe veya vekil 
göndermeğe mecburdurlar.
 İcabında merci, tarafların bizzat hazır bulunmasını emredebilir.
 Maznun başka yerde ikamet ediyorsa istinabe yoliyle sorguya çekilir.
 Maznun, şikayeti alan veya istinabe edilen tetkik merciinin huzuruna gelmez 
veya müdafi göndermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum görülürse zabıta 
marifetiyle getirilir. Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında gö-
rülür.
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 Şikayetçi muayyen zamanda gelmez ve vekil de göndermezse şikayet hakkı düşer.
 Gelmeyen şahitlere yapılacak muamele ile borçlunun gıyabında verilen karara karşı 
eski hale getirme talebi hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı hü-
kümler tatbik olunur.
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İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
 

 Kanun Numarası : 2577
 Kabul Tarihi : 6/1/1982
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı : 17580
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 147

İlk inceleme üzerine verilecek karar:
Madde 15 – 1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/6 md.) Danıştay veya idare ve vergi mah-
kemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hususlarda kanuna aykı-
rılık görülürse, 14 üncü maddenin;

a) 3/a bendine göre adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan 
davaların reddine; idari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya 
yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden red-
dedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine,
b) 3/c, 3/d ve 3/e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine,
c) 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösteri-
lerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebli-
ğine,
d) 3/g bendinde yazılı halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun 
şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) 
bendinde yazılı hallerde, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tara-
fından dava açılmış ise otuzgün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla 
dava açılmak üzere dilekçelerin reddine,
e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine,

Karar verilir.
2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili mahkemeye baş-
vurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. 
3. Dilekçelerin 3 ncü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde yeni di-
lekçeler için ayrıca harç alınmaz. 
4. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/7 md.) İlk inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce 
verilen; bu maddenin 1/a bendinde belirtilen idari yargının görevli olduğu konularda 
davanın görev ve yetki yönünden reddine ilişkin kararlarla, 1/c bendinde yazılı gerçek 
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hasma tebliğ ve 1/d bendindeki dilekçe red kararları dışında, kararın düzeltilmesi veya 
temyiz yoluna; tek hakim kararına karşı ise itiraz yoluna başvurulabilir. 
5. (Ek: 5/4/1990 - 3622/6 md.) 1 inci fıkranın (d) bendine göre dilekçenin reddedil-
mesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava 
reddedilir.
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İL İDARESİ KANUNU
 

 Kanun Numarası : 5442
 Kabul Tarihi : 10/6/1949
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236
 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477

Madde 7 – Vali muavinleriyle hukuk işleri müdürleri, il idare şube başkanları 
ve bulunan yerlerde il ve bölge muhakemat müdürleri ve Hazine avukatları va-
lilerin mütalaası alınarak Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerin 
teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre tayin edilirler.
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İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
 
 Kanun Numarası : 5302
 Kabul Tarihi : 22/2/2005
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

İl özel idaresinin giderleri
Madde 43- İl özel idaresinin giderleri şunlardır:

a) İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, 
bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
b) İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen 
maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcama-
ları ile diğer giderler.
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer 
gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
e) İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin 
aralarında kurdukları birliklere yapılacak yardımlar.
f) İl özel idaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili 
ortaklık payı, üyelik aidatı giderleri.
g) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri.
h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 
yardımlar. 
i) Dava takip ve icra giderleri.
j) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
k) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak öde-
meler. 
l) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte 
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yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
m) Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
n) Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araş-
tırması giderleri.
o) Doğal afet giderleri.
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer gi-
derler.

Avukatlık ücretinin dağıtımı
Madde 67- İl özel idaresi lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme 
bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin, kadroya bağlı olarak 
çalışan avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hak-
kında 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye 
Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 
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İNFAZ HÂKİMLİĞİ KANUNU
 

 Kanun Numarası : 4675
 Kabul Tarihi : 16/5/2001
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 23/5/2001 Sayı : 24410
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40, Sayfa : 

 

İnfaz hâkimliğine şikâyet ve usulü
Madde 5 – Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında 
yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hü-
kümleri ile genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlem veya faaliyetlerin öğ-
renildiği tarihten itibaren onbeş gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün 
içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurulabilir.
Şikâyet, dilekçe ile doğrudan doğruya infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi; Cum-
huriyet başsavcılığı veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla da 
yapılabilir. İnfaz hâkimliği dışında yapılan başvurular hemen ve en geç üç gün için-
de infaz hâkimliğine gönderilir. Sözlü yapılan şikâyet, tutanağa bağlanır ve bir sureti 
başvurana verilir.
Şikâyet yoluna, kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu ya da eşi, 
anası, babası, ayırt etme gücüne sahip çocuğu veya kardeşi, müdafii, kanunî 
temsilcisi veya ceza infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu başvurabilir.
Şikâyet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini dur-
durmaz. Ancak, infaz hâkimi giderilmesi güç veya imkansız sonuçların doğması ve 
işlem veya faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi 
durumunda işlem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.
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İSTANBUL SU ve KANALİZASYON 
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KURULUŞ ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 

 Kanun Numarası : 2560 
 Kabul Tarihi : 20/11/1981 
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 46

 
Yönetim Kurulunun görevleri:
Madde 9 – (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/6 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/7 
md.)
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amacına uygun olarak İSKİ’nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek 
ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile 
personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön inceleme-
lerini yaparak Genel Kurulu sunmak,
c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sun-
mak,
e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağla-
mak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira 
bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
g) Genel Kurulca verilecek yetki çercevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları 
karara bağlamak, 
h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak öne-
rileri inceleyip karara bağlamak,
ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.’dan az bedelli kiralama, kiraya verme 
veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
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j) Dava değeri 100 000 TL.’nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını 
kararlaştırmak, 
k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına iliş-
kin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak, 
l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlem-
leri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve 
mercilere iletmek,
m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hu-
kuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, mü-
dürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten 
çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını 
onaylamak, 
n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda İstan-
bul Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.
Teşkilat ve personel:
Madde 12 – (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/9 md.; Değiştirilerek kabul: 23/5/1984 - 
3009/10 md.)
Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunla-
ra bağlı ait kademe birimlerinden teşekkül eder ve İSKİ’nin ihtisas isteyen kadroları, 
o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.
Daire başkanları Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri 
Genel Müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve İstanbul Büyük Şehir Be-
lediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, 
daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim 
Kurulu kararı ile, İSKİ’nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır.
Genel Müdürün birinci derecede tezkiye amiri İstanbul Büyük Şehir Belediye Baş-
kanı, ikinci derecede İçişleri Bakanıdır.
Genel müdür yardımcıları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, daire başkanları ve 1 
inci Hukuk Müşavirinin 1 inci derece tezkiye amiri Genel Müdür, 2 nci derece tez-
kiye amiri Belediye Başkanıdır. 
Diğer görevlilerin tezkiye amirleri yönetmelikte düzenlenir.
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KABAHATLER KANUNU
 
 Kanun Numarası : 5326
 Kabul Tarihi : 30/3/2005
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.)
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

Başvuru yolu 

Madde 27- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî 
yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on-
beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun 
yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.

(2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebe-
bin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda 
bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme ye-
rine getirmeyi durdurabilir. 

(3) Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkeme-
sine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir. 

(4) Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri 
sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde 
yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir. 

(5) (Değişik: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından 
verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.

(6) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat 
oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer 
olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı başvuru da 
bu itiraz merciinde incelenir. 

(7) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat 
oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluştur-
maması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, 
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idarî yaptırım kararına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir.

(8) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamın-
da aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş 
olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin 
iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür.
Başvurunun incelenmesi 
Madde 28- (1) Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda; 

a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahke-
mesine gönderilmesine,
b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım 
kararının sulh ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının 
veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması halinde, bu neden-
lerle başvurunun reddine,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde başvuru-
nun usulden kabulüne, 

Karar verilir. 
(2) Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili 
kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ eder.
(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren 
en geç onbeş gün içinde mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idarî yaptırıma 
ilişkin işlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkeme-
ye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan 
isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî yaptırım kararına karşı başvuruda bulunan kişi 
sayısından bir fazla nüsha olarak verilir.
(4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ 
eder; talep üzerine veya re’sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinle-
yebilir. Dinleme için belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az 
bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir. Dinleme sırasında taraflar veya avu-
katları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında karar 
verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilir. 
(5) Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin 
hükümleri, bu başvuru ile ilgili olarak da uygulanır. 
(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu oku-
nur, diğer deliller ortaya konulur. 
(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra 
aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. 
Son söz hakkı, aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen tarafın kanunî temsilcisi 
veya avukatı tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır bulunan 
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tarafların huzurunda açıklar. 
(8) Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının; 

a) Hukuka uygun olması nedeniyle, “başvurunun reddine”, 
b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, “idarî yaptırım kararının kaldırılmasına”, 

Karar verir. 
(9) (Ek: 6/12/2006-5560/35 md.) İdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda 
gösterildiği kabahatler dolayısıyla verilmiş idarî para cezasına karşı başvuruda bu-
lunulması halinde, mahkeme idarî para cezasının miktarında değişiklik yaparak da 
başvurunun kabulüne karar verebilir.
(10) İkibin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen ka-
rarlar kesindir.*

İtiraz yolu 
Madde 29- (1) Mahkemenin verdiği son karara karşı, yargı çevresinde yer aldığı ağır 
ceza mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç 
yedi gün içinde yapılır.
(2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir.
(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın reddine” 
karar verir. 
 (4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla tem-
sil edilme halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz. 
(5) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu 
karara karşı itiraz mercii en yakın ağır ceza mahkemesidir. 

* 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle sekizinci fıkradan sonra gelmek üze-
re (9) numaralı fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numarası buna göre (10) olarak teselsül ettirilmiştir.
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KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
 

 Kanun Numarası : 5607
 Kabul Tarihi : 21/3/2007
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/3/2007 Sayı : 26479
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: 

Silâh kullanma yetkisi
MADDE 22 – (1) Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka 
yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek isteyen kişiye “dur” 
uyarısında bulunulmasına rağmen bu uyarıya uymaması halinde, havaya ateş 
edilmek suretiyle uyarı yinelenir. Ancak silâhla karşılığa yeltenilmesi ve sair su-
rette meşru müdafaa durumuna düşülmesi halinde, yetkili memurlar saldırıyı 
etkisiz kılacak oranda doğrudan hedefe ateş edebilir. Memurların silâh kullan-
malarından dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma açılması halinde, bağ-
lı bulunduğu kurum tarafından avukat sağlanır ve avukatlık ücreti kurumların-
ca karşılanır.
(2) Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar, gümrük bölgesin-
deki her nevi deniz araçlarına yanaşıp yük ve belgelerini incelemeye yetkilidir. Gö-
revlilerin yanaşmasına izin vermeyerek kaçan veya kaçmaya teşebbüs eden her nevi 
deniz araçlarına uluslararası deniz işaretlerine göre telsiz, flama, mors ve benzeri 
işaretlerle durması ihtar olunur. Bu ihtara uymayan deniz araçlarına uyarı mahiye-
tinde ateş edilir. Buna da uymayıp kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya zorlaya-
cak şekilde üzerine ateş edilir.
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KADASTRO KANUNU

 Kanun Numarası : 3402
 Kabul Tarihi : 21/6/1987
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/7/1987 Sayı : 19512
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Sayfa : 229

Vekalet:
Madde 31 – Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkanlar saklı kal-
mak ve davada menfaatleri zıt olmamak şartıyla, kadastro işlerinde karı ve koca bir-
birlerini vekil tayin edebilirler. Kadastro veya sulh hakimi tarafından tasdik edilmiş 
vekaletnameler de geçerlidir. 
Kamu kurum ve kuruluşları, taraf olduğu işlerde; avukatlarıyla, avukatları bu-
lunmadığı takdirde, daire amiri veya daire amirinin yetkili kılacağı memurlarca 
temsil edilir. 
Avukat veya dava vekili ile takip edilen davalarda vekalet ücreti; davanın öne-
mi, vekilin sarf ettiği emek, tarafların davada iyi niyetle hareket edip etmediği, 
hak ve eşitlik kuralları göz önünde tutularak maktuan takdir ve tayin olunur. 
Şu kadar ki, takdir edilecek vekalet ücretinin miktarı keşif yapılmışsa, taşınmaz 
malın değerine göre avukatlık ücret tarifesinin tayin ettiği nispi vekalet ücreti 
sınırlarının üstünde olamaz. 
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KAMU FİNANSMANI ve BORÇ YÖNETİMİNİN
DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

(Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine Müsteşarlığı ile 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda ve 
Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 

Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

 Kanun Numarası : 4749
 Kabul Tarihi : 28.3.2002
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/4/2002 Sayı : 24721
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 7 Sayfa : 8281

Tanımlar
Madde 3 - Bu Kanunda yer alan;
Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,
Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
Müsteşar: Hazine Müsteşarını, 
Borç servisi: Devlet iç borcu ve Devlet dış borcundan doğan anapara ve faiz ödeme-
leri ile bu borçlara ilişkin iskonto giderleri ile ücret ve diğer ödemeleri,
Devlet borcu: Türkiye Cumhuriyeti adına Müsteşarlığın borçlu sıfatı ile taraf olduğu 
ya da üstlendiği her türlü malî yükümlülükleri,
Devlet dış borcu: Müsteşarlık tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından 
belirli bir itfa plânına göre geri ödenmek üzere sağlanan finansman imkânları ile 
Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından üstlenilen her türlü malî yü-
kümlülükleri, olup olmadığına bakılmaksızın Müsteşarlık tarafından üstlenilen her 
türlü malî yükümlülükleri,
Devlet iç borçlanma senetleri: Müsteşarlık tarafından yurt içinde ihraç edilen borç-
lanma senetlerini, 
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Devlet tahvili: İhraç edildikleri tarih itibarıyla bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli 
Devlet iç borçlanma senetlerini,
Dış borcun devri: Müsteşarlık tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından 
sağlanan dış finansman imkânlarının ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi 
sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere genel bütçe kapsamındaki 
kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitü-
leri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile bankalara, anlaşmanın malî şartları ile 
birlikte, asıl borçlusu bu kuruluşlar olmak kaydıyla aktarılmasını,
Dış borcun ikrazı: Müsteşarlık tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından 
sağlanan dış finansman imkânlarının ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi 
sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere genel bütçe kapsamındaki 
kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji ensti-
tüleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile yatırım ve kalkınma bankalarına 
gerektiğinde anlaşmanın malî şartlarına bağlı kalmaksızın aktarılmasını,*

Dış borcun tahsisi: (Değişik: 16/7/2008-/1 md.) Müsteşarlık tarafından herhangi 
bir dış finansman kaynağından sağlanan dış finansman imkânlarının ekonominin 
çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak 
üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine, Yükseköğretim Kuruluna, üni-
versitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine; savunma ve güvenlik hizmetleri sektör-
leri ile sınırlı olmak üzere nihai kullanıcısının genel bütçe kapsamındaki kamu ida-
relerinden olması durumunda projeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşlara 
anlaşmadaki amaca sadık kalınarak kullandırılmasını,
Dış finansman: Herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan Devlet dış borcu, 
garantili imkân ve hibe veya münferiden bunların her birini, 
Dış finansman kaynağı: Dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluştu-
rulan birlikler, resmî finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile ulus-
lararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da 
dahil olmak üzere bankalar, satıcı veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalar 
veya münferiden bunların her birini,
Dış imkân: Bu Kanun kapsamında yer alan kuruluşların kendi adına herhangi bir 
dış finansman kaynağından Hazine garantileri olmaksızın sağladıkları finansman 
imkânı ve hibeyi, 
Diğer Hazine alacağı: (Ek: 16/7/2008-5787/1 md.) Hazine alacağı dışında kalan ve 
Müsteşarlığın Devlet tüzel kişiliğini temsilen taraf olduğu işlemlerden kaynaklanan 
alacakları,
Garanti ücreti: Hazine garantileri nedeniyle lehine garanti verilen taraftan verilecek 

* 16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı kanunun 17 nci maddesiyle, “Dış borcun devri” tanımında geçen 
“genel ve katma bütçe” ibaresi “genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim Ku-
rulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri” şeklinde, “Dış borcun ikrazı” tanımında geçen 
“genel ve katma bütçe” ibaresi “genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim Ku-
rulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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her garanti için bir defaya mahsus olmak kaydıyla alınan ücreti, 
Garantili imkân: Bu Kanun kapsamında yer alan kuruluşlara sağlanan Hazine geri 
ödeme garantisi, Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke garantisini, 
Genel giderler: (Değişik: 16/7/2008-5787/1 md.) Devlet borcunun yürütülmesi 
ve yönetilmesi için yapılan kayıt ve tescil giderleri, kredi derecelendirme kuru-
luşlarına ödenen ücretler, avukatlık ücreti, müşavirlik ücreti, kur farkları, ko-
misyon ödemeleri, gecikme faiz ve cezaları, Devlet iç borçlanma senetleri basım 
ve ilan giderleri ve benzeri tüm masraf ve giderleri ile nakit akışlarının ve banka 
hesaplarının yönetilmesi kapsamında doğan komisyon giderlerini,
Hazine alacağı: Herhangi bir dış finansman kaynağından temin edilen finansman 
imkânları için verilen Hazine garantileri veya bu imkânların ikrazı suretiyle kul-
landırılması ya da bunlar dışında olmakla birlikte ilgili mevzuattan kaynaklanan 
işlemler nedeniyle doğan ve Hazine tarafından üstlenilen her türlü ödemeye ve/
veya Hazine tarafından ikrazen ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin 
olarak ortaya çıkan alacağı, 
Hazine bonosu: İhraç edildikleri tarih itibarıyla vadeleri bir yıldan kısa olan (364 
güne kadar) Devlet iç borçlanma senetlerini,
Hazine garantileri: Hazine geri ödeme garantisi, Hazine yatırım garantisi, Hazine 
karşı garantisi ve Hazine ülke garantisi veya münferiden her birini,
Hazine geri ödeme garantisi: Kamu iktisadi teşebbüsleri, özel hukuk hükümlerine 
tâbi olmakla beraber sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan ku-
ruluşlar, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir bele-
diyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşları 
lehine bu kuruluşların dış finansman kaynağından sağladıkları dış borçlarının geri 
ödenmesi hususunda verilen garantileri, 
Hazine yatırım garantisi: (Değişik: 16/7/2008-5787/1 md.) Yap-işlet-devret, yap-
işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri kapsamında ilgili kanun 
hükümlerine dayanan ve bunlarla sınırlı olmak üzere verilen garantileri, 
Hazine karşı garantisi: Herhangi bir dış finansman kaynağının ihdas ettiği garanti 
programları çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri, özel hukuk hükümlerine tâbi 
olmakla beraber sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluş-
lar, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarının borçlu 
sıfatıyla uluslararası piyasalardan temin edecekleri finansman imkânları için bir dış 
finansman kaynağı tarafından verilen garantiye karşı verilen garantiler ile herhangi 
bir dış finansman kaynağının ihdas ettiği garanti programları çerçevesinde yap-işlet-
devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ile benzeri finansman modelleri kapsamında 
gerçekleştirilecek projelerle ilgili olarak, mevzuatta öngörülen Hazine garantileri ile 
sınırlı olmak ve şartları Müsteşarlık tarafından müzakere edilmek üzere, bir dış fi-
nansman kaynağı tarafından verilen garantiye karşı verilen garantileri, 
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Hazine ülke garantisi: Yabancı ülkelerin herhangi bir dış finansman kaynağından 
sağlayacakları finansmanın geri ödenmesi hususunda verilen garantileri, 
Hazine saymanlığı: Müsteşarlık Devlet Borçları, İç Ödemeler ve Dış Ödemeler Say-
manlıklarının her birini,
Hibe: (Değişik: 16/7/2008-5787/1 md.) Herhangi bir dış finansman kaynağından 
geri ödeme yükümlülüğü olmaksızın Türkiye Cumhuriyetinin aldığı ayni ve/veya 
nakdi yardım ile Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuru-
luşları, uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumla-
rına verdiği ayni ve/veya nakdi yardımı, 
İhraç tutarı: Her bir menkul kıymetin satış fiyatı ile nominal tutarının çarpılması 
suretiyle hesaplanan değeri,
İkraz ücreti: Dış borcun ikrazı nedeniyle ikraz edilen taraftan ikraz edilen tutar üze-
rinden bir defaya mahsus olmak kaydıyla alınan ücreti, 
Nakit Devlet iç borçlanma senetleri: Karşılığında Hazineye nakit imkânı sağlayan 
Devlet iç borçlanma senetlerini, 
Net borç kullanımı: Yıl içinde yapılan iç ve dış borçlanmalardan yıl içinde vadesi 
gelen anapara ödemelerinin düşülmesi ile elde edilen tutarı,
Özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri: İlgili yıl bütçe kanunu ve ilgili mevzuat 
çerçevesinde ihraç edilmiş olan ve karşılığında herhangi bir nakit girişi sağlanma-
yan Devlet iç borçlanma senetlerini,
Para piyasası nakit işlemleri: (Değişik: 16/7/2008-5787/1 md.) Hazinenin kısa va-
deli nakit ihtiyacını karşılamak üzere fiziken basılı olmayan Devlet iç borçlanma 
senedi çıkarmak veya para piyasası araçlarını kullanmak suretiyle yapılan azami 
otuz gün vadeli borçlanmaları, 
Piyasa yapıcılığı: Devlet iç borçlanma senetleri ihalelerinde ve söz konusu senetlerin 
ikincil piyasa işlemlerinde etkinliğin artırılması amacıyla önceden belirlenen kriter-
lere göre seçilmiş bankalara Müsteşarlık tarafından bazı hak ve görevler verilmesini 
içeren sistemi, 
Piyasa yapıcısı: Devlet iç borçlanma senetleri ihalelerinde ve söz konusu senetlerin 
ikincil piyasa işlemlerinde etkinliğin artırılması amacıyla önceden belirlenen kriter-
lere göre seçilmiş bankayı,
Program kredisi: Müsteşarlık tarafından ülkenin makro ekonomik programları çer-
çevesinde, doğrudan veya Hazine garantisi altında, kamunun finansman ihtiyacının 
karşılanması amacıyla herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan finans-
man imkânını, 
Proje: (Değişik: 16/7/2008-5787/1 md.) Yıllık yatırım programlarında yer alan projele-
ri, milli savunma projelerini, niteliği itibarıyla yıllık yatırım programına tabi olmayan 
projeler ile yap-işlet-devret, yap-işlet, işletme hakkı devri ve benzeri finansman mo-
delleri çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri veya münferiden bunlardan her birini,
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Proje kredisi: Projelerin gerçekleşmesi için herhangi bir dış finansman kaynağından 
sağlanan finansman imkânını,
Risk hesabı: Bu Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası nezdinde oluşturulan hesabı, 
Sivil toplum örgütü: Devlet teşkilatı içinde yer almayan, kendi idari ve malî bağım-
sızlığı olan, kamu yararına hizmet verdiği Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen ve 
kâr amacı gütmeyen hükmi şahsiyeti haiz kuruluşları, 
(Ek: 16/7/2008-5787/1 md.) Stratejik ölçüt: Borçlanma ve risk yönetiminde esas alı-
nacak olan ve borç yönetiminin genel risk/maliyet hedeflerini ifade eden gösterge 
ve kriterleri,
Takas: Devlet borcuna ilişkin nakit akışlarının, taraflardan birisi Müsteşarlık olmak 
kaydıyla, iki taraf arasında doğrudan veya dolaylı olarak değişimine imkân tanıyan 
finansal aracı,
Türev ürün: Devlet borcunun etkin bir şekilde idare edilebilmesi ve risk yönetimi 
amacıyla yurt içi veya uluslararası sermaye piyasalarında kullanılan her türlü finan-
sal aracı,
İfade eder.
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KAMU İHALE KANUNU
 

Kanun Numarası : 4734
Kabul Tarihi : 4/1/2002
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa:

Doğrudan temin
Madde 22- (Değişik: 30/7/2003-4964/15 md.) 
Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın 
doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin 
tespit edilmesi.
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip 
olması. 
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizas-
yonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye da-
yalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle 
ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.
d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar, 
diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağır-
lama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin 
alımlar.
e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kulla-
nılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil du-
rumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri 
ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hasta-
ya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.
g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla il-
gili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere 
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Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından 
yapılacak hizmet alımları.
h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) 
8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca 
Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai 
mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini 
sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.
I) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 
4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görev-
lerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigor-
tası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine 
ilişkin hizmet alımları,
i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.) Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin 
yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna su-
nulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak 
filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası 
basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları ta-
rafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde-
de sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince 
görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ih-
tiyaçlar temin edilir.
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KAMULAŞTIRMA KANUNU
 

 Kanun Numarası : 2942
 Kabul Tarihi : 4/11/1983 
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843

 
İdarenin tek taraflı vazgeçmesi 
Madde 21 – İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve 
onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen 
veya tamamen vazgeçebilir. Şu kadar ki, dava sırasında vazgeçme halinde dava 
giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece maktuen 
takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir.
Yasak işler ve eylemler 
Madde 31 – (Değişik: 24/4/2001 - 4650/18 md.)
Aşağıda yazılı işler ve eylemler yasaktır. 
a) 15 inci madde uyarınca oluşturulan bilirkişilerin, kendilerine mahkemece takdir 
edilen ücret dışında herhangi bir suretle çıkar sağlamaları,
b) Mahkemece 10 uncu madde uyarınca yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğ-
den sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki.
c) Dava giderlerinin avukat veya dava vekilleri veya onlar adına hareket edenler 
tarafından kabullenilmesi.
d) Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının nakden veya başka bir 
şekilde, avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenler tarafından mal 
sahibine önceden ödenmesi.
e) Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili 
veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması.
f)Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan fiillerin avukat veya dava vekillerince biz-
zat veya aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yardımcı olunması.
Mal sahibinin sağladığı yararları geri alma hakkı 
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Madde 34 – Mal sahiplerinin 31 inci maddedeki yasaklara rağmen avukat veya 
dava vekillerine veya bu Kanuna göre görevlendirilenlere veya üçüncü şahıslara 
verdikleri paraları veya sağladıkları yararlar karşılığını bir yıl içinde geri alma-
ya hakları vardır.
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan kamu 
yararı ve kamulaştırma kararları geçerlidir. Ancak, idarece henüz kıymet takdir 
edilmemiş olan işlerde, kıymet takdir işlemleri ile sonraki işlemler bu Kanun hü-
kümlerine göre yapılır. 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve henüz kesin hükme bağlan-
mamış davalarda bu Kanun hükümleri uygulanır. Ancak bu Kanunla getirilen 
değişik hükümlerin uygulanması nedeniyle haksız çıkan tarafa harç, yargılama 
gideri ve avukatlık ücreti yükletilemez.
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KANUNLARIN ve NİZAMNAMELERİN SURETİ 
NEŞİR ve İLANI ve MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN

 
 Kanun Numarası : 1322
 Kabul Tarihi : 23/5/1928
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/6/1928 Sayı : 904
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 9 Sayfa : 699

 
Madde 8 – Valiler, vilayet merkezinde kanun, nizamname ve sairenin kafi miktarda 
matbu nüshalarını aşağıda yazılı dairelere en çok kırk sekiz saat zarfında (tatil gün-
leri hariç) zimmetle tevzi ve ayrıca vilayet gazeteleriyle ilan ederler:

A - Adli,mülki ve askeri bilümum Devlet dairelerine
B - İdareyi hususiyelere
C - Belediyelere
H - Barolara
V - Ticaret ve sanayi ve ziraat odalarına
Z - Resmi kütüphanelere.
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KURULUŞ ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 
 Kanun Numarası : 5539
 Kabul Tarihi : 11/2/1950
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/2/1950 Sayı : 7434
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 804

Madde 8 – Hukuk Müşavirliği aşağıda yazılı işleri görür:
A) Genel Müdürlüğe ait davaları her safhasında kovuşturmak,
B) Memurların vazifelerinden doğan kanuni kovuşturmalara mütaallik işlemleri 
yapmak,
C) Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili olmak üzere ait olduğu kuruluş tarafından 
hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik projelerini,
D) Genel Müdürlük kuruluşunun tertip ve tanzim edeceği her türlü bağıtları ve 
şartname projelerini,
E) Genel Müdürlük kuruluşu ile başkaları arasında her türlü uyuşmazlıkları,
F) Genel Müdürlükçe sorulacak işleri,
İnceleyip hukuki mütalaasını bildirmek.
Bu işlerin görülebilmesi için icabında bağıtlı avukat da kullanılabilir.
(Ek: 2/10/1963 - 341/1 md.) Genel Müdürlük hukuk müşaviri ve avukatları mahke-
melerle icra dairelerince takdir edilecek vekalet ücretinden Maliye Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü teşkilatı gibi faydalanırlar.
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KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
KALDIRILMASI ve BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 5286
Kabul Tarihi: 13/1/2005
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 28/1/2005 Sayı : 25710
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

Geçici Madde 4- Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür, 
Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Araştırma, 
Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, anahizmet birimleri ve yardımcı 
birimler dahil Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, merkez 
ve bölge müdürlüklerinde Şube Müdürü, Proje Müdürü, tasfiye edilen döner 
sermaye işletmelerinde Sayman ve merkez teşkilâtında Avukat unvanlı kadro-
larda bulunanların görevleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. 
Bunlar devredilen Kurumca yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına 
ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını (üre-
timi teşvik primi hariç) aynen almaya devam eder ve devredildikleri kurumda 
ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Diğer personel devredilen kadro un-
vanlarıyla görevlerine devam eder.*

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Mü-
şaviri, Daire Başkanı ve Bölge Müdürü unvanlı kadrolarda bulunanlar hariç ol-
mak üzere birinci fıkra uyarınca görevleri sona erenler ve İl Müdürü, İl Müdür 
Yardımcısı ve il müdürlüklerinde Şube Müdürü unvanlı kadrolarda bulunanlar 
ile devredilen diğer kadro unvanlarından ilgili kurum tarafından ihtiyaç du-
yulmayan kadro unvanlarında çalışan personel, bu maddenin yürürlüğe gir-
diği tarihi izleyen altı ay içinde derece ve kademelerine uygun olmak kaydıyla 
Kurumca ihtiyaç duyulan diğer kadrolara atanır. Genel Müdür, Genel Müdür 
Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Bölge 

* Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 28/1/2004 tarihli ve 25710 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.
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Müdürü unvanlı kadrolarda bulunanlar ise ihdas edilen ekli (1) sayılı listede 
yer alan Bakanlık Müşaviri kadrolarına Avukat unvanlı kadrolarda bulunanlar 
ise Hukuk Müşaviri kadrolarına, atanmış sayılır. Ancak, herhangi bir sebeple 
boşalması halinde Bakanlık Müşaviri kadroları, hiçbir işleme gerek kalmaksı-
zın iptal edilmiş sayılır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan kadro değişiklikleri 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü 
uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapıl
Devredilen personelden ikinci fıkra uyarınca yeni bir kadroya atananların atandık-
ları kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları 
toplamının net tutarının (fazla çalışma ücreti hariç), eski kadrolarına bağlı olarak 
en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile 
diğer malî hakları toplamı net tutarından (üretimi teşvik primi hariç) az olması 
halinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları 
sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre is-
tihdam edilen sözleşmeli personelin pozisyonları, başka bir işleme gerek kalmaksı-
zın devredildikleri kurum adına vize edilmiş sayılır. 
Sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar kadrolarıyla birlikte devredilir.
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MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 Kanun Numarası : 5355
 Kabul Tarihi : 26/5/2005
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

Birliğin giderleri
Madde 16- Birliğin giderleri şunlardır:

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, üc-
ret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer 
giderler.
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için 
yapılacak giderler.
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapı-
mı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje 
giderleri.
i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
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MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, 
RÜŞVET ve YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

 Kanun Numarası : 3628
 Kabul Tarihi : 19.4.1990 
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.5.1990 Sayı : 20508
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa : 95

Suçun ihbarı
Madde 18 – Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhu-
riyet Başsavcılıklarına yapılır. İhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve 
bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak 
düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açık-
lanmaz. İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin 
kimliği açıklanır.
(Ek fıkra: 12/12/2003-5020/13 md.) Yukarıdaki fıkraya göre yapılan ihbar veya ta-
kipsizlik kararı ve iddianame Cumhuriyet başsavcılığınca, Maliye Bakanlığı Baş 
Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile varsa diğer ilgili kamu 
kurum veya kuruluşlarına bildirilir. Hazine avukatının yazılı başvuruda bulun-
ması hâlinde Maliye Bakanlığı, başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanır. 
Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil veya 
emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar 
ve evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından 
kendisine tevdiine lüzum görülmediği halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında 
soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir.
17 nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve mu-
hakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi 
etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurin Mu-
hakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz. 
İhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın 
yapmak yasaktır.
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MAL MEMURLARININ
 KAYYIM TAYiN EDİLMESİNE DAİR KANUN

 
 Kanun Numarası : 3561
 Kabul Tarihi : 18/5/1989 
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/5/1989 Sayı : 20177
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 28 Sh.: 275

Madde 2 – (Değişik: 24/7/2008-5793/22 md.)
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 427 nci maddesine göre, 
bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması veya oturduğu yerin bilinememesi 
veya ortada bulunmayan ve miras açıldığında sağ olup olmadığı ispatlanamayan 
mirasçının payının resmen yönetilmesi amacıyla kayyım atanmasının gerektiği hal-
lerde, vesayet makamı; bu kimselerin malları üzerinde Hazinenin hak ve menfaati 
bulunup bulunmadığını, mahallin en büyük mal memurluğundan araştırır. Hazi-
nenin hak ve menfaatinin söz konusu olduğunun anlaşılması hâlinde, mahallin en 
büyük mal memurunu yönetim kayyımı tayin eder. 
Mallar üzerindeki yönetim görevi sona erinceye kadar, yönetim kayyımı tayin edi-
len en büyük mal memuru yerine vekâlet eden veya atanan kimse de bir karara 
gerek kalmadan o makama tayin edilmiş sayılır. Mal memuru kayyımlık yetki ve gö-
revlerinin bir bölümünü, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, astlarına 
devredebilir. Yetki devri, yetki devreden kayyımın sorumluluğunu kaldırmaz.
Kayyım tayin edilen mal memuru, Hazine avukatı bulunan yerlerdeki dava ve 
icra işlerinde vereceği yetki belgesi ile Hazine avukatı tarafından temsil olunur. 
Hazine avukatlarının bu fıkra hükmü gereğince bakacakları dava ve icra takip-
leri nedeniyle lehlerine hükmolunup tahsil edilen vekalet ücretleri, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesindeki sınırın iki katını geçme-
mek üzere ayrıca kendilerine ödenir.
Kayyımlıkla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim, harç, katkı payı gibi mali yüküm-
lülüklerden müstesnadır.
Taşınır ve taşınmazlarla hakların yönetim gelirlerinin yüzde 35’i; para, hisse 
senedi, tahvil ve benzeri menkul varlıkların yönetim gelirlerinin ise yüzde 5’i 
oranında yönetim gideri kesilerek kayyım tarafından bir bankada açılacak he-
saba yatırılır. Bu hesapta toplanan paralar; kayyım ve yetki devrettiği görevliler, 
davalara katılacak Hazine avukatları, ihtiyaç hâlinde kurulacak kayyımlık bü-
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rosu görevlileri ile bu konuda görevlendirilenlere verilecek ücret ödemeleri ve 
kayyımlık bürosunun diğer giderleri için kullanılır. 
Mal memurlarının kayyımlıkla ilgili görev ve yetkileri, ödenecek ücretler, kayyımlık 
mallarının yönetimi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığınca 
hazırlanıp Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
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MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
 

 Kanun Numarası : 4686
 Kabul Tarihi : 21/6/2001
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/7/2001 Sayı : 24453
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40, Sayfa : 

Hakem ücreti, yargılama giderleri, avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi
Madde 16 – A) Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, hakemlerin ücreti, dava konusu 
alacağın miktarı, uyuşmazlığın niteliği ve tahkim yargılamasının süresi dikkate alı-
narak, hakem veya hakem kurulu ile taraflar arasında kararlaştırılır.
Taraflar, hakem veya hakem kurulunun ücretini milletlerarası yerleşmiş kurallara 
veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yaparak da belirleyebilirler.
Taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda an-
laşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin her-
hangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası 
kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya ha-
kem kurulunun ücreti, her yıl Adalet Bakanlığınca ilgili kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan ücret tarifesine göre belirlenir.
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödene-
cek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.
Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması hallerinde ek 
hakem ücreti ödenmez.
B) Hakem veya hakem kurulu kararında tahkim yargılamasının giderleri gösterilir.
Yargılama giderleri;

1. Hakemlerin ücretini,
2. Hakemlerin seyahat giderlerini ve yaptıkları diğer masrafları,
3. Hakem veya hakem kurulu tarafından atanan bilirkişilere ve yardımına 
başvurulan diğer kişilere ödenen ücretleri ve keşif giderlerini,
4. Hakem veya hakem kurulunun onayladığı ölçüde tanıkların seyahat gider-
lerini ve yaptıkları diğer masrafları,
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5. Hakem veya hakem kurulunun, davayı kazanan tarafın varsa vekili için 
avukatlık asgarî ücret tarifesine göre takdir ettiği vekâlet ücretini,
6. Bu Kanuna göre mahkemelere yapılacak başvurularda alınan yargı harç-
larını,
7. Tahkim yargılamasına ilişkin bildirim giderlerini,

Kapsar.
C) Hakem veya hakem kurulu, davacı taraftan yargılama giderleri için avans yatır-
masını isteyebilir.
Avans, hakem veya hakem kurulu kararında öngörülen süre içinde ödenmemişse 
hakem veya hakem kurulu yargılamayı durdurabilir. Yargılamanın durdurulduğu-
nun taraflara bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde avans ödenirse yargılamaya 
devam olunur, aksi halde tahkim yargılaması sona erer.
Hakem veya hakem kurulu, kararını verdikten sonra taraflara, yatırılmış olan avans-
ların harcama yerlerini ve miktarlarını gösterir bir belge verir ve varsa kalan avansı 
ödeyene iade eder.
D) Taraflar aksini kararlaştırmadıkça yargılama giderleri haksız çıkan tarafa yükle-
nir. Davada her iki taraf da kısmen haklı çıkarsa, yargılama giderleri haklılık duru-
muna göre taraflar arasında paylaştırılır.
Hakem veya hakem kurulunun yargılamayı sona erdiren veya taraflar arasındaki 
sulhü tespit eden kararında da yargılama giderleri gösterilir.
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NOTERLİK KANUNU
 

Kanun Numarası : 1512
Kabul Tarihi : 18/1/1972
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408

Ayrık haller:
Madde 6 – (Değişik birinci fıkra:14/04/2004 – 5134/1 md.) Adlî veya askerî yargı 
hâkimlik yahut savcılıklarına veyahut hukuk fakültesi mezunu olup, idarî yargı 
hâkimlik veya savcılıklarına atanmış veya avukat unvanını kazanmış olan veya 
Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı şartlarından bağışıklı olarak 
avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlar, noterlik stajına tâbi de-
ğildirler.
Bu gibilerin 9 uncu maddenin (a), (b) ve (d) bentlerinde gösterilen belgeleri iliştir-
mek suretiyle Adalet Bakanlığına bir dilekçe ile başvurmaları üzerine, Bakanlıkça 
gerekli görülen diğer belgeler de getirtilerek yapılan inceleme sonunda, noter ol-
maya engel teşkil eden bir durumları bulunmadığı anlaşıldığı takdirde, ilgiliye 17 
nci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı belge verilir ve 18 inci maddede gösterilen 
deftere kaydı yapılır.
Disiplin cezalarının yerine getirilmesi, para cezası ve sair giderlerin ödenme şekli:
Madde 145 – Para cezaları dışındaki disiplin cezaları Adalet Bakanlığı tarafından 
yerine getirilir.
Para cezasına veya giderlerin ödenmesine dair Türkiye Noterler Birliği Disiplin Ku-
rulu kararları, İcra ve İflas Kanununun ilamların icrası hakkındaki hükümleri uya-
rınca Türkiye Noterler Birliği tarafından yerine getirilir. Bunlar Türkiye Noterler 
Birliğine gelir yazılır.
İcra takibi, genel hükümler uyarınca Birlik Başkanının vekalet vereceği bir avu-
kat tarafından yürütülür.
Meslek değiştirme:
Madde 206 – Bu kanun veya Avukatlık Kanununa göre topluluk sigortasına tabi 
bulunan kimselerin, kendilerine ihtiyarlık sigortası aylığı bağlanmadan, Noter-
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lik veya Avukatlık mesleklerinin birinden ayrılıp diğerine geçmeleri halinde, 
yeni girdikleri meslekteki sigortalılıkları, ayrıldıkları meslekte geçen sigortalı-
lıklarının devamı sayılır. Şu kadar ki, ilgili yeni mesleke girdiği tarihten itiba-
ren, o mesleke ait topluluk sigortası sözleşmesi hükümlerine tabi olur.
Yukarıki fıkra hükmü, bu kanunun geçici 14 üncü maddesi veya Avukatlık Ka-
nununun geçici 1 inci maddesinden faydalanabilecek durumda olup bu madde-
lerdeki en az sigortalılık süresini ve prim ödeme yükümlülüğünü tamamlıyama-
dan meslek değiştirenler hakkında da uygulanır.
Geçici Madde 14 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 ncı maddesi gereğince noter odaları ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
arasında yapılacak sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözleşme, bu kanunun geçici 
7 nci maddesi uyarınca Türkiye Noterler Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı takibeden 
üç ay içinde Çalışma Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ve Sosyal Sigortalar Kuru-
mu arasında yapılacak görüşmelerle tespit edilir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye 
Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından bir hafta içinde bütün noter odalarına 
gönderilir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan noterlerin bağlı bulundukları 
noter odaları, tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere tip 
sözleşmenin noter odasına gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar 
Kurumuna başvururlar. Sözleşmeler, noter odasının başvurma tarihinden itibaren 
en geç üç ay içinde yürürlüğe konur.
A) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterler-
den, 55 yaşını doldurmakla beraber 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı 
maddesinde yazılı şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık 
bağlanmasına hak kazanamıyan ve;
a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki on yıl içinde en az 2 000 gün no-
ter veya baro levhasında kayıtlı avukat olduklarını belgelendiren,
b) Sigortalılık süresince her yıl en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan,
c) En az beş yıl sigortalı bulunan noterlere, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş 
olanlar gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 inci maddesindeki esaslara göre yaşlı-
lık aylığı bağlanır.
(a) Bendinde sözü geçen noterlik süresi Adalet Bakanlığından, avukatlık süresi 
ise ilgili barolardan, noterin sigortalılığının başladığı tarihten itibaren en az iki 
yıl içinde alınarak Sosyal Sigortalar Kurumunca verilecek belgelerle tespit edi-
lir.
Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalı noterlerin ilgili 
baro yönetim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve ziyan istemek hakları saklıdır.
Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçeğe uymadığı bir hükümle tespit edil-
diği takdirde gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili sigortalılar, Sosyal Sigor-
talar Kurumunun bu yüzden uğrayacağı zararları yüzde elli fazlasiyle ve kanuni 
faizi ile birlikte adı geçen kuruma ödemekle yükümlüdür. 
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Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması yapılır.
B) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterler-
den 50 yaşını doldurup, erken yaşlanmış oldukları tespit edilen ve Sosyal Sigorta-
lar Kanununun 60 ıncı maddesinde yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık 
bağlanmasına hak kazanamıyanlara (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 
15 yılı doldurmuş olanlar gibi, Sosyal Sigortalar Kanununun 61 inci maddesindeki 
esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
Geçici Madde 15 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığındaki 
emekliliğe esas teşkil eden hizmetleri toplamı en az 15 yıl olanlardan;
A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olan noterler, kendi-
lerine emeklilik veya malullük aylığı bağlanmamış olmak şartiyle, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen noterlik ve fiili avukatlık sürelerinin tama-
mını veya bu sürelerin emekliliğe esas olan eski hizmetlerinin süresi ile birlikte 
25 yılı doldurmaya yetecek kısmını aşağıdaki hükümlere göre borçlanabilirler.
Noterlik ve fiili avukatlık sürelerinin tamamını borçlananlardan aşağıdaki (B) 
bendi hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirmek iste-
miyenlere ve noterlik ve fiili avukatlık hizmetlerinin bir kısmını borçlanmak 
suretiyle emekliliğe esas hizmet sürelerini 25 yıla çıkarmış olanlara aşağıdaki 
hükümlere göre emekli aylığı bağlanır.
B) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte veya daha sonra her ne sebeple olursa olsun ayrılarak noterliğe ata-
nanlar, toplam süre 30 yılı geçmemek üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam 
ettirebilirler.
(A) bendine göre borçlanabilmek için ilgilinin, bağlı bulunduğu noter odasının 
topluluk sigortasına katıldığı tarihten itibaren üç ay içinde noter odası aracılığı 
ile T.C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurması zorunludur. Borçlanılacak 
miktar, ilgilinin T.C. Emekli Sandığına evvelce kesenek ödediği memuriyet veya 
hizmetteki son kıdeminden itibaren o memuriyet veya hizmetin en az yükselme 
süresi nazara alınarak 2 veya 3 yılda bir terfi etmiş sayılmak suretiyle, bu ka-
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki noterlik ve fiili avukatlık süreleri için 
ödenmesi gereken keseneklerin (kurum hissesi dahil) tamamıdır. Ancak, kese-
nekler ve kurum hissesi ait oldukları geçmiş yıllarda yürürlükte bulunan T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hesaplanır.
Borçlanılan süre ile T.C. Emekli Sandığına tabi eski memuriyet veya hizmet süreleri 
toplamı 30 yılı geçemez. Noterlik süresinin bu miktarı aşan kısmı için borçlanmak 
mümkün değildir.
Borçlanılacak miktar, ilgilinin talebine göre, T.C Emekli Sandığı tarafından yapı-
lacak tebliğat üzerine en geç bir ay içinde toptan veya 10 yıl içinde 10 eşit taksitle 
ödenir. T. C. Emekli Sandığına tabi eski memuriyet ve hizmetlerinden ayrılırken 
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keseneklerini almış olanlar, bunun tamamını kanuni faizi ile birlikte, borçlanılan 
miktarın tamamının veya ilk taksidinin ödenmesi süresi içinde sandığa iade ile yü-
kümlüdürler, kesenekleri süresi içinde iade etmiyenlerin bu madde hükümlerinden 
faydalanmaları mümkün değildir.
Borçlanan kimseler, emekliye esas olan eski memuriyet veya hizmet sürelerine, 
borçlandıkları sürenin eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre üzerinden ve borçlan-
dıkları miktarın tamamını ödedikleri tarihten itibaren emekli aylığına hak kazanır-
lar. Emekli aylığına hak kazanabilmek için toplam sürenin 25 yıl olması yeterlidir.
Taksitle ödemede, borcun tamamını ödiyemeden ölen veya 5434 sayılı Kanuna göre 
malül olan noterlere veya hak sahibi mirascılarına ölüm veya malülliyeti takibeden 
ay başından itibaren malullük yahut dul ve yetim aylığı bağlanır. Şu kadarki, öden-
memiş yıllık taksitlerin her biri 12 eşit parçaya bölünerek o yılın malullük veya dul 
ve yetim aylıklarından kesilir ve artan miktar hak sahiplerine ödenir.
Taksitle ödemede, bir taksidi zamanında ödemiyen ve T. C. Emekli Sandığınca yapı-
lan tebligat üzerine bir ay içinde borcunu yerine getirmiyenlerin borçlanma durum-
larına son verilir ve ödedikleri miktara tekabül eden sürenin eski memuriyet veya 
hizmetlerine eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre üzerinden T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Yukarıki fıkralar gereğince kendilerine veya hak sahibi mirascılarına emekli, ma-
lullük veya dul ve yetim aylığı bağlananlara, borçlanmadan önceki fiili memuriyet 
veya hizmetlerinin tutarı üzerinden emekliliğe tabi memuriyet veya hizmetten son 
defa ayrıldıkları kurumlarca ikramiye ödenir.
(B) bendinden faydalanabilmek için, ilgilinin noterliğe atandığının kendisine tebliği 
tarihinden itibaren bir ay içinde T. C. Emekli Sandığına dilekçe ile başvurması ve 
kendisine emekli aylığı bağlanmamış veya kesenekleri iade edilmemiş olması ge-
reklidir. (A) bendinin ikinci fıkrası delaletiyle (B) bendinden faydalananlar için bu 
süre borçlanma taleplerinin kabul edildiğinin Sandıkça kendilerine tebliği tarihin-
den itibaren başlar.
(B) bendinden faydalanmak dileğiyle yapılan başvurmanın T. C. Emekli Sandığınca 
kabul edildiğinin ilgiliye tebliğini takibeden ay başından itibaren Sandığa 
kesenek ödeme yükümlülüğü doğar. Kesenekler (kurum hissesi dahil) her ayın ilk 
haftası içinde doğrudan doğruya veya T. C. Emekli Sandığının belirteceği bir banka 
aracılığı ile Sandığa ödenir.
Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin T. C. Emekli Sandığına kesenek ödediği evvelki 
memuriyet veya hizmette son iktisabettiği kıdeminden başlamak üzere, o memuri-
yet veya hizmetin en az yükselme süresine göre iki veya üç yılda bir yükseliyormuş-
casına yürütülecek maaş dereceleri üzerinden hesaplanır.
(B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri devam edenlerin emekliliğe esas 
sürelerinin 30 yılı doldurduğu, Sandıkla ilgilerinin kesilmesini yazılı olarak iste-
dikleri, öldükleri yahut 5434 sayılı Kanuna göre malul duruma girdikleri veya bu 
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maddenin borçlanma hükümlerinde gösterildiği üzere sandık tarafından verilen bir 
aylık süre içinde ödememekte temerrüt ettikleri takdirde, bu durumların husule 
geldiği tarihi takibeden aybaşından itibaren sandıkla ilgileri kesilir ve toplam süre-
leri üzerinden kendilerine yahut hak sahibi mirasçılarına emekli, malullük veya dul 
ve yetim aylığı bağlanır. Bu kimselere ödenecek ikramiye hakkında, borçlanma ile 
ilgili hükümler kıyasen uygulanır.
Geçici 16 ncı madde uyarınca borçlandıkları süre ile emekliliğe esas hizmetleri tu-
tarı 15 yıl veya daha fazla olanlar da bu maddenin (B) bendi hükmünden faydala-
nabilirler.
Bu madde hükmünden faydalananların (A) bendi uyarınca borçlandıkları veya (B) 
bendi uyarınca T.C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirdikleri sürelerin tama-
mı, emekliliğe tabi görevden son defa ayrıldıkları maaş veya ödenekteki kıdemle-
rine eklenmek suretiyle, bu görevin en az yükselme süresine göre 2 veya 3 yılda bir 
terfi etmiş veya ediyormuşcasına intibakları yapılır.
Keseneği ödedikleri görev veya hizmetten önce noterlikte geçirdikleri sürelerin ev-
velce başka kanunlarla borçlandıkları süreler ile birlikte onbeş yılı geçmiyecek kıs-
mı, 5434 sayılı Kanuna 23 Şubat 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 
eklenen maddedeki esaslara göre borçlanmaları şartiyle, emekliliğe esas hizmetle-
rine eklenir. Şu kadar ki, bu kimselerin adlarına borç kaydedilecek miktar, borçlan-
dırılan sürenin geçtiği tarihlerde kesilen kesenek ve karşılıklar oranına göre tespit 
olunur.
Bu maddeye ve 23 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 3 
ve 4 üncü maddelerine göre borçlanma istemlerinin birlikte yapılması halinde, 
borçlanılacak süre evvelce başka kanunlar uyarınca borçlanılan süreler ile bir-
likte 15 yılı geçemez.
Yukarıki fıkra uyarınca borçlanılarak emekliliğe esas hizmetlere eklenen sürelerin 
üçte ikisi, ilgililerin halen bulundukları görevin veya hizmetin en az yükselme süre-
sine göre 2 veya 3 yılda bir değerlendirilmek suretiyle intibakları yapılır ve böylece 
görev veya hizmet aylıklariyle emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir.
Bu madde hükmünden faydalanmak için, ilgilinin, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 3 ay içinde T.C. Emekli Sandığına yazı ile başvurması şarttır.
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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
 
 Kanun Numarası : 3234
 Kabul Tarihi : 31/10/1985
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1985 Sayı : 18922
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa : 3 

Personel Rejimi 
Madde 6 – İdare personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi-
dir. Başkan ve İdarenin her kadamedeki yöneticileri sınırlarını açıkca ve yazılı olarak 
belirlemek şartıyla, yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilirler. İdare Başkanı 
müşterek kararname ile, Başkan Yardımcıları Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı 
ile, diğer personel ise Başkan tarafından atanır. Başkan,Başkan Yardımcısı, Başkan-
lık Müşaviri, Daire Başkanlığı ve Proje Grup Başkanlığı kadrolarına atanacaklarda,4 
yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları yanında görevlerini yerine getirebilecek bilgi 
ve tecrübeye sahip bulunmaları şartı aranır.Başkan ve Başkan Yardımcıları aylık, ek 
gösterge, zam ve tazminatları ile statüleri bakımından Başbakanlığa bağlı müste-
şarlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları hakkında uygulanan hükümlere ta-
bidirler. 
İdarede;Başkan,Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, I inci Hukuk Müşavi-
ri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı, Avukat, Uzman (Şube 
Müdürü), Uzman, Uzman Yardımcısı ve Daire Tabibi kadroları karşılık gösteril-
mek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar, istekleri halinde T.C. 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. 
Genel ve katma bütçeli idarelerde çalışanlar kurumlarının muvafakatı ile İdarede 
sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. İdarenin bu konudaki talepleri, ilgili kurum 
ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel, kurumundan aylıksız izin-
li sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği 
gibi, bu süreler kendi kurumlarında çalışıyormuş gibi addedilerek, terfi ve emek-
liliklerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın süresinde terfi-
leri yapılır. Bu personelin, kurumlarından aylıksız izinli olarak idarede çalıştıkları 
müddet karşılığı asıl bağlı oldukları kurumlarına karşı herhangi bir mecburi hizmet 
mükellefiyeti doğmaz. 
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Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esas ve 
usulleri ile mali hakları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile özelleştirme kapsamına alınan 
kuruluşlarda çalışan personelden idarece hizmetine ihtiyaç duyulanlar, ücreti ve öz-
lük hakları kendi kuruluşu tarafından karşılanmak kaydıyla idarenin re’sen vereceği 
karar ile bu idarede görevlendirilebilir. Bu personel idarede görevli oldukları süre 
içinde kendi kuruluşlarında ücretli izinli sayılır. 
İdare merkez teşkilatında fiilen çalışan personel ile bu maddeye göre idarede görev-
lendirilen personele 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci mad-
desinde yer alan hükümler çerçevesinde idarece belirlenen esas ve usuller dahilinde 
fazla çalışma ücreti ödenir. (1) 
Mahkeme ve icra dairelerince idare lehine hükmedilip karşı taraftan tahsil olunan 
vekalet ücretlerinin dağıtımında 2.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanun ile 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
İdareye ait kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hu-
suslar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir. 
Yargı mercilerinde dava işlerinin yürütülmesi 
Madde 34 – Genel Müdürlük Merkez ve taşra teşkilatı leh ve aleyhine açılmış 
ve açılacak her nevi dava ve icra takipleri Genel Müdürlük Merkezinde avukat 
sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatlarınca, taşra kuruluşlarında ise orman 
bölge müdürlükleri, orman müdürlükleri ve orman şeflikleri avukatlarınca, 
avukat bulunmayan yerlerde veya zamanlarda yetki verilen memurlarca yürütü-
lür. Taşra teşkilatında Bakanlığın muvafakatı ile sözleşmeli avukatlar istihdam 
edilebilir. Hukuk müşavirleri, merkez ve taşrada görevli bütün orman avukat-
ları ve hukuk müşavirleri ile Genel Müdürlük hukuk müşavirliğinde ve taşra 
teşkilatının dava takibi yapılan birimlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli 
avukatlar 1389 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.
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ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN
 

 Kanun Numarası : 4046
 Kabul Tarihi : 24/11/1994
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1994 Sayı : 22124 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa :

Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri

Madde 18 – Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin 
olarak özelleştirme yöntemleri, değer tespiti ve ihale usulleri aşağıda belirtilmiştir.

A) Özelleştirme yöntemleri

Özelleştirme programına alınan kuruluşlar aşağıda belirtilen yöntemlerden birinin 
veya birkaçının birlikte uygulanması suretiyle özelleştirilir.

a) Satış; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleriyle varlıklarının 
mülkiyetinin kısmen veya tamamen bedel karşılığı devredilmesi ya da bu kuruluş-
ların hisselerinin tamamının veya bir kısmının kuruluşların içinde bulundukları 
şartlar da dikkate alınarak yurt içi ve yurt dışında, halka arz, gerçek ve/veya tüzel-
kişilere blok satış, gecikmeli halka arzı içeren blok satış, çalışanlara satış, borsada 
normal ve/veya özel emir ile satış, menkul kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul 
kıymetler yatırım ortaklarına satış veya bunların birlikte uygulanması yoluyla bedel 
karşılığı devredilmesidir. 

b) Kiralama; kuruluşların aktiflerindeki varlıklarının kısmen veya tamamen bedel 
karşılığında ve belli bir süre ile kullanma hakkının verilmesidir.

c) İşletme hakkının verilmesi; Kuruluşların bir bütün olarak veya aktiflerindeki mal 
ve hizmet üretim birimlerinin - mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bedel karşılı-
ğında belli süre ve şartlarla işletilmesi hakkının verilmesidir.* 

d) Mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet 
üretim birimleri ile varlıklarının, mülkiyeti ilgili kuruluşa ait olmak kaydıyla, Türk 

* Bu arada yer alan “ve hangi süre içinde” ibaresi, 3/7/2005 tarihili ve 5398 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
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Medeni Kanununda öngörülen şekil ve şartlar dahilinde, malike ait kullanma hak-
kına ilişkin bazı tasarruflara rıza gösterilmesine veya malikin mülkiyete bağlı hak-
larını kullanmasından vazgeçmesi sonucunu doğurmasına ilişkin hakların tesisidir. 

e) Gelir Ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar; Kuruluşla-
rın özellikleri ve yapıları da dikkate alınarak yukarıda belirtilen özelleştirme yön-
temleri dışında kalan ve genel hükümler ile özel kanunlarda belirtilen diğer yön-
temlerdir.

İşin gereğine göre yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemlerinden hangilerinin uy-
gulanacağına Kurulca karar verilir. 

B) (Değişik: 3/4/1997 - 4232/2 md.) Değer tespiti 

Özelleştirme Programına alınan kuruluşların değer tespiti çalışmaları bu Kanuna 
göre idarede oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından yürütülür. 

a) Değer Tespit Komisyonunun Teşkili: 

Özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grup başka-
nının başkanlığında, özelleştirilecek kuruluşun işlemlerinden sorumlu proje grup 
başkanlığında görevli bir uzman, Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanı 
veya bu dairede görevli bir uzman, Sermaye Piyasaları Daire Başkanı veya bu dai-
rede görevli bir uzman ile gayrimenkul işlemlerinden sorumlu Proje Grup Başkanı 
veya bu grup başkanlığında görevli bir uzman olmak üzere beş üyeden oluşur. Ko-
misyon, İdare Başkanının teklifi ve Başbakan’ın onayı ile göreve başlar. Komisyon-
da, yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydı ile aynı sayıda ve aynı usulle 
yedek üye görevlendirilir.

b) Komisyonun Çalışması:

Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararlarda çe-
kimser kalınamaz. Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde, değer tespit çalışmala-
rına yardımcı olmak üzere ve kararlara katılmamak şartıyla idare tarafından yeteri 
kadar yerli ve/veya yabancı danışman görevlendirilebilir. 

c) Komisyonun Görevleri:

Komisyon; değer tespit çalışmalarını, özelleştirilecek kuruluşun niteliği, gördüğü 
hizmetin özelliği, gelecekteki nakit akımı potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektör 
ve pazarın özellikleri, sahip olduğu sınai, ticari ve sosyal tesisler,makine araç ve 
gereçler,teçhizat,malzeme ve hammadde ile yarı mamul ve mamul madde stokları, 
her türlü taşınır ve taşınmaz malları, vasıfları ve hali hazır durumları, senetli ve 
senetsiz bütün alacak ve borçları ile bilumum hak ve yükümlülükleri ve özelleşti-
rilecek kuruluşa uygulanacak özelleştirme yöntemini de dikkate alarak uluslararası 
kabul görmüş olan;indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, 
net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, 
piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/na-
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kit akım oranı metotlarından en az ikisini uygulamak suretiyle yürütür. Değer tespit 
sonuçları, kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulur.Özelleştirme 
programındaki kuruluşun özelleştirme işlemlerini bu Kanunun 4 üncü maddesinin 
son fıkrasına istinaden yürütmesi durumunda; değer tespiti işlemleri, ilgili kurulu-
şun karar almaya yetkili organlarının kararı ile kuruluş ita amirinin başkanlığında 
oluşturulacak komisyon tarafından bu bentte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.*

C) (Değişik: 3/4/1997 - 4232/2 md.) İhale Komisyonlarının Oluşumu ile İhale Usul 
ve İşlemleri 

Bu maddenin (A) bendinde yer alan özelleştirme yöntemlerinin uygulanmasına 
ilişkin ihale işlemleri bu Kanuna göre oluşturulan ihale komisyonları tarafından 
yürütülür. 

a) Komisyonun Teşkili:

Özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grubunun 
bağlı bulunduğu başkan yardımcısının başkanlığında, ilgili proje grup başka-
nı, bu projede görevli uzman, İhale Hizmetleri Daire Başkanı veya bu dairede 
görevli bir uzman ile hukuk müşavirliğinde görevli bir hukuk müşaviri veya 
avukat olmak üzere beş üyeden oluşur ve idare başkanının teklifi ve Başbaka-
nın onayı ile göreve başlar. Komisyonda yukarıda adı geçen birimlerde görevli 
olmak kaydı ile aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye görevlendirilir.

b) Komisyonun Çalışması ve Görevleri: 

Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararda çekim-
ser kalınamaz. Karara muhalefet eden üye karşı oy gerekçesini kararın altına yaza-
rak imzalamak zorundadır. Komisyon toplantıları ve teklif sahipleri ile yapılan her 
görüşme komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Tutanaklar komisyon üyeleri 
ve/veya hazır bulunan teklif sahipleri tarafından imzalanır.

c) İhale Usulleri:

İhaleler, kapalı teklif, pazarlık, açık artırma, belli istekliler arasında kapalı teklif 
usulü ile yapılır. 

Kapalı teklif usulü: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak alınır. Teklif mek-
tubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve 
tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

* Bu alt bentte yer alan “Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirilmesine ilişkin ihale sonuçla-
rının onaylanmasını müteakip idare tarafından kamuoyuna duyurulur.” ibaresi, 3/7/2005 tarihli 
ve 5398 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle “Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirme işlemi 
tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamu-
oyuna duyurulur.” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 Bu alt bendin birinci cümlesinin sonundaki “metotlarından en az“ ibaresinden sonra gelen “üçü-
nü“ ibaresi, 1/8/2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle “ikisini“ olarak değiştiril-
miş ve metne işlenmiştir.



İlgili Yasa Maddeleri

255

tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka 
teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak ka-
patılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe 
ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mek-
tuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 
teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulu-
nan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklifler ilanda belirtilen tarih 
ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Diğer hususlar 
ihale şartnamesinde belirtilir. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Tekliflerin belirlenen tarih ve saatte açılması sonucu, kaç teklif verilmiş olduğu bir 
tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sıra-
sına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup 
olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de ya-
zılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektu-
bunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle 
birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar, Tek-
lif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası 
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler 
komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste 
komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka 
şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez. Birkaç istekli tarafından aynı fiyat 
teklif edildiği ve bunların da uygun olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı 
teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı 
teklif alınır ve bu işlem eşitlik bozuluncaya kadar sürdürülür. Kapalı teklif usulü 
ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif komisyonca uygun görülmediği 
takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya komisyonca kamu yararı görüldüğü 
takdirde, ihale pazırlık ya da açık artırma usulü ile sonuçlandırılır.

Pazarlık usulü: İhalelere birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif 
almak şartıyla başlanabilir. Sermayesindeki kamu payı yüzde onbeşin altında olan 
iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması şartı aranmaz.
Teklif sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşme-
leri teklif sahipleri ile ayrı ayrı yapılır. Pazarlık görüşmelerinin, ihalenin herhangi 
bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahipleri ile müştereken 
yapılmasına komisyonca karar verilebilir. Komisyonca, pazarlık görüşmeleri sıra-
sında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, 
ihale ilanında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık 
görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni 
esaslar belirlenebilir. Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüş-
mesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuç-
landırılabilir. Bu husus ilanda ve/veya şartnamede belirtilir. Görüşmeler komisyon 
tarafından bir tutanakla tespit edilir, tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince 
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imzalanır.*

Açık Arttırma usulü: Açık artırma usulü ile yapılan ihalelere, istenilen teminatı 
vermiş ve ihale ilanında, ihaleye katılabilmek için belirtilen gerekli şartları yerine 
getirmiş oldukları komisyonca tespit edilen teklif sahipleri katılabilirler. İstenilen 
ilk değer ile açık artırmanın her aşamasında verilecek tekliflerde asgari artırılabile-
cek miktar komisyonca belirlenir. Açık artırmanın süresi komisyonca belirlenerek 
açık artırmaya başlanılmadan önce hazır bulunan teklif sahiplerine duyurulur. Ko-
misyonca gerekli görülen hallerde süre bir defaya mahsus olmak ve en çok önceki 
sürenin yarısını geçmemek üzere artırılabilir. Bu işlemler ve komisyonca belirlene-
cek teklif verme sırası teklif sahiplerinin huzurunda komisyonca bir tutanakla tespit 
edilir. Teklif sahipleri tarafından, açık artırmaya esas alınacak ilk değer kadar veya 
bu değerin üzerinde teklif yapıldığı takdirde açık artırmaya devam olunur. Teklif 
sahipleri bir önceki teklifi artırmak suretiyle yeni tekliflerde bulunurlar. Bu suretle 
yapılan açık artırmada yeni bir teklif gelmezse komisyon başkanı son teklif üzerin-
den ihalenin bitirileceğini duyurur ve bu duyuru üç kez yapılır. Buna rağmen teklif 
gelmemesi halinde açık artırmaya son verilir. Açık artırmaya ilişkin işlemler tuta-
nakla tespit edilir. Tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.
(Değişik son paragraf: 3/7/2005 - 5398/5 md.) Belirli istekliler arasında ihale usûlü: 
Çıkılan ihaleden sonuç alınamaması halinde, Kurulun onayı alınmak kaydıyla be-
lirli istekliler arasında ihale usûlü ile ihale yapılabilir. Bu usûlle yapılacak ihaleler 
için alınacak tekliflerde teknoloji, yatırım, üretim ve istihdam şartlarından hangi-
sinin veya hangilerinin aranacağı ve diğer esaslar hazırlanacak ihale şartnamesinde 
belirtilir. Hazırlanacak ihale şartnamesi çerçevesinde istekli veya isteklilerden proje 
ve taahhütlerini içeren teklifleri alınır. Tekliflerin alınmasından sonra istekli ya da 
isteklilerle tek tek veya müştereken görüşme yapılmasına ihale komisyonunca ka-
rar verilir. Yapılacak görüşmeler sonucunda ihale sonuçları karara bağlanmak üzere 
İdarece Kurula sunulur.
d) Varlık satışı suretiyle yapılacak özelleştirme uygulamlarına ilişkin ihalelerde, 
kapalı teklif, pazarlık ve açık artırma usullerinden birisi uygulanır. Hangi usulün 
uygulanacağına varlığın niteliği ve değer tespit sonuçları dikkate alınarak idarece 
karar verilir. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin alınma-
sından sonra değer tespit sonuçları ve alınan teklifler dikkate alınarak pazarlık veya 
açık artırma usulü ile ihaleye devam edilmesine komisyonca karar verilebilir. His-
selerin blok satışı suretiyle yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihalelerde 
pazarlık usulü uygulanır. 
e) Satış yönetimi dışındaki yöntemlerle yapılan özelleştirme uygulamalarına ilişkin 
ihalelerde, özelleştirilecek kuruluşa ait varlığın niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, 
yapısı, hukuki durumu ile değer tespit sonuçları dikkate alınarak pazarlık veya açık 

* Bu paragrafın birinci cümlesinin sonuna, 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 5 inci madde-
siyle “Sermayesindeki kamu payı yüzde onbeşin altında olan iştirak hisselerinin özelleştirilmesin-
de birden fazla teklif alınması şartı aranmaz.” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
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artırma usullerinden idarece belirlenecek usul uygulanır. 
f) Hisselerin yurt içi ve yurt dışında halka arz, borsada satış, menkul kıymetler yatı-
rım fonları veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış suretiyle özelleştiril-
meleri sermeya piyasası mevzuatına tabidir. 
g) Danışman seçimine ilişkin ihalelerde, ihale konusu işin niteliğine ve sektö-
rün özelliğine göre idarece yapılan araştırmalar sonucu, deneyim ve nitelikleri 
de dikkate alınarak, tespit edilen en az üç danışmandan yazılı teklif alınmak 
suretiyle pazarlık usulü uygulanır. İhale idare başkanının onayı ile kesinleşir. 
Danışman seçimine ilişkin ihale komisyonu; Danışmanlık Hizmetleri Daire 
Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısının başkanlığında, Danışmanlık 
Hizmetleri Daire Başkanı, bu dairede görevli bir uzman, danışmanlık hizmetine 
konu olan projeden sorumlu grup başkanı veya daire başkanı veya bu birimlerde 
görevli bir uzman ve hukuk müşavirliğinde görevli bir avukat olmak üzere beş 
üyeden oluşur. Komisyonda aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye görevlendirilir. 
Bu komisyon idare başkanının onayı ile göreve başlar. 
İhale işlemleri sonucunda ihale komisyonunca verilen kararlar idare tarafından ku-
rulun onayına sunulur. (Danışman seçimine ilişkin ihale sonuçları hariç) ve sonuç-
lar kurulun onayını müteakip kamuoyuna duyurulur. Özelleştirme programındaki 
kuruluşun özelleştirme işlemlerini bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına 
istinaden yürütmesi durumunda; ihale işlemleri, ilgili kuruluşun karar almaya yet-
kili organlarının kararı ile kuruluş ita amirinin başkanlığında oluşturulacak komis-
yon tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. İhale sonuçları kurul 
tarafından onaylanır. 
(Ek fıkra: 1/8/2003-4971/5 md.) Kuruluş ita amiri, genel müdür veya bu iş için yet-
kisini devredeceği genel müdür yardımcısıdır.
Taşra teşkilatında Bakanlığın muvafakatı ile sözleşmeli avukatlar istihdam edi-
lebilir. Hukuk müşavirleri, merkez ve taşrada görevli bütün orman avukatları ve 
hukuk müşavirleri ile Genel Müdürlük hukuk müşavirliğinde ve taşra teşkilatı-
nın dava takibi yapılan birimlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli avukatlar 
1389 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.
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POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
 

 Kanun Numarası : 2559
 Kabul Tarihi : 4/7/1934
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575

Ek Madde 9 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.)*

Bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine göre gerekli hallerde;
A) Önleyici, caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu kolluk hizmetlerine dair görevlerin 
ifası sırasında silah kullanmak zorunda kalan polis hakkında, cezai sorumluluğun 
tespiti bakımından Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre işlem yapılır.
B) Adliyeye ilişkin vazife ve işlerle ilgili bir hizmeti yerine getirirken silah kullan-
mak zorunda kalan polis hakkında, hazırlık soruşturması bizzat Cumhuriyet savcı-
ları veya yardımcıları tarafından yapılır.
Sanık polis, hakkında dava açıldığı takdirde duruşmadan vareste tutulabilir. 
Olayın mahiyetine ve kusurun derecesine göre, İçişleri Bakanlığınca durumu 
uygun görülen polisin vekalet verdiği avukatın ücreti, Emniyet Genel Müdürlü-
ğü bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Avukat tutma ve ücret ödeme usul 
ve esasları yönetmelikte gösterilir.
Polisin, kanunlarla verilen görevlerini yaptığı sırada veya bu görevlerini yapma-
sından dolayı şehit olması halinde, dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse 
çocuklarına, bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla mükellef olduğu ana ve ba-
basına; konut sahibi yapmak amacıyla, Toplu Konut Fonundan miktarı ödemesiz 
devresi ve ödeme süresi Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunca tayin 
edilecek esaslara göre ve faizsiz olarak kredi verilir. Bu fıkra hükmü, 1 Ocak 1971 
tarihinden itibaren şehit olan polislerin aileleri hakkında da tatbik olunur.

* 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan 
“belirtilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin” 
ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
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SIKIYÖNETİM KANUNU
 

 Kanun Numarası : 1402
 Kabul Tarihi : 13/5/1971
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/5/1971 Sayı : 13837
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 2385

 
Uygulanacak usul hükümleri:
Madde 18 – (Değişik: 19/9/1980 - 2301/11 md.)*

a) Sıkıyönetim bölgesi dışında işlenen suçlarla ilgili davalara ilişkin sıkıyönetim 
askeri mahkemelerinin yetki sınırları sıkıyönetim ilanını müteakip Milli Savunma 
Bakanlığınca genel hükümlere göre saptanır ve ilan olunur.
b) (Değişik: 14/11/1980 - 2342/6 md.) Sanığın soruşturma sırasında tutuklanıp tu-
tuklanmayacağına veya tutukluluk halinin devamına ilişkin kararı, sıkıyönetim as-
keri mahkemesinde hakim sınıfından olan üyelerden birisi verir. Bu kararlara karşı 
itirazı incelemeye, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka-
nununun 74,75 inci ve bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen askeri mahke-
melerin hakim sınıfından olan üyelerinden birisi yetkilidir.
Zapt ve arama kararları hakkında da bu hüküm uygulanır.
c) Sıkıyönetim mahkemelerinin görevine giren suçları ihbar edenlerin hüviyetleri, 
rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti, haklarında suç teşkil etmedikçe açıklan-
maz.
d) Mahalli Cumhuriyet Savcısı veya askeri savcı, ihbar veya herhangi bir suretle bu 
Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiği zehabını verecek bir hale muttali olur 
olmaz keyfiyeti derhal ilgili Sıkıyönetim Komutanlığına bildirir. Sıkıyönetim Ko-
mutanı gerekli gördüğü takdirde, hazırlık soruşturmasını suçun işlendiği yerdeki 
askeri savcılar veya Cumhuriyet savcılarına yaptırır.
e) Suç Sıkıyonetim Askeri Mahkemesinin bulunduğu ilçe sınırları dışında işlenmiş 
ise, Sıkıyönetim Askeri Savcısı suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Savcısı veya As-
keri Savcıdan hazırlık soruşturması yapılmasını isteyebilir. Bu takdirde hazırlık so-

* Madde başlığı 14/11/1980 tarih ve 2342 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir.
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ruşturması öncelikle ve ivedilikle yapılır.
(d) bendi ile bu bent hükümleri uyarınca soruşturma yapmakla görevlendirilen as-
keri savcılar ve cumhuriyet savcıları soruşturma esnasında gerekli gördükleri karar-
lar için, bulundukları yer askeri veya adliye mahkemelerinden talepte bulunurlar. f) 
Askeri savcıların 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka-
nununun 98 inci maddesine göre yaptıkları istemler 24 saat içinde yerine getirilir.

g) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görevine giren suçların soruşturma ve ko-
vuşturması sırasında 1696 sayılı Kanunla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 
eklenen Ek 4 üncü madde hükmü uygulanır.

h) Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi güvenlik ve davanın süratle sonuçlandırılması 
amacı ile duruşmanın başka bir yerde de icrasına karar verebilir.

i) 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 126 ncı 
maddesindeki koşullar bulunmasa dahi tanık ve bilirkişiler naip hakim veya istina-
be suretiyle dinlenebilir.

j) Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri ve istinabe olunan mahkemede veya naip ha-
kimin yapacağı işlerde, mahkeme, istinabe olunan mahkeme veya naip hakimin 
uygun göreceği steno veya teknik araçlarla tesbitler yapılabilir. Bu tesbitlere da-
yanılarak, sonradan düzenlenecek tutanakların safahata uygun olduğu mahkeme 
heyeti ve naip hakim ve tutanağı düzenleyen katip tarafından imzalanmak suretiyle 
onanır. Steno tutanakları veya teknik araçlarla tespit edilen beyanların bulunduğu 
malzemeler muhafaza edilir.

k) (Değişik: 14/11/1980 - 2342/6 md.) Sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görül-
mekte olan davaların talik süresi 30 günden fazla olamaz.

Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek için askeri savcıya, müdahil 
veya vekiline; iddialara karşı savunmasını yapmak için ise sanık ve vekiline 
verilecek süre 15 günü geçemez. Ancak 15 ve daha fazla sanıklı davalarda bu 
süreler bir aya kadar uzatılabilir.

İddianamede kanuni unsurları ile belirtilen suça ilişkin kanun hükmünden daha ha-
fif cezayı gerektiren kanun hükmünün uygulanması gereken hallerde, duruşma ek 
savunma nedeni ile tehir ve talik edilemez.

l) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görevlerine giren suçlarda bir gaibin aley-
hinde soruşturmaya konu teşkil eden suçun kanunda gösterilen yukarı haddi üç 
seneyi geçmiyorsa yokluğunda duruşma açılabilir.

m) 12/9/1980 tarihinden itibaren Silahlı Kuvvetler mensupları ile güvenlik ve asa-
yişe ilişkin zabıta kuvvetleri mensupları aleyhine işlenen suçlar hakkındaki soruş-
turma ve kovuşturmalar, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkın-
daki Kanunun 1 inci maddesindeki yer ve 4 üncü maddesindeki zaman kayıtlarına 
bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır.
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n) (Değişik birinci fıkra : 12/3/1982 - 2632/2 md.) Para cezaları, para cezası ile 
birlikte veya müstakil 6 aya kadar (altı ay dahil) hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri 
ve bu cezalara bağlı veya müstakil veya neticesi olan fer’i ve mütemmim ceza hü-
kümleri temyiz olunamaz.

Ancak Sıkıyönetim Komutanı tarafından temyiz edilebileceği gibi komutanın, 
adliye veya diğer askeri mahkemelere gönderilmesini lüzumlu gördüğü dava-
larda askeri mahkemenin nezdinde kurulduğu komutan veya kurum amiri 
veya il savcıları tarafından temyiz edilebilir. Bu takdirde sanık ve varsa mü-
dafii ve müdahil ile görevli savcı veya askeri savcıya da bir hafta içinde temyiz 
sebeplerini bildirmesi için müsaade olunur.

Bu Kanunda gösterilen hükümlerden başka Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde ku-
rulan Askeri Mahkemelerde 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 
Usulü Kanunu ile ayrıca bu Kanundaki savaş hali hükümleri de uygulanır. Sıkı-
yönetim savaş hali sebebi ile ilan edilmemiş ise Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanununun savaş halinde Kanun yollarına başvurmaya ve yerine 
getirmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 o) (Ek : 14/4/1982 - 2651/1 md.) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde Askeri Sav-
cı; sanığın kimliğini, suç teşkil eden eylemin neden ibaret bulunduğunu ve kanuni 
unsurları ile uygulanması istenen kanun maddelerini belirtmek sureti ile iddiana-
meyi özetliyerek okuyabilir.

 p) (Ek : 14/4/1982 - 2651/1 md.) Çok sanıklı davalarda sanıklardan bir kısmının 
duruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bulunmuyorsa, duruşmanın bu oturumları-
nın yokluklarında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak bu sanıkların 
yokluklarında yapılan duruşmalarda kendileriyle ilgili bir durum ortaya çıktığı tak-
dirde, ilgili oldukları söz ve işlerin esaslı noktaları müteakip duruşmalarda kendi-
lerine bildirilir.
 Duruşma hazırlığı safhasında da sanık sayısının fazla olmasından dolayı, mahke-
me kıdemli hakimi, sanıklardan bir kısmını sonraki duruşmaya çağırtabilir.
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SİGORTACILIK KANUNU
 

 Kanun Numarası : 5684
 Kabul Tarihi : 3/6/2007
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/2007 Sayı : 26552
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: 

Malî bünyenin güçlendirilmesi 
MADDE 20 – (1) Bir sigorta veya reasürans şirketinin minumum garanti fonu tu-
tarını karşılayamadığının, tesis etmesi gereken teminatı tesis edemediğinin, teknik 
karşılıkları karşılayacak yeterli veya teknik karşılıklara uygun varlıklarının bulun-
madığının ya da sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin 
yahut şirketin malî bünyesinin sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşü-
recek derecede zayıflamakta olduğunun tespiti hallerinde, Bakan uygun bir süre 
vererek, malî bünyenin güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili sigorta ve reasürans 
şirketinden;

a) Malî bünyesindeki zaafiyetin nasıl giderileceğini ve sigortalıların hak ve 
menfaatlerinin nasıl korunacağını içeren kapsamlı bir iyileştirme planı su-
nulması ve uygulanmasını,
b) Sermayesinin artırılması, ödenmemiş kısmının ödenmesi, sermayeye 
mahsuben şirkete ödeme yapılması veya kâr dağıtımının durdurulması ya da 
ilave teminat tesis edilmesini,
c) Varlıklarının kısmen ya da tamamen elden çıkarılması veya elden çıkarıl-
masının durdurulmasını, yeni iştirak ve sabit değerler edinilmemesini,
ç) Malî bünyesini ve likiditesini güçlendirici ve riski azaltıcı benzer tedbirler 
alınmasını,
d) Tespit edilecek gündemle genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması-
nı veya genel kurul toplantısının ertelenmesini,
e) Benzeri diğer hususların yerine getirilmesini,

isteyebilir.
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(2) Ayrıca, Bakan; 
a) Sigorta şirketlerinde şirketin faaliyette bulunduğu sigorta branşlarından, 
reasürans şirketlerinde ise sigorta gruplarından birine veya tamamına ait si-
gorta portföyünü teminat ve karşılıkları ile birlikte başka şirket veya şirket-
lere devretmeye, devralacak şirket bulunamadığı takdirde ise devredilecek 
portföyün tasfiyesine yönelik her türlü tedbiri almaya, 
b) Sigorta portföyünü sınırlandırmaya, 
c) Yönetim veya denetim kurulu üyelerinden bir kısmını veya tamamını gö-
revden alarak ya da bu kurullardaki mevcut üye sayısını artırarak bu kurul-
lara üye atamaya veya sigorta veya reasürans şirketinin yönetiminin kayyıma 
devredilmesini talep etmeye, 
ç) Malî bünyenin güçlendirilmesine yönelik benzeri diğer tedbirleri almaya,

yetkilidir. 4 üncü maddede öngörülen şartlar, bu fıkranın (c) bendi uyarınca atana-
cak kişiler için de aranır.
(3) Bu maddede öngörülen tedbirlerin uygulanmaması veya uygulanamayacağının 
anlaşılması, sigorta veya reasürans şirketinin ödemelerini tatil etmesi, sigortalılara 
olan yükümlülüklerini yerine getirememesi veya şirket özkaynaklarının minimum 
garanti fonunun altına düşmesi halinde, Bakan, sigorta veya reasürans şirketinin 
tüm branşlarda veya ilgili branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yet-
kisini kaldırmaya, ruhsatlarını iptal ve varlıklarını bloke etmeye yetkilidir. 
(4) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri dışında ve kendi özel kanunları uyarın-
ca, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sigorta veya reasürans sözleşmesi yapan 
diğer kurum ve kuruluşların, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine geti-
remediğinin ve malî bünyesinin sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşü-
recek şekilde zayıflamakta olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakan, malî bünyenin 
güçlendirilmesine yönelik tedbirler almaya, yönetim ve denetimde yer alan kişilerin 
tamamını veya bir kısmını görevden alarak yenilerini atamaya veya yönetimin kay-
yıma devredilmesini talep etmeye yetkilidir.

(5) Malî bünye zaafiyetinin kriterleri yönetmelikle belirlenir.

(6) Bu madde uyarınca şirket yönetim ve denetimine atananlar, şirkete ait 
doğmuş veya doğacak kamu borçlarından, sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 
borçlarından ve şirketin diğer malî yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. 
Bu madde uyarınca atanan kamu görevlileri hakkında ceza davası açılabilme-
si Bakanın iznine tâbi olduğu gibi bu kişiler hakkında açılan hukuk davaları 
da Müsteşarlığa karşı açılmış sayılır. Müsteşarlık tarafından açılan davalar 
hariç olmak üzere bu kişiler hakkında açılan davalar ve başlatılan soruşturma 
ve kovuşturmalarda, yargılama giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince açıkla-
nan asgarî ücret tarifesinde belirlenen avukatlık ücreti, Müsteşarlık bütçesin-
den karşılanır. Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulunun ibrasına ilişkin 
hükümleri bu madde uyarınca atananlar hakkında uygulanmaz.
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SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 
 Kanun Numarası : 5431
 Kabul Tarihi : 10/11/2005
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/11/2005 Sayı : 25997
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Hukuk Müşavirliği
Madde 15- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki mevzuatı hazırlamak, 
Genel Müdür, Genel Müdürlük birimleri ve Bakanlık tarafından gönderilen 
kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukuki konular hakkında gö-
rüş bildirmek.
b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hu-
kuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uy-
gun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
c) Adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu davalarda 
ve icra takiplerinde Genel Müdürlüğü temsil etmek veya Genel Müdürlükçe 
hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra işlemlerini takip ve 
koordine etmek.
d) Genel Müdürlük personeli hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve 
soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili iş-
lemleri yapmak.
e) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Genel Müdürlük lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağ-
lanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin hukuk müşaviri ve avu-
katlara dağıtılmasında, 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç 
Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri 
kıyas yolu ile uygulanır. 
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Anlaşmazlıkların halli
Madde 28- Genel Müdürlük ile Devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya ger-
çek ve tüzel kişiler arasında çıkan ve henüz yargı mercilerine veya icraya intikal et-
memiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin 
değiştirilmesinde veya bozulmasında, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla 
hallinde yarar görüldüğü takdirde hukuk müşavirliğinin görüşü alınarak, tanınacak 
veya terkin olunacak hak ve işin kapsadığı menfaatlerin;

a) 50.000 YTL’ye kadar olanları, Genel Müdürün kararı,
b) 50.000 YTL’den 300.000 YTL’ye kadar olanları, Bakanın kararı,
c) 300.000 YTL’den fazla olanları, Danıştayın görüşü üzerine müşterek karar, 

İle halledilir. Yukarıda belirtilen parasal sınırlar, her yıl bütçe kanunları ile tespit 
edilir.
Konusu kalmayan, yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve 
menfaati bulunmayan davalar ile icra takipleri miktar veya değeri yukarıda belirti-
len parasal sınırlara tâbi olarak iptal edilerek dava ve icra kayıtlarının silinmesi veya 
dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı üst mahkemelere başvurul-
masından vazgeçilmesinde Genel Müdür yetkilidir. 
Yukarıdaki hükümlere uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiple-
rinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla, icra takip-
lerinde kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirme-
mek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün 
kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla daire amir-
leri hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendile-
rine tazmin ettirilir.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(5) Malî bünye zaafiyetinin kriterleri yönetmelikle belirlenir. 
(6) Bu madde uyarınca şirket yönetim ve denetimine atananlar, şirkete ait doğ-
muş veya doğacak kamu borçlarından, sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borç-
larından ve şirketin diğer malî yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Bu 
madde uyarınca atanan kamu görevlileri hakkında ceza davası açılabilmesi Ba-
kanın iznine tâbi olduğu gibi bu kişiler hakkında açılan hukuk davaları da Müs-
teşarlığa karşı açılmış sayılır. Müsteşarlık tarafından açılan davalar hariç olmak 
üzere bu kişiler hakkında açılan davalar ve başlatılan soruşturma ve kovuştur-
malarda, yargılama giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince açıklanan asgarî üc-
ret tarifesinde belirlenen avukatlık ücreti, Müsteşarlık bütçesinden karşılanır. 
Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulunun ibrasına ilişkin hükümleri bu 
madde uyarınca atananlar hakkında uygulanmaz.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
 

 Kanun Numarası : 5502
 Kabul Tarihi : 16/5/2006
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 7- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurum bütçesini, bilânçosunu, gelir-gider tablolarını, Kurum bütçesindeki 
bölümler içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü öde-
nek tekliflerini karara bağlamak.
b) Kurumun sigorta kolları itibarıyla hazırlanacak aktüeryal hesaplarına iliş-
kin raporları değerlendirerek finansman dengesinin üçer aylık ve yıllık ger-
çekleşmelerini izlemek, alınması gereken tedbirleri kararlaştırmak, Genel 
Kurula sunulacak aktüeryal hesaplara ilişkin raporları gerektiğinde bağımsız 
kuruluşlara inceletmek.
c) Genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki daire 
başkanlıklarının, taşrada ise sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmasına veya 
kapatılmasına karar vererek Bakan onayına sunmak.
ç) Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikleri karara bağlamak.
d) Her türlü kiralama sözleşmesi hakkında karar vermek, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl ar-
tırılmak üzere bedeli beşyüz bin Yeni Türk Lirasından fazla olan her türlü; 
kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve 
diğer işlere ilişkin karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak.
e) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai ücretine 
ilişkin usûl ve esasları belirlemek.
f) Kurum yararının bulunması halinde; yılı merkezî yönetim bütçe kanunun-
da gösterilen miktara kadar olan hak ve alacakların terkinine karar vermek, 
prim ve primlerden kaynaklanan alacaklar hariç olmak üzere, uyuşmazlıkla-
rın dava açılmadan veya icra takibi yapılmadan uzlaşma veya tahkim yoluyla 
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çözümlenmesine, Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan dava veya icra 
takiplerinin uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, fe-
ragate ve kanun yollarına başvurulmamasına karar vermek.
g) Kurumun performans hedef, gösterge ve programı ile hizmet kalite stan-
dartlarını karara bağlamak.
h) Her yıl için, prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin belirlenme-
sine esas olmak üzere asgarî borç tutarını belirlemek.
ı) Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanunlarla tahakkuk ve 
tahsilat yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerinin, kısmen veya 
tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu 
idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirilmesine karar vererek Ba-
kan onayına sunmak.
i) Kurumun dava ve icra takipleri için vekâlet akdi yoluyla avukat çalıştı-
rılmasına, özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için ise hiz-
met satın alınması yoluyla yerli veya yabancı uzman çalıştırılmasına ka-
rar vermek, bunların sözleşme şartlarını ve avukatlara ödenecek ücretleri 
belirlemek.
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun çalışma usûl ve esaslarıyla, bu Kanunun 6 ncı ve 7 nci madde-
lerinin uygulanmasına ilişkin hususlar, Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
MADDE 13- Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler 
dışındaki konularda verilen görevleri yapmak.
b) Kurumun prim tahsilatını yapmak, tahsil edilemeyen prim ve prime 
ilişkin diğer alacakları gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak 
takibine öncelik vermek, süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve pri-
me ilişkin diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idarî 
ve icraî takibat ile bunlardan kaynaklanan davaların kadrolu veya vekâlet 
akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca, yetkili merci-
lerde her derecede takip edilmesini, savunmasını ve sonuçlandırılmasını 
sağlamak.
c) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereği tahsil edilmesi gereken işsiz-
lik sigortası primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yapmak.
ç) Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda, Kurumun süresinde 
ödenmeyen prim ve prime ilişkin alacakları ile diğer kanunlarla tahsil ve ta-
kip yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerini, yapılacak proto-
koller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve 



Avukatlık Mevzuatı

268

takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçek-
leştirmek.
d) Kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, genel sağlık si-
gortalılarının ve işyerlerinin işlemlerini re’sen sonuçlandırmak, kayıtdışı ça-
lışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, 
oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle 
sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği 
yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak.
e) Sigortalıları, hak sahiplerini ve işverenleri sosyal güvenlik mevzuatından 
doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilen-
dirmek.
f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
MADDE 14- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ile ilgili konularda ve-
rilen görevleri yapmak.
b) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması 
amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikala-
rının tespitine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak.
c) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık si-
gortası mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim 
araçları ile bilgilendirmek.
ç) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
d) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
MADDE 21- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve progra-
ma uygun çalışmasını temin etmek amacıyla, gerekli hukukî teklifleri hazır-
lamak, Kurum birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gön-
derilen kanun, tüzük, yönetmelik, diğer mevzuat ve tip sözleşme taslakları ile 
diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek.
b) Kurumun menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukukî ted-
birleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak 
yapılmasına yardımcı olmak.
c) Kurumun taraf olduğu davalarda Başkanlığı temsil etmek, prim ve pri-
me ilişkin davalar hariç; Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan 
davalar ile icra takiplerinin kadrolu avukatlar veya Başkanlıkça vekâlet 
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akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca her derecede ta-
kip edilmesini, savunmasını, sonuçlandırılmasını ve koordinasyonunu 
sağlamak.
ç) Kurum tarafından talep edilen hukukî konular ile hukukî, malî ve cezaî 
sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
d) İhtilaflı konuları analiz ederek Kurumun taraf olduğu anlaşmazlıkları en 
aza indirecek tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.
e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen hususlarda öne-
rilerde bulunmak.
f) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Personelin statüsü, ücret ve malî haklar
MADDE 28- Kurum hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tâbi olarak istihdam edilen personel ta-
rafından yürütülür. Kurumun kadrolu memurları hakkında sosyal güvenlikleri 
bakımından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
uygulanır.
Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında çalışan memurları ile sözleşmeli 
personeline, sağlık kurullarında ve fatura ile reçetelerin incelenmesi işlerinde ça-
lışmak üzere Kurum dışından görevlendirilen tabiplere en yüksek Devlet memuru 
aylığının (ek gösterge dahil) % 200’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. (Değişik 
ikinci cümle: 8/3/2007-5597/3 md.) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile genel idare hizmetleri sınıfına asaleten 
veya vekaleten atanan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde fiilen çalışan 
doktor, diş hekimi ve eczacılara yapılacak ek ödemenin tavanı % 700 olarak uy-
gulanır.Yapılacak ek ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi 
yapılmaz. Görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, 
personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi, serbest çalışıp çalışmadı-
ğı, personelin performansı, kullanılan izin ve istirahat raporları ve disiplin cezaları 
gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye 
ilişkin diğer usûl ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Maliye Bakanlığının gö-
rüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir.*

Kurumda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 50 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli 
olarak uzman personel çalıştırılabilir. (Değişik ikinci cümle: 8/3/2007-5597/3 md.) 
Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca belirlenecek en fazla beş kişiye öde-
necek ücret, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının beş 

* Bu fıkrada yer alan, “… sözleşmeli personeline” ibaresi, 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesiyle “…sözleşmeli personeline, sağlık kurullarında ve fatura ile reçetelerin incelen-
mesi işlerinde çalışmak üzere Kurum dışından görevlendirilen tabiplere” şeklinde değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir.
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katını, diğer beş kişiye dört katını, geri kalanlara ise üç katını geçemez ve bunlara bu 
fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.Bu personele ödene-
cek ücret ile sözleşme usûl ve esasları Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlı-
ğının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. (Değişik son cümle: 8/3/2007-
5597/3 md.) Bu şekilde istihdam edilecek personelin, mühendislik fakülteleri veya 
fen-edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik, fizik bölümlerinden mezun 
olmaları ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği 
programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Millî Eğitim Bakan-
lığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olması şarttır.*

Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline asgarî ücretten az olmamak 
üzere, kendi aylıkları (ek gösterge dahil) tutarında her yıl iki ikramiye verilebilir. 
İkramiyenin ödenmesinde personelin performansı ve disiplin cezası alıp almadığı 
kriterleri dikkate alınır.
Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında gö-
revlendirilen ve fiilen çalışan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 60 saati geç-
memek üzere ve yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen ücretin iki katı 
karşılığında, Yönetim Kurulunca belirlenecek esas ve usûllere göre fazla çalışma 
yaptırılabilir. Zorunlu hallerde bu süre % 50 artırılabilir. 
Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Gö-
revlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunul-
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümlerine tâbidir.
Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak 
karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin; hukuk müşavirlerine, avukat-
lara ve dava ve icra takibi işlerinde fiilen görev yapan diğer personele dağıtımı 
hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek 
Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Vekâlet üc-
retinin dağıtımının usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir. 
1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna göre, sanık 
ve hükümlülerden ilan edilmek suretiyle arananların bulundukları yerleri bildiren 
ve yakalanmalarına yardımcı olanlara para ödülü verilebilir. Verilecek ödülün mik-
tarı ile bu fıkranın uygulanmasına dair diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarı-
lacak yönetmelikte gösterilir. Para ödülüne ait giderler Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ödül verilen kişilerin kimlikleri, rızaları 
olmadıkça hiçbir şekilde açıklanamaz.

* Bu fıkranın 2007 yılında uygulanması ile ilgili olarak, 29/12/2006 tarihli ve 26391 Mükerrer sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinde 
düzenleme yapılmış olup, daha sonra bu uygulamayı düzenleyen hüküm Anayasa Mahkemesi’nin 
5/4/2007 tarihli ve E.: 2007/17, K.: 2007/45 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
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SOSYAL HİZMETLER ve 
ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU

 
 Kanun Numarası : 2828
 Kabul Tarihi : 24/5/1983
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 355

Personel statüsü:
Madde 16 – Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü-
kümleri uygulanır.
Kurum, hizmetin gereği veya daimi kadro ile yapılamayan veya daimi kadro ile ya-
pılması güçlük arzeden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. Bu personel 
tercihen 40 yaşını doldurmuş kişiler arasından seçilir.
(Değişik: 30/5/1997 - KHK - 572/9 md.)
Korunmaya ve bakıma alınmış olup, iş görme gücüne sahip ve istekli olanlar, bulun-
dukları sosyal hizmet kuruluşlarının uygun görülen hizmetlerinde bu hizmetlerle 
ilgili kadroların boş tutulması ve her boş kadro karşılığı haftada 40 saati geçmemek 
üzere tespit edilecek çalışma saatleri içinde, saat başına ücret ödenmek kaydıyla, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu, iş ve sosyal güvenlikle ilgili mevzuat hükümlerine 
tabi olmaksızın ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre sözleşme ile çalıştırılabilirler. 
Bu kadroların % 30’u özürleri nedeniyle koruma kararı uzatılanlara tahsis edilir. 
Saat ücreti asgari ücretin aylık çalışma saati toplamına bölünmesi ile tespit edilir. Bir 
kadro karşılığında çalışma saati ile sınırlı olmak üzere birden fazla kişi çalıştırılabi-
lir. Ancak kişi başına ayda 60 saatin dışında ücret ödenemez.
(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.) Kurumun merkez teşkilatında; Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı,1 inci Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, hukuk müşaviri, 
müşavir, daire başkanı, başmüfettiş, şube müdürü, müfettiş, avukat, uzman tabip, 
tabip, diş tabibi, mimar, mühendis, bilgisayar işletmeni, bilgisayar programcısı, eği-
tim merkezi müdürü, döner sermaye merkez müdürü kadroları karşılık gösterilmek 
kaydıyla,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli per-
sonel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel 



Avukatlık Mevzuatı

272

çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, 
Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.
(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.) Kurumun taşra teşkilatındaki Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezlerinde; müdür, müdür yardımcısı, uzman tabip, tabip, sosyal çalışmacı, psi-
kolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, öğretmen, çocuk eğiticisi, hemşire, hemşire 
yardımcısı, hizmetli (bakıcı olarak fiilen hizmet verenler) kadroları karşılık gösteril-
mek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli 
personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli perso-
nel çalıştırılabilir. Bu görevlerde çalıştırılacaklarda yüksek öğrenim şartı aranmaz.
(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.) Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları 
ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.) Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine 
T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.; Mülga: 5/7/1991 - KHK - 433/16 md.)
Anlaşmazlıkların Hali:
Ek Madde 3 – (Ek: 14/3/1991 - 3703/5 md.)
Bir sözleşme mevcut olsun olmasın, Genel Müdürlük ile diğer Devlet daireleri, ku-
rum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ve henüz yargı mer-
ciilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş bulunan hukuki ihtilafların sulh yolu 
ile hallinde;sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında; maddi veya hukuki 
sebeplerle takibinde veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini is-
temekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesinde veya bunla-
rın sulh yolu ile hallinde; menfaat görüldüğü takdirde;
Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin;
10.000.000.- TL’ya kadar olanları Genel Müdürün kararı,
10.000.000.- TL’dan 50.000.000.- TL’ya kadar olanları Başbakanın kararı,
50.000.000.- TL’dan fazla olanları Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak müş-
terek karar,
İle halledilir.
Tashihi karar veya iade-i muhakeme veya 3533 numaralı Kanun mucibince ha-
kemlerce verilmiş olan kararlara karşı itiraz yoluna gidilmesi için kanuni sebepler 
mevcut olup olmadığının takdiri davayı takip eden avukata aittir. Avukat konu ile 
ilgili gerekçeli mütalaası üzerine, Genel Müdürden alacağı talimat doğrultusunda 
hareket eder.
4353 sayılı Kanun ile diğer kanunların benzer hükümleri ve para değerindeki de-
ğişmeler gözönünde tutularak, yukarıda belirlenen parasal sınırlar her yıl bütçe ka-
nunları ile tespit edilecektir.
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SOSYAL SİGORTALAR ve 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 
 

 Kanun Numarası : 5510
 Kabul Tarihi : 31/5/2006
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Sigortalıların borçlanabileceği süreler 
MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;

a) (Değişik: 17/4/2008-5754/67 md.) Kanunları gereği verilen ücretsiz do-
ğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ben-
di kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum 
tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden 
işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan sü-
releri,
b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süre-
leri,
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, perso-
nel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde 
veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süre-
leri,
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan 
bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri (…),*

* 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu arada yer alan “ve Kurumca 
kabul edilecek sektörel veya genel ekonomik kriz dönemlerinde işvereni tarafından ücretsiz izinli 
sayılanların, her yıl için 3 ayı geçmemek üzere bu süreleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri ta-
rih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri 
süreleri, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve ta-
lep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve 
üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın 
% 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren 
bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri si-
gortalılıklarına sayılır. 

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi 
ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şe-
kilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.
Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için 
borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı ka-
dar geriye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanıl-
ması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren 
aylık bağlanır.
Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından;

a) Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri gereği borçlananlar, 
borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,
b) Birinci fıkranın (c) ve (ı) bentleri gereği borçlananlar, 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (c) bendine göre,

sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 
Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan 
prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, 
borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran 
ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas 
kazancı kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın pri-
me esas azamî kazancını geçemez. 
Personel statüsü:
Madde 16 – Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü-
kümleri uygulanır.
Kurum, hizmetin gereği veya daimi kadro ile yapılamayan veya daimi kadro ile ya-
pılması güçlük arzeden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. Bu personel 
tercihen 40 yaşını doldurmuş kişiler arasından seçilir.
(Değişik: 30/5/1997 - KHK - 572/9 md.)
Korunmaya ve bakıma alınmış olup, iş görme gücüne sahip ve istekli olanlar, bulun-
dukları sosyal hizmet kuruluşlarının uygun görülen hizmetlerinde bu hizmetlerle 
ilgili kadroların boş tutulması ve her boş kadro karşılığı haftada 40 saati geçmemek 
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üzere tespit edilecek çalışma saatleri içinde, saat başına ücret ödenmek kaydıyla, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu, iş ve sosyal güvenlikle ilgili mevzuat hükümlerine 
tabi olmaksızın ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre sözleşme ile çalıştırılabilirler. 
Bu kadroların % 30’u özürleri nedeniyle koruma kararı uzatılanlara tahsis edilir. 
Saat ücreti asgari ücretin aylık çalışma saati toplamına bölünmesi ile tespit edilir. Bir 
kadro karşılığında çalışma saati ile sınırlı olmak üzere birden fazla kişi çalıştırılabi-
lir. Ancak kişi başına ayda 60 saatin dışında ücret ödenemez.
(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.) Kurumun merkez teşkilatında; Genel Müdür, Ge-
nel Müdür Yardımcısı,1 inci Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, hukuk 
müşaviri, müşavir, daire başkanı, başmüfettiş, şube müdürü, müfettiş, avukat, 
uzman tabip, tabip, diş tabibi, mimar, mühendis, bilgisayar işletmeni, bilgisayar 
programcısı, eğitim merkezi müdürü, döner sermaye merkez müdürü kadro-
ları karşılık gösterilmek kaydıyla,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer 
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı 
olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırıla-
caklar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci mad-
desinde belirtilen şartlar aranır.
(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.) Kurumun taşra teşkilatındaki Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezlerinde; müdür, müdür yardımcısı, uzman tabip, tabip, sosyal çalışmacı, psi-
kolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, öğretmen, çocuk eğiticisi, hemşire, hemşire 
yardımcısı, hizmetli (bakıcı olarak fiilen hizmet verenler) kadroları karşılık gösteril-
mek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli 
personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli perso-
nel çalıştırılabilir. Bu görevlerde çalıştırılacaklarda yüksek öğrenim şartı aranmaz.
(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.) Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları 
ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.) Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine 
T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.; Mülga: 5/7/1991 - KHK - 433/16 md.)
Anlaşmazlıkların Hali:
Ek Madde 3 – (Ek: 14/3/1991 - 3703/5 md.)
Bir sözleşme mevcut olsun olmasın, Genel Müdürlük ile diğer Devlet daireleri, ku-
rum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ve henüz yargı mer-
ciilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş bulunan hukuki ihtilafların sulh yolu 
ile hallinde;sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında; maddi veya hukuki 
sebeplerle takibinde veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini is-
temekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesinde veya bunla-
rın sulh yolu ile hallinde; menfaat görüldüğü takdirde;
Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin;
10.000.000.- TL’ya kadar olanları Genel Müdürün kararı,
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10.000.000.- TL’dan 50.000.000.- TL’ya kadar olanları Başbakanın kararı,
50.000.000.- TL’dan fazla olanları Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak müş-
terek karar,
İle halledilir.
Tashihi karar veya iade-i muhakeme veya 3533 numaralı Kanun mucibince ha-
kemlerce verilmiş olan kararlara karşı itiraz yoluna gidilmesi için kanuni se-
bepler mevcut olup olmadığının takdiri davayı takip eden avukata aittir. Avukat 
konu ile ilgili gerekçeli mütalaası üzerine, Genel Müdürden alacağı talimat doğ-
rultusunda hareket eder.
4353 sayılı Kanun ile diğer kanunların benzer hükümleri ve para değerindeki de-
ğişmeler gözönünde tutularak, yukarıda belirlenen parasal sınırlar her yıl bütçe ka-
nunları ile tespit edilecektir.
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TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
KURULUŞ ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

(Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında 8/6/1984 Tarih ve 224 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun)
 

 Kanun Numarası : 3155 
 Kabul Tarihi : 26/2/1985
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 270 

Hukuk Müşavirliği 
Madde 14 – Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile huku-
ki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Teşkilatın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları engelleyici tedbirleri 
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapıl-
masına yardımcı olmak,
c) Adli ve idari davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazır-
lamak, adli ve idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra 
dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel Müdür-
lüğu temsil etmek, 
d) Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan 
ve programlara uygun çalışmasını temin etmek maksadıyla gereken hukuki 
teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre arz etmek, 
e) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan veya diğer Bakanlıklardan yahut 
Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki 
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,
f) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Bu hizmetleri yürütmek amacıyla Genel Müdürlükçe istihdam edilecek avu-
katlara, mahkemelerce takdir edilecek vekalet ücretleri hakkında 2 Şubat 1929 
tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek 
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Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.
Yetki devri 
Madde 23 – Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça 
tespit etmek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, 
yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 
 Genel Müdürlük aleyhine açılan mahkemelerde ve icra işlerini takipte, avukat 
bulunmaması halinde, Genel Müdür, mahalli teşkilattan bir memuru kendisini 
temsile yetkili kılabilir.
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TEBLİGAT KANUNU
 

 Kanun Numarası : 7201
 Kabul Tarihi : 11/2/1959
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147

Avukat katiplerine ve stajyerlerine tebligat:
Madde 37 – Celse esnasında kazai merci tarafından sıfatları tesbit edilen avukat 
katiplerine ve stajyerlerine mütaakip celse gün ve saatinin bildirilmesi avukata 
tebliğ hükmündedir.
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TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN
 DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN

 
Kanun Numarası : 5233
Kabul Tarihi : 17/7/2004
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/7/2004 Sayı :25535 
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa:

Zarar tespit komisyonları
Madde 4- Zarar tespit komisyonları illerde; bu Kanun kapsamında yapılacak başvu-
rular üzerine on gün içinde kurulur. 
Komisyon, bir başkan ve altı üyeden oluşur. Valinin görevlendireceği vali yar-
dımcısı komisyonun başkanı; maliye, bayındırlık ve iskân, tarım ve köyişleri, 
sağlık, sanayi ve ticaret konularında uzman ve o ilde görev yapan kamu görevli-
lerinden vali tarafından belirlenecek birer kişi ile baro yönetim kurulunca baro-
ya kayıtlı olanlar arasından görevlendirilecek bir avukat komisyonun üyesidir. 
Komisyonun başkan ve üyeleri her yıl ocak ayının ilk haftasında yeniden belir-
lenir. Eski üyeler yeniden görevlendirilebilirler. İş yoğunluğuna göre aynı ilde 
birden fazla komisyon kurulabilir.
(Ek fıkra: 28/12/2005 - 5442/1 md.) Komisyonun başkan ve üyelerine ayda altıdan 
fazla olmamak üzere her toplantı için (500) gösterge rakamının memur aylık katsa-
yısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Bu ödeme-
ler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.
Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 
alınır. Komisyonun çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.
Başvurunun süresi, şekli, incelenmesi ve sonuçlandırılması
Madde 6- (Değişik: 28/12/2005 - 5442/3 md.)*

Zarar gören veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğ-
renilmesinden itibaren altmış gün içinde, her hâlde olayın meydana gelmesinden 
itibaren bir yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldi-

* 28/12/2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu maddenin (c) ve (d) bentlerinde 
geçen “birer” ibareleri”bir” şeklinde değiştirilmiş, “ve Bakanlığa göndermek” ibareleri madde 
metninden çıkarılmıştır.



İlgili Yasa Maddeleri

281

ği il valiliğine başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır. Bu sürelerden sonra 
yapılacak başvurular kabul edilmez. Bu Kanun kapsamındaki yaralanma ve sakat-
lanmalarda, yaralının hastaneye kabulünden hastaneden çıkışına kadar geçen süre, 
başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
İlgili valilik dışında diğer valilikler, kaymakamlıklar, Türkiye Cumhuriyeti dış tem-
silcilikleri, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular 
ilgili valiliğe gönderilir.
Komisyon, zarar görenlerce yapılacak her başvuru ile ilgili çalışmalarını, başvuru 
tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hâllerde, bu 
süre vali tarafından üç ay daha uzatılabilir.
Komisyon, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından başvuru konusu ile ilgili her türlü 
bilgi ve yardımı isteyebileceği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları bilir-
kişi olarak da görevlendirebilir. Komisyon, gerekli gördüğü uzmanları çalıştırabilir 
veya bunlardan görüş alabilir.
Komisyonun başkan ve üyeleri; kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar 
(bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile vekili, vasisi ya da kayyımı oldukları 
kişilerin zararları ile ilgili komisyon toplantılarına katılamazlar.
Komisyonun sekreterlik hizmetleri il özel idarelerince yürütülür.
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TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

Kanun Numarası: 3713
Kabul Tarihi: 12/4/1991
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 12/4/1991 Sayı : 20843 Mükerrer
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 30 Sayfa : 125

Madde 10- (Değişik: 29/6/2006-5532/9 md.)*

Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, Ceza Muhakemesi Kanununun 250 
ilâ 252 nci maddelerinde hüküm bulunmayan hususlarda diğer hükümleri uygula-
nır. Ancak;

a) Soruşturmanın amacı tehlikeye düşebilecek ise yakalanan veya gözaltına 
alınan veya gözaltı süresi uzatılan kişinin durumu hakkında Cumhuriyet sav-
cısının emriyle sadece bir yakınına bilgi verilir.
b) Şüpheli, gözaltı süresince yalnız bir müdafiin hukuki yardımından 
yararlanabilir. Gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, Cum-
huriyet savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süre ile 
kısıtlanabilir; ancak bu süre içerisinde ifade alınamaz. 
c) Şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınırken, ancak bir müdafi hazır 
bulunabilir.
ç) Kolluk tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlilerin açık kimlikle-
ri yerine sadece sicil numaraları yazılır.
d) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, so-
ruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının 
istemi üzerine hâkim kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir. 
e) Bu Kanun kapsamında yer alan suçlardan dolayı yapılan soruşturmada 
müdafiin savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve tutuklu bulunan şüp-
heli ile yaptığı konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak 
müdafiin terör örgütü mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine 

* 29/6/2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanunun 8 ve 9 uncu maddesiyle, 9 uncu maddenin başlığı “Gö-
revli mahkeme”, 10 uncu maddenin başlığı “Avukat tarafından temsil ve görüştürülme” iken 
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhu-
riyet savcısının istemi ve hâkim kararıyla, bir görevli görüşmede hazır 
bulundurulabileceği gibi bu kişilerin müdafiine verdiği veya müdafiince 
bu kişiye verilen belgeler hâkim tarafından incelenebilir. Hâkim, belgenin 
kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu ka-
rara karşı ilgililer itiraz edebilirler. 
f) Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) 
bendinin (8) numaralı alt bendindeki, 139 uncu maddesinin yedinci fıkrası-
nın (a) bendinin (2) numaralı alt bendindeki ve 140 ıncı maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendindeki istisnalar uygulanmaz. 
g) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü bu Kanun kap-
samında yer alan suçlar bakımından da uygulanır.

Müdafi tayini (2) 
Madde 15 – (Değişik: 29/6/2006-5532/11 md.)
Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla gö-
revlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen 
suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belir-
lediği en fazla üç avukatın ücreti ödenir ve bunlara avukatlık ücret tarifesine 
bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşların bütçelerine konulacak 
ödenekten karşılanır.
Avukatların ücretlerinin ödenmesine ilişkin esas ve usûller, Millî Savunma ve 
İçişleri bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
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TOPLU KONUT KANUNU
 

 Kanun Numarası : 2985 
 Kabul Tarihi : 2/3/1984 
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53

Ek Madde 8- (Ek: 5/5/2004 – 5162/4 md.) (1)
Başkanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak 
karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; hukuk müşavirlerine, avukat-
lara ve hukuk servislerinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 
2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Saireye 
Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.
Komisyon tarafından bilirkişi olarak görevlendirilen kamu görevlilerine her başvu-
ru dosyası için (500), diğer kişilere her başvuru dosyası için (1000) gösterge rakamı-
nın memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere 
komisyon kararı ile ödeme yapılır. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir 
vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.
Zararların tespiti amacıyla memuriyet mahalli dışında keşfe katılan komisyon 
üyeleri ile bilirkişilere 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah ödenir. Ko-
misyonun avukat üyesine ödenecek harcırahın tespitinde, 1 inci dereceden maaş 
alan Devlet memuruna ödenen harcırah miktarı esas alınır. Bu ödemeler, dam-
ga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.
Komisyon üyeleri bilirkişi olarak görevlendirilemez.
Komisyonun giderleri Bakanlık ve/veya il özel idaresi bütçesinden karşılanır.
Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, nihaî işlem sonucunun ilgiliye tebliğine 
kadar genel hükümlere göre dava açma sürelerini durdurur.
Müdafi tayini (2) 
Madde 15 – (Değişik: 29/6/2006-5532/11 md.)
Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla gö-
revlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen 
suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belir-
lediği en fazla üç avukatın ücreti ödenir ve bunlara avukatlık ücret tarifesine 
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bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşların bütçelerine konulacak 
ödenekten karşılanır.
Avukatların ücretlerinin ödenmesine ilişkin esas ve usûller, Millî Savunma ve 
İçişleri bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
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TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

 Kanun Numarası : 4077
 Kabul Tarihi : 23/2/1995 
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221
 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : 

Reklam Kurulu 
Madde 17- (Değişik: 6/3/2003-4822/24 md.)
Ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçeve-
sinde ticari reklam ve ilânları incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16 ncı madde 
hükümlerine aykırı reklam ve ilânları üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya dur-
durma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası verme hususlarında gö-
revli bir Reklam Kurulu oluşturulur. Reklam Kurulu kararları Bakanlıkça uygulanır.
Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; 
ülke koşullarının yanı sıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve ku-
ralları da dikkate alır.
Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Rek-
lam Kurulu; 

a) Bakanlıkça ilgili Genel Müdür Yardımcıları arasından görevlendirilecek bir üye,
b) Adalet Bakanlığınca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler ara-
sından görevlendirilecek bir üye, 
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusun-
da uzman bir üye, 
d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite öğretim 
elemanları arasından seçeceği bir üye, 
e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye, 
f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye, 
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin değişik sektörlerden görevlendireceği 
dört üye, 
h) Türkiye’deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,
i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,
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j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından 
seçeceği veya üst örgütlerinin görevlendireceği bir üye, 
k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye, 
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye, 
m) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye, 
n) Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye, 
o) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir üye, 
p) İşçi sendikaları konfederasyonlarından bir üye,
r) Memur sendikaları konfederasyonlarından bir üye, 
s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,
t) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kendi aralarından se-
çeceği bir üye,
u) Türk Eczacılar Birliğinden bir üye,
v) Türk Diş Hekimleri Birliğinden bir üye,
y) (Ek: 27/5/2004-5179/34 md.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ve Sağlık 
Bakanlığından ikişer üye,

Olmak üzere yirmibeş üyeden oluşur. 
Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebi-
lir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan yerlere 
üçüncü fıkra esasları dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.
Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine 
toplanır.
Kurul, Başkan dahil en az ondört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya 
katılanların çoğunluğu ile karar verir. 
Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihti-
sas komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun göre-
ceği kamu personeli, ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir. 
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verile-
cek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. 
Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir. 
Reklam Kurulu kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik 
çıkarlarının korunması amacıyla Reklam Kurulu Başkanlığınca açıklanır.
Reklam Kurulunun görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmet-
lerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir.
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TÜRK CEZA KANUNU

 Kanun Numarası : 5237
 Kabul Tarihi : 26/9/2004
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa:

Tanımlar
 Madde 6- (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında;

a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi,
b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi,
c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya 
seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak 
katılan kişi,
d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve 
askerî mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar,
e) Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve 
doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,
f) Silah deyiminden;

1. Ateşli silahlar,
2. Patlayıcı maddeler,
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya be-
releyici alet,
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kul-
lanılmaya elverişli diğer şeyler,
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükle-
er, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,
g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik 
kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar,
h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha 
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az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden 
fazla işleyen kişi,
i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği 
kazançla sağlamaya alışmış kişi,
j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katı-
lan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi,
Anlaşılır.
İşkence
Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal 
yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanma-
sına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Suçun;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulu-
nan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,
İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle in-
dirim yapılmaz.
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
Madde 95- (1) İşkence fiilleri, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında artırılır.
(2) İşkence fiilleri, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
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e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.
(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat 
fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur.
(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza-
sına hükmolunur.
Eziyet
Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren 
kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,

İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur.
Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme
Madde 298- (1) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve 
tutukluların haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eği-
tim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu ça-
lışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum tabibince 
muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi veya avukat tayin etmelerini, bunlarla 
görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini, 
kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını 
her ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teş-
vik edenler, bu yolda talimat verenler, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanı-
dığı sair her türlü görüşme ve temas olanağını engelleyenler, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.
(2) Hükümlü ve tutukluların beslenmesini engelleyenler hakkında iki yıldan dört 
yıla kadar hapis cezası verilir. Hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm 
orucuna teşvik veya ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi de 
beslenmenin engellenmesi sayılır.
(3) Beslenmenin engellenmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun neticesi sebebiy-
le ağırlaşmış hallerinden biri veya ölüm meydana gelmiş ise, ayrıca kasten yaralama 
veya kasten öldürme suçlarına ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.
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TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU
 
 Kanun Numarası : 3224
 Kabul Tarihi : 7/6/1985
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 25/6/1985 Sayı : 18792
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 491 

Diş hekimleri sicili
Madde 43 – Birlikçe Türkiye’de diş hekimliği yapmaya hak kazananların bir sicili 
tutulur. 
Her diş hekiminin kayıtlı bulunduğu Odada, Birlikçe gönderilen örneğe göre 
düzenlenecek bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdan gizlidir; ancak hak sahibi 
veya vekalet vereceği bir avukat tarafından her zaman görülebilir ve gerekli not 
alınabilir. 
Odadan odaya nakil halinde, cüzdan, nakledilen Oda Başkanlığına gönderilir. 
Türkiye’deki diş hekimliği fakülteleri diploma verdikleri diş hekimlerinin listesini 
her mezuniyet döneminden sonra, Bakanlık da diplomalarını tasdik ederek meslek 
ve sanatlarını uygulamalarına izin verdiği diş hekimlerinin kimliğini; Odalar, üye 
kayıtları ve sicil cüzdanlarındaki bilgi ve değişiklikleri Birliğe bildirirler. 
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TÜRK İŞBİRLİĞİ ve KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ
TEŞKİLÂT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

(EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ 
BAŞKANLIĞI KURULMASI, 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMENİN İKİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 190 
SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERE 

BİR İLAVE YAPILMASI HAKKINDA 480 SAYILI KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ İLE 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

 
 Kanun Numarası : 4668
 Kabul Tarihi : 2/5/2001
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/5/2001 Sayı : 24400
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40, Sayfa : 

Personel rejimi
Madde 17 – Başkanlık personeli 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tâbidir.
Teknik yardım uzman yardımcılığına atanabilmek için Devlet memurluğuna ata-
nacaklarda aranan genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:
a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edi-
len yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.
c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak.
Yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini, Kamu Personeli Dil Sınavın-
da belirlenen (C) düzeyine eşdeğer derecede bilmek tercih nedeni olarak dikkate 
alınır. Teknik yardım uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve her 
yıl olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. Bu 
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sınavda başarılı olanlar teknik yardım uzmanı unvanını alırlar. Yeterlik sınavında 
iki defa başarısız olanlar teknik yardım uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve 
durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.
Teknik yardım uzman ve uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavı ile yetişti-
rilme ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında fiilen çalışan personel (sözleşmeli 
personel hariç), Başbakanlık merkez teşkilâtında çalışan personelin yararlandığı 
fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslarla yararlanır. Bu şekilde çalışan perso-
nele ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);
1. Başkan için % 90’ını,
2. Başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşaviri için % 70’ini,
3. Daire başkanları için % 60’ını,
4. Şube müdürleri, avukat, teknik yardım uzman ve uzman yardımcılarından;

a) 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 50’sini,
b) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 45’ini,

5. Diğer personelden;
a) 1-3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 35’ini,
b) 4-6 ncı derecelerden aylık alanlar için % 30’unu,
c) 7-10 uncu derecelerden aylık alanlar için % 25’ini,
d) Diğer derecelerden aylık alanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil kad-
rolarda görev yapan personel için % 20’sini,

Geçmemek üzere Başkanlığın bağlı olduğu bakan tarafından belirlenecek esas, usul 
ve oranlarda her ay tazminat ödenir.
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TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 
(Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve Devlet Memurları Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)
 
 Kanun Numarası : 5000
 Kabul Tarihi : 6/11/2003
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/11/2003 Sayı : 25294
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa:

Hukuk Müşavirliği
 Madde 22- Hukuk Müşavirliği;
 a) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatın günün koşullarına uygun hale getiril-
mesi için çalışmalar yapar,
 b) Hukuki konularda Yönetim Kuruluna ve Başkanlığa danışmanlık yapar,
 c) Sınaî mülkiyet haklarına ait ulusal ve uluslararası hukukla ilgili anlaşmalar, ka-
nunlar, yönetmelikler, diğer mevzuat, rapor, makale ve benzeri düzenlemeleri hiz-
mete hazır tutar,
 d) Mahkemelerde Enstitüyü temsil eder,
 e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
 Enstitü Hukuk Müşavirliğinde görev yapan hukuk müşavirleri, avukatlar ve di-
ğer elemanlar, mahkemelerde ve icra dairelerinde takdir edilen vekalet ücretin-
den, 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Sai-
reye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümlerine göre faydalanırlar. 
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU
 
 Kanun Numarası : 211
 Kabul Tarihi : 4/1/1961
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1008

M) ASKERLERİN SİLAH KULLANMA YETKİLERİ
 Madde 87 – (Değişik : 25/4/1972 - 1582/1 md.)
 Askerler karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde 
veya asayişi temin için görevlendirildiklerinde aşağıda gösterilen hallerde silah kul-
lanmaya yetkilidirler.
 I - Silah kullanmasını gerektiren haller

a) Bu hizmetlerden birini yaparken müessir bir fiil ile taarruza uğranıl dığı 
veya müeesir bir fiil veya tehlikeli bir tehdit ile bu hizmetlerle yapılmasına 
mukavemet edildiği takdirde bu taarruz ve mukavemetleri gidermek için,
b) Bir taarruz veya mukavemete hazırlanan ve silahını veya mukavemete el-
verişli bir aleti bırakmaya davet edildiği halde, bu davete derhal itaat etmiyen 
veyahut bıraktığı silahı veya aleti tekrar eline almaya davranan veya alan kim-
seyi itaate zorlamak için,
c) Bu kanunun 80 ve 81 inci maddeleri gereğince muvakkaten yakalanan bir 
şahsın veyahut muhafaza ve sevki kendisine tevdi edilmiş olan bir tutuklu-
nun veya hükümlünün kaçması veya kaçmaya teşebbüs etmesi ve verilecek 
dur emrini dinlemediği görüldüğünde başka türlü ele geçirilmesi kabil olma-
dığı takdirde yakalanması için,
d) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan insan ve her türlü eşyaya karşı vu-
kubulan taarruzu defetmek için,
e) Bu maddede sayılan görevleri yapan askerlere karşı, sözle yapılan sataşma 
veya hareketlerin bertaraf edilmesi sırasında mukavemet, taarruz, müessir 
fiil veya tehlikeli bir tehditle karşılaşıldığında bu halleri gidermek için.
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II - Silah kullanma derecesi
Bu maddede yazılı hizmetlerin yapılması sırasında silah kullanılması için başkaca 
bir çare kalmaması veya zaruret olması şarttır.
1. Şahıs veya topluluk silahsız ise; mukavemet, taarruz, müessir fiil veya tehdidin 
derecesine göre asayiş hizmeti ile görevli birlik komutanı gerekli uyarmayı yaparak 
silah kullanılacağını ihtar eder. Bu ihtara itaat edilmezse bunu sağlıyacak dereceden 
başlamak üzere silah kullanılır.
2. Şahıs veya topluluk silahlı veya taarruzun önemli derecede etkili kılacak şekilde 
aletleri taşıyorsa, silah veya aletlerin bırakılması ihtar olunur. Tecavüz taarruz veya 
mukavemet buna rağmen devam ederse itaati sağlıyacak dereceden başlamak üzere 
silah kullanılır.
III - Silah kullanma tarzı
1. Silah çeşitlerine göre etkili olabilecek şekilde kullanılır. Önce kesici ve dürtücü si-
lahlar ile ateşli silahlar hedefe tevcih edilir, sonra ateşli silahların dipçik ve kabzaları 
kullanılır, daha sonra kesici ve dürtücü ve ateşli silahlar bilfiil kullanılır.
2. Silah kullanmak mutlaka ateş etmek değildir. Ateş etmek son çaredir. Önce hava-
ya ihtar ateşi yapılır. Sonra ayağa doğru ateş edilir, mukavemet veya taarruza veya-
hut tehlikeli bir tehdide varan mukavemet hali devam ederse, hedef gözetilmeksizin 
ateş edilir.
IV - Ateş emri ve kendiliğinden ateş etmek
1. Ateş etmek bilhassa bunun için emir verilmiş olmasına bağlıdır.
2. Ateş emri verilmemiş olsa dahi her asker silahını kullanabilir. Ancak silahını kul-
lanılacağı zamanın ve kullanma derece ve tarzının tayini her olayın cereyan ettiği 
haller ve şartlar göz önünde tutularak silahını kullanacak asker tarafından bizzat 
takdir olunur.
V - Ateş emri vermeye yetkili makamlar
1. Bu maddede yazılı görevleri yapmak için birliğe görev veren üst komutan olay 
yerinde bulunuyorsa sözle ateş emri vermeye yetkilidir. Komutan, bu emri yazı ile 
teyit eder.
2. Asayişe memur edilen kuvvetlerin olay yerinde bulunan birlik komutanı veya 
asayişe memur edilen birliğin parçalarına komuta eden en küçük komutan ve amir-
ler dahi önceden emir verilmemiş olsa bile sözle ateş emri vermeye yetkilidir.
VI - Sorumluluk
Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar göz önünde tutulmak kaydiyle bu madde 
hükümlerine göre silahını kullanan askere ve silah kullanma emrini veren birlik 
komutanına sorumluluk yüklenemez.
VII - Soruşturma usulü ve adli yardım
(Ek : 22/11/1990 - 3683/5 md.) Silah kullanmak zorunda kalan asker kişiler hak-
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kında, hazırlık soruşturması Askeri Savcı, Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları 
tarafından yapılır. Haklarında dava açılan sanık asker kişiler duruşmadan va-
reste tutulabilir. Olayın mahiyetine ve kusurun derecesine göre sanığın mensup 
olduğu Bakanlıkça durumu uygun görülenlerin vekalet verdiği avukatın ücreti, 
bu bakanlıkların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Avukat tutma ve 
avukatlık ücretinin ödeme usul ve esasları, Milli Savunma ve İçişleri bakanlık-
larınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir.
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TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

 Kanun Numarası : 4954
 Kabul Tarihi : 23/7/2003
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: 

Madde 5 - Akademinin görevleri şunlardır:
Eğitim:
a)Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları ve noterler ile adalet hizmetlerine 
yardımcı personelin ve talep halinde avukatların, meslek öncesi ve meslek içi 
eğitimi ve gelişmesi için kurslar açmak; belli alanlarda uzmanlık programları, 
seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile 
değerlendirilecek eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; hukuk ve adalet 
alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim plânlarının 
ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak.
b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili 
kurum, kuruluş ve kurullara görüş bildirmek.
2. Danışma ve yardım:
Ulusal ve uluslararası hukuk ile adlî ve meslekî konular hakkında danışmanlık hiz-
meti vermek ve görüş bildirmek.
3. İnceleme, araştırma ve yayın:
a) Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuatın geliştirilmesi ve bu yönde çalışma-
ların yürütülmesi bakımından araştırmalar yapmak, araştırmalara dayanan öneri-
lerde bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak.
b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, 
yaptırmak; bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler dü-
zenlemek; yayınlar yapmak ve bu gibi çalışmaları desteklemek.
c) Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle ilgi-
li yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak; Türk 
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hukuk ve adalet alanında faydalı olan yabancı eserler için hukuk fakülteleri, Türkiye 
Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve diğer ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla 
işbirliği yaparak çeviri plânı hazırlamak ve bu plânın gerçekleştirilmesine yönelik 
tedbirleri almak.
4. Dokümantasyon:
Türkiye ve diğer devletlerdeki hukuk ve adalet alanını ilgilendiren belgelerin, mev-
zuatın, mahkeme kararlarının ve yayınların ilgililerin faydalanmasına sunulmasını 
sağlamak üzere bir bilgi ve belge merkezi, bilgi bankası ve kütüphane kurmak; Türk 
hukuk ve adalet bibliyografyalarını hazırlamak, hazırlatmak ve bunları yayımla-
mak. 
5. Meslek öncesi eğitim ve staj:
a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının meslek öncesi eğitimlerinin hazırlık ve 
son dönemlerini bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek.
b) Askerî yargı hâkim ve savcıları ile noterlerin ve talep halinde avukatların staj-
larında meslek öncesi eğitim programları düzenlemek. 
6. Diğer görevler:
Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Diğer kurum, kuruluş ve kurullara kanunlarla verilen görev ve yetkiler saklıdır. 
Başkan ve başkan yardımcıları
Madde 9 - Başkan ve başkan yardımcıları, Yönetim Kurulunca ve en az beş üye-
nin olumlu oyu ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf adlî ve idarî yargı 
hâkim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, hukuk profesörleri, en az yirmi yıl 
fiilen mesleği icra etmiş avukatlar veya en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş 
birinci sınıf noterlerden kendilerinin muvafakatları alınarak ve her biri için gös-
terilen üçer aday arasından Bakanlar Kurulunca dört yıl süre ile seçilip görev-
lendirilir veya atanırlar. Süresi biten Başkan ve başkan yardımcıları, iki dönem 
daha aynı usulle yeniden seçilip görevlendirilebilir veya atanabilirler. 
Başkanın özürlü veya izinli olması ya da geçici olarak görevinden ayrılması duru-
munda, Başkana ait görev ve yetkiler, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Başkan 
yardımcısı tarafından yerine getirilir.
Süresinden önce boşalan başkan ve başkan yardımcılıklarına dört yıl için birinci 
fıkrada yazılı usullere göre yeniden görevlendirme veya atama yapılır. 
Başkan ve başkan yardımcılıklarına kamu kurum, kuruluş veya kurul mensup-
ları arasından seçilenler, istekleri doğrultusunda bu görevlere atanır veya görev-
lendirilirler. Görevlendirilenler, Akademideki görevleri süresince aylıklı izinli 
sayılırlar; bunların kamu kurum, kuruluş ve kurullarındaki kadroları ile ilgileri 
kesilmez. Başkan ve başkan yardımcılıklarına kamu kurum, kuruluş veya kurul 
mensupları arasından seçilip atananlardan Akademideki görevleri sona erenler, 
görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kendi kurum, kuruluş 



Avukatlık Mevzuatı

300

veya kurullarına başvurduklarında, eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık 
derecelerindeki başka bir göreve atanırlar. Avukatlık ve noterlikten Başkan ve 
başkan yardımcılığına atananlar, görevleri süresince aslî görevlerini icra ede-
mezler. 
Başkan ve başkan yardımcılarının görevleri
Madde 10 - a) Başkan, Teşkilâtın en üst ve ita amiri olup, Akademiyi temsil eder.
Başkan, Akademinin çalışma programını, çalışma raporunu hazırlayıp, Yönetim 
Kuruluna sunar; bu programın gerçekleştirilmesi için gereken işlemlerin yapılma-
sını sağlar; Yönetim Kurulu kararlarını uygular; Akademinin öğretim ve araştırma 
kadrosu için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur.
Başkan, Akademinin yönetiminden, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin çalışma 
programına uygun olarak yürütülmesinden, Akademide görev alan yönetim, öğre-
tim ve araştırma personelinin görevlerini gereği gibi yerine getirmesinden ve dene-
timinden sorumludur.
b) Başkan yardımcıları, kanunlarla veya Başkan tarafından verilen görevleri yaparlar.
Genel Kurul
 Madde 12 - Genel Kurul; Bakan, Bakanlık Müsteşarı, Ceza İşleri Genel Müdürü, 
Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdü-
rü, Personel Genel Müdürü, Eğitim Dairesi Başkanı ile dört yıl için seçilen aşağıdaki 
üyelerden oluşur: 
a) Yargıtay Büyük Genel Kurulunun ikisi hukuk daireleri, ikisi ceza daireleri üyeleri 
arasından seçeceği dört üye. 
b) Danıştay Genel Kurulunun üyeleri arasından seçeceği üç üye.
c) Askerî Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye. 
d) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunun hâkim sınıfından olan kendi 
üyeleri arasından seçeceği bir üye. 
e) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir 
üye. 
f) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ara-
sından seçeceği iki üye. 
g) Türkiye Barolar Birliğinin yönetim kurulunun en az onbeş yıl fiilen mesleği 
icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye. 
h) Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun birinci sınıf noterler arasından se-
çeceği bir üye.
ı) 22 ve 23 üncü maddeler ile 24 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında olanların 
kendi aralarından seçeceği dört üye.
Başkan ve Akademinin önceki başkanları, Genel Kurulun tabiî üyeleridir.
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Kurum, kuruluş ve kurullarında görevleri sona ermiş üyeler, yerlerine yeni üye se-
çilinceye kadar görevlerine devam ederler. 
Öğretim elemanları
Madde 22 - a) Akademide yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği yapılarak, 4.11.1981 
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre 
geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilir. Bunlar hakkında bu Kanun ile 
Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.
Akademide, 2547 sayılı Kanunun 34 üncü ve 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükse-
köğretim Personel Kanununun 16 ncı maddeleri hükümlerine göre sözleşmeli ola-
rak yabancı uyruklu öğretim elemanları çalıştırılabilir.
b) Akademide, (a) bendinde belirtilenler dışında, Başkanın talebi üzerine yet-
kili kurul ve organlarınca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay, Danıştay, Askerî 
Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyesi, meslekte fiilen on yılını ta-
mamlamış; adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, avukatlar, noterler ile 
alanında uzman kişiler ders vermekle görevlendirilebilirler. Bunlara 38 inci 
madde hükümlerine göre ders ücreti ödenir. 
Eğitim ve öğretim plânı
Madde 26 - Akademi; adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıların, avukat ve 
noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin, meslek öncesinde ve meslek 
içinde yetişmeleri için Bakanlık, Millî Savunma Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği 
yaparak, kalkınma planlarında belirtilen genel esaslara uygun olarak, kısa ve 
uzun vadeli eğitim ve öğretim plânları hazırlar.
Bu plânın hazırlanmasında Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi ve hukuk fakültelerinin görüşü alınır. 
Eğitim ve öğretim plânlarında, üniversitelerde veya yabancı ülkelerde hukuk ala-
nında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak için izin verilecek hâkim ve savcı-
ların sayısı da belirlenir. 
Akademi, bu plânların uygulanması için eğitim ve öğretim ile ilgili her çeşit tedbiri 
almak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yapmakla görevlidir.
Bu plânların uygulanması için gerekli harcamalar, ilgili kurum, kuruluş ve kurulla-
rın bütçesine konulan ödeneklerle karşılanır. 
Askerî yargı hâkim ve savcıları ile avukat ve noterlerin meslek öncesi eğitimleri
Madde 29 - Askerî yargı hâkim ve savcıları ile avukat ve noterlerin stajları, tâbi 
oldukları özel kanun hükümlerine göre yapılır. Millî Savunma Bakanlığı, Türki-
ye Barolar Birliği, barolar veya Türkiye Noterler Birliğinin talebi hâlinde, Aka-
demide bunlar için belli dönemlere ait olmak ve süresi üç ayı geçmemek üzere 
meslek öncesi eğitim programı düzenlenebilir. Bu süre staj süresine dahildir.
Askerî yargı hâkim ve savcıları ile avukat ve noterlerin meslek öncesi eğitimle-
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rine ilişkin esas ve usuller, Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve 
Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak Akademi tarafından çıkarılacak 
yönetmeliklerle düzenlenir. 
Staj mahkemeleri
 Madde 30 - Adlî ve idarî yargıda hâkimlik ve savcılık ile avukatlık stajının hangi 
mahkemelerde yapılacağı ve esasları ile baroların görevleri; Yargıtay, Danıştay, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Akademinin 
görüşü alındıktan sonra Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzen-
lenir.
Staj yaptırmakla görevli mahkemeler ile bu mahkemelerin staj işlerini gereği gibi 
yürütebilmeleri için, bir yargı çevresinde aynı işle görevli mahkemeler arasında iş-
lerin dağıtımı, iş durumu göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lunca belirlenir. 
Meslek içi eğitim ve uzmanlık
Madde 31 - Akademi; adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarının, avukatla-
rın ve noterlerin meslek içi eğitimi ile belli alanlarda uzmanlık kazanmaları için 
uzmanlık eğitim ve öğretimi yapar, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri 
etkinlikler düzenler.
Bu konuda çıkarılacak yönetmeliğe göre uzmanlık programına kaydolma hakkı-
nı kazanan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarına, kamu kurum, kuruluş 
veya kurullarında çalışan hukuk müşaviri veya avukatlara ve noterlere öğrenim 
süresince izin verilir. 
(Ek fıkra: 22/12/2005 - 5435/50 md.) Uzmanlık programlarında başarı ile geçirilen 
süreler, iki yılı aşmamak üzere, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi inceleme-
sinde değerlendirilir.
Kendi hükümetleri tarafından Akademinin uzmanlık programı veya diğer eğitim 
çalışmaları için adaylığı teklif edilecek yabancılar, yönetmelikle belirlenecek esaslar 
çerçevesinde öğrenci olarak kabul edilebilirler. 
Diğer çalışmalar ve izin
Madde 32 - Akademinin açacağı kurs veya seminer, sertifika ve uzmanlık prog-
ramlarına başvuracak adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarına, kamu ku-
rum, kuruluş veya kurullarında çalışan avukat veya hukuk müşavirlerine ve no-
terlere bu programlara devam edebilmeleri için verilecek iznin şartları ve süresi, 
26 ncı maddeye göre hazırlanacak eğitim ve öğretim plânları ve Akademinin bu 
programlara kabul şartları göz önüne alınarak ilgili kurum, kuruluş veya kurul-
lar tarafından belirlenir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
 

 Kanun Numarası : 2709
 Kabul Tarihi : 18/10/1982
 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 9/11/1982 Sayı:17863 (Mükerrer) 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa: 3

Madde 146 – Anayasa Mahkemesi onbir asıl ve dört yedek üyeden kurulur.
Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi 
Danıştay, birer asıl üyeyi Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sa-
yıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri arasından üye tamsayılarının 
salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asıl üyeyi 
ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan Yükseköğretim kurumları 
öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asıl ve bir yedek üyeyi 
üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer. 
Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile üst kademe yöneticileri ve avu-
katların Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye seçilebilmeleri için, kırk yaşını 
doldurmuş, yükseköğrenim görmüş veya öğrenim kurumlarında en az onbeş yıl 
öğretim üyeliği veya kamu hizmetinde en az onbeş yıl fiilen çalışmış veya en az 
onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır.
Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt ço-
ğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden 
seçilebilirler. 
Anayasa Mahkemesi üyeleri, asli görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev ala-
mazlar. 
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TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU
 

 Kanun Numarası : 4904
 Kabul Tarihi : 25/6/2003
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: 

Madde 7 - Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.
Genel Müdür, Genel Kurulun önerilerini dikkate alarak Yönetim Kurulu karar-
ları ile Kurum mevzuatı doğrultusunda bütün işleri yürütür. Kurumun faaliyet 
alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar, 
idarî ve adli merciler ile üçüncü şahıslara karşı Kurumu temsil eder. Temsil yet-
kisini gerektiğinde genel hükümlere göre devredebilir. Kurum avukatının bu-
lunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde 
Genel Müdür, icra ve yargı mercileri nezdindeki temsil yetkisini uygun göreceği 
Kurum personeline devredebilir.
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri 
ve Daire Başkanı kadrolarına atanacakların, en az dört yıllık eğitim veren fakülte 
veya yüksekokul mezunu olmaları gerekir. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı 
ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarına müşterek kararname ile diğer 1-4 dereceli kadro-
lara Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile bunlar dışında kalan 
Kurum kadrolarına ise Genel Müdür onayı ile atama yapılır.

Personel statüsü
Madde 15 - Kurum personeli hakkında bu Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
Kurum, her türlü dava ve icra takipleri için genel hükümlere göre vekâlet akdi 
ile lüzum görülecek sayıda avukat çalıştırabilir. Hukuk müşavirlerine, kadrolu 
avukatlara ve hukuk servislerinde fiilen görev yapan personele 2.2.1929 tarihli 
ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti 
Vekalet Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
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Kurum, görevlerini etkin olarak yerine getirmek amacıyla İstihdam ve Meslek Uz-
manı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 
belirtilen şartlara sahip, sınav tarihi itibarıyla otuz yaşını doldurmamış ve Siyasal 
Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler, Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, Eğitim, İletişim fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlar-
ca kabul edilen yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte 
veya yüksek okulların Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlardaki bölümlerinden mezun 
olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar, İstih-
dam ve Meslek Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. İstihdam ve Meslek Uzman 
Yardımcılığına atananlar, bu görevde en az üç yıl fiilen çalışmak, olumsuz sicil al-
mamak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde İstihdam ve 
Meslek Uzmanı kadrosuna atanırlar. Yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazan-
dığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst üste iki defa yapılacak 
sınavda başarılı olamayanlar veya olumsuz sicil alanlar bu unvanlarını kaybederler 
ve durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler.
Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görev-
lendirilecek Kurum personeline (l, 2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulu-
nanlar dahil) fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma ücreti ve fazla çalışmanın 
yaptırılması ile ilgili diğer hususlar, Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanlığın öneri-
si üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Kurumda fiilen çalışan personele, her yıl asgari ücretten az olmamak kaydıyla kendi 
aylıkları tutarında (ek gösterge dahil) iki ikramiye verilir. İkramiyenin tarihlerini 
belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca Kuruma akta-
rılan idarî para cezaları hariç olmak üzere Kurum gelirlerinden, Kurumda fiilen 
çalışan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevlendirilenler dahil kadrolu 
personele görev unvanı, çalışma verimi ve hizmetlerin rasyonelliğini sağlayacak il-
keler göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulunca uygun görülen ve Bakanlıkça 
onaylanan oran ve miktarda ek ödeme verilir. Ek ödemelerin aylık tutarı 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununda tanımlanan en yüksek Devlet memuru aylığının (ek 
gösterge dahil) brüt tutarının % 150’sini geçemez. Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve damga vergisi hariç 
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz. Ek ödemeye ilişkin usul ve esaslar 
çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir.
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TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU
 

 Kanun Numarası : 2954 
 Kabul Tarihi : 11/11/1983 
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/11/1983 Sayı : 18221 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 925

Sorumluluk: 
Madde 28 – Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayınları yoluyla işlenen suç-
larda veya haksız fiillerde, yayın tespit yoluyla yapılmışsa, metni yazan veya sesi 
tespit edilen, bu metni veya tespiti fiilen kontrol eden ve yayını fiilen yöneten ve 
kontrol eden kişiler sorumludur. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, kendilerine tevdi edilen metni aynen oku-
makla görevli personeli o yayının yönetim ve kontrolunda özel olarak görevlendi-
rilmiş olmamak şartıyla, o yayın yoluyla işlenen suçtan veya haksız fiilden sorumlu 
tutulmazlar.
Bu Kanunun 18, 22 ve 27 nci maddeleri uyarınca yapılan ve bu özelliği anonsla 
belirtilen yayınlar ile tespitlerden faydalanmaksızın Türkiye Radyo Televizyon Ku-
rumu istasyonları dışındaki bir radyo ve televizyon kuruluşundan naklen yapılan 
yayınlardan, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeli sorumlu değildir. 
Kişiler, kurum ve kuruluşlar yayınlar nedeniyle uğradıkları zararlardan ötürü, Tür-
kiye Radyo - Televizyon Kurumu personeli aleyhine değil, Türkiye Radyo - Televiz-
yon Kurumu aleyhine dava açarlar. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun genel 
hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 
Kişiler, kurum ve kuruluşlarca yayın yoluyla suç işlendiği iddia edilerek Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu personeli hakkında açılan ceza davalarında, perso-
nel, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu avukatlarınca savunulabilir.
Bu madde kapsamına giren suçlardan ve haksız fiillerden dolayı yayının yapıldığı 
tarihten başlayarak altmış gün içinde açılmayan davalar dinlenmez.
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ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN 
HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN

 Kanun Numarası : 5717
 Kabul Tarihi : 22/11/2007
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: 

Yargılama masrafları
MADDE 27 – (1) Bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işler harca tâbi 
değildir. Yargılama masrafları kovuşturma ödeneğinden karşılanır. Bununla birlikte 
yargılama masrafları davayı kaybedene yükletilir. 
(2) Şu kadar ki; başvuruda bulunan adına bir avukat veya müşavirin katılımın-
dan doğan masraflar ile çocuğun iadesi sebebiyle doğan masraflar kovuşturma 
ödeneğinden karşılanmaz.
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VAKIFLAR KANUNU
 

Kanun Numarası : 5737
Kabul Tarihi : 20/2/2008
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/2/2008 Sayı : 26800
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Personel rejimi
MADDE 67 – Genel Müdürlük personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tâbidir.
Genel Müdürlükte; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Vakıflar Meclisi 
Üyesi, I. Hukuk Müşaviri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Baş Müfettiş, Müfettiş, 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Hukuk Mü-
şaviri, Müdür, Şube Müdürü, Vakıf Uzmanı, Avukat, Mimar ve Mühendis, Şehir 
Plancısı, Müze Araştırmacısı ile Kurum Tabibi kadrolarına atananlar, kadrola-
rı karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer 
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı ol-
maksızın sözleşmeli çalıştırılabilir. 
Sözleşmeli olarak Genel Müdürlükte fiilen çalışan personele bu Kanuna ekli (III) 
sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak 
üzere, Meclis tarafından belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Baş-
bakanlık merkez teşkilâtında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yarar-
landığı ücret artışlarından Genel Müdürlükte çalışan sözleşmeli personel de aynı 
usûl ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Bu personel T.C. Emekli Sandığı ile iliş-
kilendirilir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve 
yıllık izinleri dahil), ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme 
ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda 
emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Genel Müdürün teklifi, 
ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan onayı ile haziran ve aralık aylarında 
birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer öde-
meler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında çalışan memurlara (kadro 
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karşılığı sözleşmeli personel hariç) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık 
Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
kında Kanunun 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti aynı usûl ve esas-
lara göre ödenir.
Performans ve vekalet ücreti
MADDE 72 – Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi personelinin 
katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden bu birimde çalışan memurlara; 
hizmet sunum şartları, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizme-
te katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, 
girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas 
alınmak suretiyle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında unvanlara göre uy-
gulanan tavan ödeme miktarları aşılmamak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı personeli için 
tespit edilen esas ve usûller de dikkate alınarak Meclisçe belirlenecek usûl, esas ve 
oranda ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme, cari yılda elde edilen döner 
sermaye gelirinin yüzde ellisini geçemez.
Birinci fıkrada belirtilen haklardan faydalanan personel haricinde kalan tüm per-
sonele, vakıf kira gelirlerinin yüzde üçünü geçmemek ve maaşlarının üçte birini 
aşmamak üzere, Meclisçe belirlenecek usûl, esas ve oranda ödeme yapılabilir. Bu 
ödemelerden damga vergisi hariç kesinti yapılmaz. 
Genel Müdürlük lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağ-
lanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; avukatlara ve hukuk 
servislerinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli 
ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti 
Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
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VERGİ USUL KANUNU
 

Kanun Numarası: 213
Kabul Tarihi: 4/1/1961
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 – 10705
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037

Bilgi vermekten imtina edememek:
Madde 151 – Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda 
yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. An-
cak:
1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında tutmaya mecbur oldu-
ğu mahremiyet saklıdır;
2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık memurların-
dan hastaların hastalıklarının nevi’ine mütaallik bilgiler istenemez.
3. Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görev-
leri dolayısiyle muttali oldukları ahval ve hususların bildirilmesi istenemez; şu 
kadar ki, bu yasak müvekkil adlariyle vekalet ücretlerine ve giderlerine şamil 
değildir;
4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 88 inci maddesi gereğince gösterilmesi 
veya teslimi caiz olmıyan evrakın muhteviyatı hakkında bilgi istenemez. Şu kadar 
ki, doğrudan doğruya vergi ile ilgili olmak üzere, bu gibi evraka müsteniden doğan 
borçların miktarlarına ve alacaklıların adlarına bilgiler istenebilir.
Süre:
Madde 168 – Bildirmeler aşağıda yazılı süre içinde yapılır:
1. (Değişik:11/6/2003-4884/6 md.) Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe 
başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış 
meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri 
ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca il-
gili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak 



İlgili Yasa Maddeleri

311

bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu ta-
rihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.
2. Bina ve arazi değişikliklerinde bildirme;
Yeni inşaatta inşatın bittiği ve kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kulla-
nılmaya başlandığı ve diğer değişikliklerde (Müstesnalığın sukutu dahil) tadili ge-
rektiren halin vukuu tarihinden başlıyarak iki ay.
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YANGIN, YER SARSINTISI, SEYLAP 
VEYA HEYELAN SEBEBİYLE MAHKEME VE ADLİYE 

DAİRELERİNDE ZİYAA UĞRAYAN DOSYALAR HAKKINDA 
YAPILACAK MUAMELELERE DAİR KANUN

Madde 35 – (Değişik: 23/1/2008-5728/114 md.) 
Bir işe ait vesika kimin elinde ise o kimse yenilemeyi yapan merciin emriyle bu ve-
sikayı vermeğe mecburdur. Bu makamlarca vesika asıllarının alıkonulmasına lüzum 
görülmezse suretleri alınarak aslı iade edilir. Asılları alıkonulan vesikaların suretleri 
bedava tasdik olunur. Mahkeme veya büro veya tetkik mercii tetkik ettiği maddeye 
müteallik olarak hakiki ve hükmi her şahıstan lüzum gördüğü her suali sorabilir. Bu 
suallere doğru olarak ve tayin edilen müddette cevap vermek mecburidir. Bu müd-
det beş günden aşağı ve yirmi beş günden yukarı olamaz.
Bu Kanun kapsamına giren belgeleri, açıkça istenmesine rağmen, kendisinde bu-
lunduğu hâlde yetkili kamu görevlisine vermeyen kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır.
Bu Kanun kapsamına giren belgelerle ilgili bilgileri açıkça istenmesine rağmen, yet-
kili kamu görevlisine vermeyen veya yanlış bilgi veren kişi üç aydan iki yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılır.
Bu madde hükümleri bir doğal veya sosyal felaket dışında herhangi bir sebeple bel-
gelerin yok olması veya kaybedilmesi hâlinde de uygulanır. 
Bu maddede yazılı suçlar bir avukat tarafından yapılmışsa doğrudan doğruya 
veya yukarıda belirtilen makamlardan verilecek müzekkere üzerine hakkında 
baro tarafından ayrıca disiplin cezası dahi tayin olunur.
Baro, disiplin cezası tayini hususunda mahkemece verilecek beraat kararıyla mu-
kayyet değildir.
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1389 SAYILI KANUNA GÖRE 
VEKALET ÜCRETİ TEVZİ YÖNETMELİĞİ

 
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 12.8.1961,  No : 5/1560
Dayandığı Kanunun Tarihi              : 14.1.1929,  No : 1389
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 31.8.1961,  No : 10894 
Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 4,   Cildi : 1,   S. 3005 

 
Madde 1 – Tek Hazine avukatı istihdam edilen yerlerde bu avukat tarafından ikame 
ve takip olunarak Devlet lehine sonuçlandırılan davada mahkemelerce Hazine lehi-
ne hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin % 70 i o avukata verilir.
Madde 2 – Birden fazla Hazine avukatı çalıştırılan yerlerde (Merkez dahil) davayı 
ikame ve takip eden avukata tahsil olunan vekalet ücretinin % 45 i verilir. % 25 i 
davayı ikame ve takip eden avukat da dahil olmak üzere, o yerde çalıştırılan müşavir 
avukat ve Hazine avukatları arasında mütesaviyen tevzi olunur. 
Madde 3 – Davanın ikame ve takibi ile sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya 
birlikte bir kaç avukatın hizmeti geçmiş ise yukarıki hükümlere göre dava avukatı 
için ayrılan hisseler her avukatın hizmet ve karara tesir derecesine göre Baş Hukuk 
Müşavirliğince, teşkilatı bulunan yerlerde de muhakemat müdürlüklerince bu avu-
katlar arasında paylaştırılır. 
Madde 4 – İcra takipleri dolayısiyle icra dairelerince hükmedilen vekalet ücretleri-
nin tevziinde de yukarıki hükümler uygulanır. Şukadarki icra takibi davayı ikame 
ve takip eden avukattan başka avukat tarafından yapılmışsa, dava sonunda hüküm 
ve tahsil olunan vekalet ücretinin % 5 i dava avukatının hissesinden indirilerek icra 
avukatının istihkakına ilave olunur.
Madde 5 – Vekalet ücretlerinin yukarıki maddelerde yazılı kısmından geri kalan % 
30 unun 1/6 i muhakemat müdürlüğü merkezleri dışında mahalli Hazine Avukatlığı 
memur ve hizmetlilerine almakta oldukları aylık veya ücretlerle mütenasiben tevzi 
edilir. 
Madde 6 – Beşinci maddeye göre yapılacak tevziden artan hissenin muhakemat mü-
dürlüklerine bağlı yerlerde yarısı muhakemat müdürlüğüne, diğer yarısı Baş Hukuk 
Müşavirliğine; muhakemat müdürlüklerine bağlı olmayan yerlerde de tamamı Baş 
Hukuk Müşavirliğine gönderilir. 
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Madde 7 – Muhakemat müdürlükleri merkezlerinde % 30 hissenin yarısı altıncı 
madde gereğince bağlı yerlerden gönderilen hisselerle birleştirilerek toplamının % 
40 ı muhakemat müdürlüklerine verilir; % 60 ı müdürlük memur ve hizmetlilerine 
almakta oldukları aylık veya ücretlerle mütenasiben paylaştırılır. Şukadar ki müşa-
vir avukat ve avukatlar dışında kalan memur ve hizmetlilerin hisselerinde, hizmet 
icapları bakımından gerekli gördükleri değişiklikleri yapmağa muhakemat müdür-
leri yetkilidir. 
% 30 hissenin diğer yarısı Baş Hukuk Müşavirliğine aittir.
Madde 8 – 6 ncı ve 7 nci maddeler gereğince Baş Hukuk Müşavirliğine gönderilen 
hisseler toplamının % 25 i Baş Hukuk Müşaviri ile hukuk müşavirleri ve merkez 
muhakemat müdürüne kadro aylıkları; % 45 i merkez avukat ve müşavir avukatla-
rına almakta oldukları aylıklar nispetinde tevzi olunur. Artan % 30 diğer memur ve 
müstahdemlere ait olup ne şekilde tevzie tabi tutulacağı Baş Hukuk Müşavirlince 
tayin edilir.
Madde 9 – 19/6/1929 tarihli ve 8156 sayılı kararname ile kabul olunan Yönetmelik 
tadilleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 10 – Bu Yönetmelik 1 Eylül 1961 gününde yürürlüğe girer.
Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
VEKALET ÜCRETLERİ DAĞITIM YÖNETMELİĞİ

 
 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8.5.1963,  No : 6/1716
 Dayandığı Kanunun Tarihi : 2.2.1929,  No : 1389
 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 3.6.1963,  No : 11418 
 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : – , Cildi: –, S. –

 
Konusu: 
Madde 1 – Sosyal Sigortalar Kurumu avukatları tarafından yürütülen dava ve icra 
işleri sonucunda mahkemeler ve icra dairelerince, Kurum lehine hükmolunup, tah-
sil edilen vekalet ücretleri,Yönetmelik hükümleri gereğince ilgililere dağıtılır.
Tek Avukat Çalıştırılması:
Madde 2 – Tek avukat çalıştırılan şubelerde, bu avukat tarafından takip olunarak, 
Kurum lehine sonuçlandırılan davalarda, mahkemelerce Kurum lehine hüküm ve 
tahsil olunan vekalet ücretinin %70’i o avukata verilir. 
Birden Fazla Avukat Çalıştırılması: 
Madde 3 – Birden fazla Kurum avukatı çalıştırılan yerlerde (Merkez dahil), tahsil 
olunan vekalet ücretlerinin %70’i, o yerde çalıştırılan bütün avukatlar ve varsa Hu-
kuk İşleri Müdürü ile yardımcıları arasında; hizmet icapları ile sebkeden emek ve 
ilgililerin özel durumları nazara alınarak, paylaştırılır. 
Şubeler Hukuk Servislerinde Çalışanlar: 
Madde 4 – (Değişik : 9/2/1978 - 7/14704 K.)
Hukuk İşleri Müdürlükleri dışında kalan Şubelerde tahsil olunan vekalet ücret-
lerinin yukarıdaki hükümlere göre ilgili avukatlara ödenen kısımdan geri kalan 
%30’unun 2/5’i, o Şubeler Hukuk İşleri Servislerinde çalışan memurlara sebkeden 
emeklerine, özel durumlarına ve işbu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki esaslara 
göre dağıtılır. Artan 3/5 hisse Başhukuk Müşavirliğine gönderilir. 
Hukuk İşleri Müdürlüklerinde Çalışanlar:
Madde 5 – (Değişik : 9/2/1978 - 7/14704 K.)
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Hukuk İşleri Müdürlüklerinde % 30 hissenin 3/5’i Müdürlük memurlarına sebke-
den emekleri ile özel durumları nazara alınarak 8 inci madde esaslarına göres pay-
laştırılır. Kalan 2/5’i Başhukuk Müşavirliğine gönderilir. 

Madde 6 – (Mülga : 9/2/1978 - 7/14704 K.)

Emeğin Takdiri: 

Madde 7 – (Değişik : 9/2/1978 - 7/14704 K.)

Başhukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirlerinin sebkeden emeklerinin takdiri Genel 
Müdürlük Makamına; diğer ilgililerin ise Merkez’de Başhukuk Müşavirine, taşra 
teşkilatında, varsa Hukuk İşleri Müdürlerine, Şubelerde Hukuk Servisi Şef Avukatı-
nın teklifiyle Şube Müdürüne aittir.

Memur Vekalet Ücreti Dağıtımı:

Madde 8 – (Değişik : 9/2/1978 - 7/14704 K.)

Başhukuk Müşavirliği ile Hukuk İşleri Müdürlüklerinde ve Şubeler Hukuk Servis-
lerinde çalışan Memurlara, sebkeden emek ve özel durumlarına göre, Avukatlara 
Kanunen ödenmesi gereken (Vekalet) ücretinin yıllık tutarının; 

a) Şef, Şef Yardımcısı ve Raportörlük görevi yapanlara, %65’ini,

b) Takip Memuru, Mutemet ve İstihbarat Memurluğu görevi yapanlara 
%55’ini,

c) Yukarıda sayılanlar dışında kalan Memurlara %45’ini, 

d) Hukuk İşleri, Müdürlükleri ile varsa Şubelerde Hukuk Servislerine tahsis 
edilmiş vasıta şoförlerinden Memur Statüsünde çalıştırılanlara %30’unu, 

e) Memur Statüsünde çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personeline %15’ini, 
geçmemek kaydıyla ücreti vekalet dağıtımı yapılır.

Atama ve Ayrılmalar:

Madde 9 – (Değişik : 9/2/1978 - 7/14704 K.)

Hukuk Müşavirliği Teşkilatına atanan veya teşkilattan ayrılanlar atandıkları veya 
ayrıldıkları ayın dağıtımından o aydaki emekleri oranında istifade ederler.

Bir Hukuk Ünitesinden diğer Hukuk Ünitesine nakil edilenler, nakil tarihine kadar 
eski Ünitesindeki dağıtımından, nakil tarihinden sonra ise yeni Ünitesindeki dağı-
tımdan yararlandırılır.

Ek Madde 1 – (Ek : 9/2/1978 - 7/14704 K.)

3 ve 4 üncü maddeler gereğince Başhukuk Müşavirliğine gönderilen hisseler top-
lamının % 25’i Başhukuk Müşavirlerine, % 45’i Müşavir Avukat ve Avukatlarına % 
30’u da Başhukuk Müşavirliği Memurlarına sebkeden emekleri ve özel durumları 
nazara alınarak 8 inci madde esaslarına göre dağıtılır. 
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Geçici Görevde Bulunanlar:
Ek Madde 2 – (Ek : 9/2/1978 - 7/14704 K.)
Geçici görevde bulunanlar esas Ünitelerince yapılan dağıtımdan yararlandırılırlar. 
Yürürlük Tarihi:
Madde 10 – 4702 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 12/2/1983 tarihli ve 174 sayılı 
Kanunla eklenen sonuncu fıkra delaletiyle 1380 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
göre hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri 19/2/1963 tarihinden itibaren uygulanır.
Yürütme Organı: 
Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma Bakanı yürütür.
 

8.5.1963 TARİH ve 6/1716  SAYILI  BAKANLAR  KURULU KARARI 
İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ 
GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik  Getiren Yönetmeliği  Yürürlüğe  Koyan Kararnamenin

 Tarihi Numarası Farklı Tarihte Yürürlüğe 
Giren Maddeleri

Yürürlüğe Giriş 
Tarihi

       9.2.1978           7/14704                            -                                          14.3.1978
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LİMİT DIŞI KALAN VEKALET ÜCRETLERİNİN 
DAĞITIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  22/3/1983,  No: 83/6259
  Dayandığı Kanunun Tarihi  :  14/7/1985,  No: 657
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  19/4/1983,  No: 18023
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :  5, Cilt: 22,  S.  3172

 
BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
Amaç:
Madde 1 – Bu Yönetmelik, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile İl Özel İdareleri ve 
Belediyeler ve Özel Kanunlarındaki hükümlerle 1389 Sayılı Kanuna atfen vekalet 
ücretinden yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı birliklerde 
çalışan avukatlara ait limit dışı kalan vekalet ücretlerinin dağıtım usul ve esaslarını 
belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam:
Madde 2 – Bu Yönetmelik, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile İl Özel İdareleri ve Be-
lediyeler ve Özel Kanunlarındaki hükümlerle 1389 sayılı Kanuna atfen vekalet ücretin-
den yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı birliklerde ilgili bütçe 
yılı içinde fiilen görevde bulunmuş olup da kanunlarına göre vekalet ücreti almağa hak 
kazanmış bulunan tüm avukatların, 657 sayılı Kanunun değişik 146. maddesinde belir-
lenen ve limit dışı kalan ücretlerinin dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Yasal Dayanak:
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12/2/1982 tarih 
ve 2595 sayılı Kanunun 9. maddesi ile değişik 146. maddesine dayanılarak düzen-
lenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
HESABIN AÇILMASI VE DAĞITIM ŞEKLİ

Hesap açmak:
Madde 4 – Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunla-



Yönetmelikler

323

ra bağlı birliklerin ve 1389 Sayılı Kanuna göre vekalet ücreti alan tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının merkez teşkilatlarında bulunan Merkez Saymanlıkları veya saymanlık 
işlerini yürüten birimleri nezdinde adi emanet hasabında ayrı bir bölüm açılır.
Paraların toplanması:
Madde 5 – Bir mali yıl içinde kanunda ön görülen limit sınırını aşan tutarlar bütçe-
ye gelir kaydedilmiyerek merkezdeki saymanlıklarına veya bu işleri yürüten merkez 
birimlerine ilgili dairelerince gönderilir.
Beyanname ve listelerin gönderilmesi:
Madde 6 – Kurumların merkez ve taşra örgütleri, her mali yıl sonunu takip eden 
ayın 20 nci gününe kadar bünyesinde çalışan ve limiti doldurmayan avukatlardan 
beyanname alarak o mali yıl içerisinde  almış  oldukları   vekalet ücretinin  bürüt 
miktarlarını  ve avukatların isimlerini gösteren, daire amiri tarafından onaylı listeler 
ile beyannameleri bağlı bulundukları merkez teşkilatına  göndermekle  yükümlü-
dürler. Belirtilen süre içerisinde beyanname vermeyen kurum avukatları o yıl içinde 
dağıtılacak avukatlık ücretinden yararlandırılmazlar.
Dağıtım şekli:
Madde 7 – Listeler her birim merkezinde birim başkanının başkanlığında 3 kişiden 
oluşan bir kurul tarafından kanuni limit esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. 
Değerlendirmeden sonra hesapta toplanan para tüm hak sahipleri sayısına bölün-
mek suretiyle bulunacak meblağ eşit olarak hak sahiplerine dağıtılır. Bu dağıtım 
sırasında kanuni limiti dolduranlardan artan miktar yine geri kalan hak sahipleri 
sayısına bölünmek suretiyle eşit olarak dağıtıma devam olunur.
Ancak, bu dağıtımlardan artan miktar bir sonraki yıl kullanılmak üzere adi emanet 
hesabında bekletilir. Bir sonraki yıl tahsil edilen limit dışı vekalet ücreti önceki yıla 
ait emanet hesabındaki meblağ ile birleştirilmek suretiyle dağıtıma tabi tutulur.  
Dağıtım sonucu hazırlanacak liste yetkili daire amirince tasdik edilerek bir örneği 
Merkez Saymanlıklarınca veya bu işleri yürüten merkez birimine, birer örneği de bu 
hesaptan ödeme yapacak olan saymanlıklara gönderilir.
Saymanlıklarca ödeme şekil ve süresi:
Madde 8 – Merkez hesabında toplanan limit artığı vekalet ücretleri Merkez Kurulu 
tarafından tesbit edilen listenin gelmesini takiben bir ay içerisinde tahakkuka bağla-
narak hak sahiplerine ödenmek üzere bağlı bulundukları saymanlıklara gönderilir. 
Bu saymanlıklarca gerekli ödeme derhal yapılır.
Merkezde ise saymanlıklarca listelerin gelmesini takiben bir ay içerisinde hak sa-
hiplerine ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Gözetim:
Madde 9 – Bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde daire amirleri göze-
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timle görevlidirler.
GEÇİCİ MADDE 1 – 1983 Mali Yılı uygulamasında bu Yönetmeliğin 6 ncı madde-
sinde belirtilen süreler dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük:
Madde 10  –  832 Sayılı Kanun uyarınca Sayıştay’ın görüşü alınan bu Yönetmelik 
1/1/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Resmi Gazete Tarihi: 09.04.1986 Resmi Gazete Sayısı: 19073

HAKKINDA DAVA AÇILAN POLİS İÇİN 
AVUKAT TUTMA VE ÜCRET ÖDEME  USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununu 
ve diğer kanun hükümleriyle verilen önleyici, caydırıcı, düzenleyici koruyucu ve 
adli görev ve hizmetlerin ifası sırasında veya bu görevinden dolayı sanık durumuna 
düşen Polisin vekalet verdiği avukatının ücretinin Emniyet Genel Müdürlüğü büt-
çesinden ödenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik; sanık Polis için avukat tutulmasında ve ücretinin öden-
mesinde gözönüne alınacak esaslara ve yerine getirilmesi gerekli işlemlere ait hü-
kümleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu yönetmeliklerde geçen deyimlerden;
Bakan    ; İçişleri Bakanını,
Bakanlık  ; İçişleri Bakanlığını,
Genel Müdür; Emniyet Genel Müdürü,
Genel Müdürlük ; Emniyet Genel Müdürlüğünü,
Polis ; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil her rütbede ve derecedeki personeli ifade eder.
Avukatlık Ücretinin Ödenmesinde Gözetilecek Hususlar
Madde 4- Bu yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi için;
a) Polisin önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu ve-veya adliye ile ilgili görev ve hiz-
metlerin ifası sırasında veya bu görevinden dolayı sanık durumuna düşmüş olması,
b) Sanık Polis hakkında kamu davası açılmış olması, 
c) Sanık Polisin isnat edilen suçla ilgili olarak bir avukata usulüne uygun vekaletna-
me vermiş olması,
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d) Olayın mahiyeti ve kusur derecesine göre Bakanlıkça polisin durumunun uygun 
görülmesi,
Şarttır.
Devletin şahsiyetine karşı cürümler, kaçakçılık, rüşvet, ihtilas, irtikap, zimmet, hır-
sızlık, dolandırıcılık, ihalelere fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlar ve takibi şika-
yete bağlı suçlardan sanık olan Polisin avukatlık ücreti ödenmez.
Müracaat Usulü
Madde 5- Sanık polise, vekalet verdiği avukatın ücretinin ödenebilmesi için;
Olayın vukuu bulduğu yer mülki idare amirine müracaat eder,
Mahallin mülki idare amirliği, İl Emniyet Müdürlüğünde bulunan olayla ilgili belge, 
rapor ve bilgileri görüşü ile birlikte Bakanlığa intikal ettirir.
Komisyon Teşkili
Madde 6- Bu yönetmeliği uygulamak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünden bir ko-
misyon teşkil edilir.
Bu komisyon, Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının 
başkanlığında: 1. Hukuk Müşaviri, Asayiş Daire Başkanı, Personel Daire Başkanı, 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanının katılması ile kurulur.
Komisyon sekretarya hizmetleri personel dairesince yürütülür.
Komisyonca  İncelenecek Belgeler
Madde 7- Komisyon tarafından sanık polisle ilgili kararın verilebilmesi için incele-
necek belgeler şunlardır:
a) Olayın nev’i cerayan tarzını açıklayan detaylı olay tutanağı ile olayla ilgili diğer 
belge ve bilgiler,
b) Varsa görevle ilgili emirlere ait bilgi ve belgeler,
Sanık polis hakkındaki iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme kararı örneği,
Olayın vukuu bulduğu yer Emniyet Müdürünün kanaatını belirleyen rapor,
Sanık polisin sicil dosyası ve Komisyonca lüzum görülen diğer belgeler,
Komisyonca Yapılacak Değerlendirme
Madde 8- Komisyonca yapılan değerlendirme sonunda, sanık avukatının ücretinin 
ödenip ödenmeyeceğine dair verilen karar Genel Müdürün teklifi ve Bakanlık onayı 
ile kesinleşir.
Avukatlık Ücretinin Miktarı
Madde 9- Avukatlık ücretinin tespitinde, avukatlık asgari ücret tarifesi esas alınır. 
Ancak, ödenecek azami miktar tarifede belirlenen ücretlerin 20 katını geçemez.
Kanuni Dayanak
Madde 10- Bu yönetmelik: Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle 2559 
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Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’na 16/6/1985 tarih ve 3233 Sayılı Kanunla 
eklenen Ek-9 ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince hazırlanmıştır.
Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 3233 Sayılı Kanunun 
yürürlük tarihinden sonra durumları Yönetmeliğe uygun olup da hakkında dava 
henüz sonuçlanmamış bulunan polisin müracaatı halinde vekalet verdiği avukatın 
ücreti bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödenebilir.
Yürürlük
Madde 11- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 
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Resmi Gazete Tarihi: 17.07.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23405

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
ÜCRETİ DAĞITIM YÖNETMELİĞİ

Madde 1- Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesinin adli ve idari yargı merciilerin-
deki dava ve icra takipleri ile ilgili olarak, kısmen veya tamamen Üniversite lehine 
takdir ve tahsil edilen vekalet ücretlerinin, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yük-
seköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 45 inci maddesi, 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesi hükümleri 
uyarınca; 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan Hukuk Müşaviri, avukatlar, hukuk 
servisinde fiilen çalışan memur ve hizmetliler arasında paylaştırılmasını düzenle-
mek amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 2- Üniversitede Hukuk Müşaviri veya tek avukat çalıştırılması halinde veka-
let ücretinin % 80’i bu kişiye verilir.
Madde 3- Üniversitede Hukuk Müşaviri ve bir veya birden fazla avukat çalıştırılma-
sı halinde vekalet ücretinin % 80’i bu kişiler arasında eşit olarak paylaştırılır.
Madde 4- Vekalet ücretinin % 20’si, Üniversite hukuk servisinde fiilen çalışan me-
mur ve hizmetliler arasında eşit olarak dağıtılır. Bu kişiler, işten ayrılmaları halinde 
vekalet ücretinden yararlanamaz.
Yürürlük
Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Resmi Gazete Tarihi: 13.10.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23845
 
 

MALİYE BAKANLIĞI 
BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
HAZİNE AVUKATLIĞINA ATANACAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, T.C. Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği 
ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında Hazine Avukatı 
olarak çalıştırılmak üzere, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sözlü sınavın 
usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, T.C. Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muha-
kemat Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında Hazine Avukatı olarak 
çalıştırılmak üzere, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sözlü sınavın usul ve 
esasları ile sözlü sınava tabi tutulmaksızın Hazine Avukatı olarak atanacakların tabi 
oldukları usul ve esaslarını kapsar. 
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 inci madde-
sine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Sözlü sınava katılma şartları
Madde 4 -Hazine Avukatı olarak atanmak üzere sözlü sınava katılabilmek için;

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri ta-
şımak,
b) İlk defa devlet memuru olarak atanacaklar için Öğrenci Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak Devlet Memurluğu 
Merkezi Sınavında başarılı olmak,
c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
d)Sağlık durumunun yurdun her yerinde oturmaya ve yolculuk yapmaya el-
verişli olduğunu, Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile bel-
gelemek,

gerekir. 



Avukatlık Mevzuatı

330

Sözlü sınav için istenecek belgeler
Madde 5 - Sözlü sınava katılmak isteyenlerin Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğüne özgeçmişini ve tebligata elverişli adresini belirten bir dilekçe 
ile başvuruda bulunmaları ve dilekçe eki olarak Avukatlık Ruhsatı örneğini, Devlet 
Memurluğu Sınavı Sınav Sonuç Belgesinin örneğini (İlk defa Devlet memurluğuna 
atanacaklar için), askerlik görevini yapmış veya erteletmiş ya da askerlik ile ilişkisi 
bulunmadığına dair resmi belgeyi, 2 adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı tasdik-
li örneğini ve dolduracakları İş Talep Formunu eklemeleri zorunludur.
İş Talep Formlarının incelenmesi sonucunda gerekli şartları taşıdıkları anlaşılanlara 
fotoğraflı Adaylık Belgesi verilir. Sözlü sınava katılmak için bu belgenin gösterilmesi 
zorunludur.
Sözlü sınavın duyurulması
Madde 6 - Atama yapılacak il ve ilçeler ile en son başvuru tarihi, sözlü sınavın yapı-
lacağı yer ve tarih, Resmi Gazete veya ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari 
biri ile veya uygun görülecek diğer araçlarla başvuru süresinin bitiminden en az 15 
gün önce duyurulur.  
Sözlü sınav konuları
Madde 7 - Sözlü sınav konuları şunlardır:

- Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi
- Temel Yurttaşlık Bilgisi
- Türkiye Coğrafyası
- Türk Kültür ve Medeniyetleri
- Türkçe
- Matematik
- Anayasa Hukuku
- Medeni Hukuk
- Borçlar Hukuku
- Ticaret Hukuku
- Hukuk Yargılama Usulü Hukuku
- İcra ve İflas Hukuku
- Ceza Hukuku
- Ceza Yargılama Usulü Hukuku
- İdare Hukuku
- İdari Yargılama Usulü Hukuku
- İş Hukuku



Yönetmelikler

331

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4353 sayılı Maliye ve Gümrük Vekaleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muha-
kemat Umum Müdürlüğü’nün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usul-
lerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına 
Dair Kanun

Sınav kurulu ve değerlendirme
Madde 8 - Sözlü sınav, Baş Hukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü veya 
onun görevlendireceği bir Hukuk Müşavirinin başkanlığında, iki Hukuk Müşaviri 
ve iki Müşavir Hazine Avukatından oluşan sözlü sınav Kurulu tarafından, Maliye 
Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde yapılır. Sı-
nav Kurulu tespit edilirken bir Hukuk Müşaviri ve bir Müşavir Hazine Avukatı da 
yedek üye olarak belirlenir.
Sözlü sınava katılanların, 100 puan üzerinden sözlü sınav puanları belirlenip en 
yüksek puandan başlamak üzere sıraya konularak bir liste hazırlanır ve Sözlü Sınav 
Kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Bu sıralamada puanların eşit olması 
halinde doktora ve daha sonra yüksek lisans yapanlar öncelik kazanır. 
Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 
Madde 9- Sözlü sınav sonuçlarını gösteren liste, en geç sözlü sınavın yapıldığı tarihi 
takip eden 2 gün içinde hazırlanır ve 2 gün süre ile de sözlü sınavın yapıldığı salo-
nun kapısında ilan edilir. Hazine Avukatı olarak atanmaya hak kazanan adaylara da 
ayrıca bir yazı ile bildirilerek kendilerinden en geç bildirim tarihinden itibaren 15 
gün içinde Bakanlığa başvuruda bulunmaları istenir.
Tercih hakkı ve atama
Madde 10 - Yapılan sözlü sınavda alınan puanlara göre düzenlenen listenin, birin-
ci sırasında yer alan adaydan başlamak üzere ve atama yapılacak kadro sayısının 
yüzde 5’i oranına tekabül eden sayıdaki adayların atanacakları görev yerini (söz-
lü sınav duyurusunda açıklanan il ve ilçeler arasından ) tercih etme hakkı vardır. 
Atama yapılacak kadro sayısının yüzde 5’i, kesirli sayı olduğu takdirde tam sayıya 
tamamlanır. Ancak bu sayı, birden küçük olduğu takdirde adaylara tercih hakkı 
kullandırılmaz.
Tercih hakkı olan adayların dışında kalan veya tercih hakkının kullandırılmayaca-
ğı hallerde, başarılı olup atamaya hak kazanan adayların atamaları da, çekecekleri 
kur’alara göre ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılır. Kur ‘a, Sözlü Sınav 
Kurulu ve ilgililerin huzurunda çekilir. 
Atamaya mani hal
Madde 11 - Hazine Avukatı olarak atanmaya hak kazananlar;

a) Kendisinin ve eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu il’e bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak 
ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin 
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bulunduğu il veya ilçeye, bu il’e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu 
il’e bağlı diğer ilçelere,

atanamazlar.
Ancak, son genel nüfus sayımına göre; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Su-
retiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli değişik 1 Sayılı Cetvelde IV, V ve VI 
ncı bölge kapsamında il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 
50.000’i aşan yerlere, diğer il ve ilçe merkezlerinden nüfusu 200.000’i aşan yerlere 
yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 
Sözlü sınava tabi tutulmadan hazine avukatlığına atanabilecekler
Madde 12 - Adli ve idari yargıda hakim ve savcı olarak, Devlet Memurları Kanunu 
kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk müşaviri olarak en az 4 yıl 
süre ile hizmet etmiş olanlar, bu kurum ve kuruluşlarda en az 2 yıl süre ile Avukatlık 
yapmış olanlar ve evvelce yaptığı Hazine Avukatlığında asaleti onanmış bulunanlar 
sözlü sınava tabi tutulmadan Hazine Avukatlığına atanabilirler.
Avukatlık ruhsatını haiz olan hakim, savcı ve hukuk müşavirleri için birinci fıkrada-
ki 4 yıllık süre 2 yıl olarak uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 13 - 24/9/1992 tarihli ve 21355 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mali-
ye ve Gümrük Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 
Hazine Avukatlığına Atanacaklar İçin Yarışma Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır. 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 14 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 6/12/1985 tarihli ve 
85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İlk Defa Kamu Hiz-
meti ve Görevlerine Devlet Memuru olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve 
Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
Yürürlük
Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
Yürütme
Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23990

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN GÖREV, ÇALIŞMA VE VEKALET

ÜCRETİNİN DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Amaç
Madde1-Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Bi-
riminin Görevlerine, Çalışmalarına ve Vekalet Ücretinin Dağıtılmasına ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektedir. 
Kapsam
Madde 2-Bu Yönetmelik, Hukuk Müşavirliğinin görev ve çalışma usul ve esasları ile 
Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatların deneti-
mi ve vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin hususları kapsar. 
Hukuki dayanak
Madde 3-Bu Yönetmelik, 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 38 inci mad-
delerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen; 
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 
Hukuk Müşavirliği: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğini, 
1. Hukuk Müşaviri: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirini, 
Hukuk Müşavirleri: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirlerini, 
Avukat: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli kad-
rolu ve sözleşmeli avukatları, 
ifade eder. 
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İKİNCİ KISIM
Kuruluş, Görev, Anlaşmazlıkların Halli, Çalışmaların Düzenlenmesi

Kuruluş 
Madde 5-Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği Genel Müdüre bağlı bir birim olup 
1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, avukatlar ve Hukuk Müşavirliği büro bölü-
münde görevlendirilmiş olan personelden teşekkül eder. 
Görev
Madde 6-Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a. Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ait adli, idari dava ve icra iş-
lerini her safhasında Genel Müdürlüğü temsilen takip ve sonuçlandırmak, 
kayıtlarını tutmak, 
b. Genel Müdürlük makamı ile diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile 
hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Genel Müdürlüğe gön-
derilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları 
hakkında görüş bildirmek, 
d. Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen kanun, tüzük, 
yönetmelik, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların mer’i mevzuata 
uygunlukları hakkında mütalaa bildirmek, 
e. Genel Müdürlük personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile Hukuk 
Müşavirliğine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek ge-
rekli işlemleri yapmak, 
f. Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini 
merkezden veya mahallinde denetlemek, 
g. (Ek: RG-19/04/2002-24731) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı 
birimlerine mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra da-
irelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamele-
rine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları 
vermek, 
h. (Teselsül: RG-19/04/2002-24731) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Mü-
dürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlar, tüzük-
ler ve yönetmeliklerle verilen veya Genel Müdürlük Makamınca verilecek 
diğer görevleri yapmak, çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak. 

Anlaşmazlıkların halli
Madde 7-Genel Müdürlük ile devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya gerçek 
ve tüzel kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili olarak; 

a. Maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında, 



Yönetmelikler

335

b. Açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde aleyhte neticelenenlerin 
yüksek dereceli mercii ve mahkemelerce incelemesinde fayda umulmayan 
hallerde bunlardan vazgeçilmesinde veya sulh yoluyla  hallinde, 
c. Konusu ortadan kalkan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Mü-
dürlüğün hak ve menfaati bulunmayan  dava ve icra takiplerinin iptal ve ka-
yıtlarının terkininde, 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilatı ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 38 inci maddesi hükmü uygulanır. 
Çalışmaların düzenlenmesi 
Madde 8 — (Değişik: RG-19/04/2002-24731) 
Hukuk Müşavirliğinin çalışmasını 1. Hukuk Müşaviri düzenler ve yönetir. Onun 
görevli, izinli veya herhangi bir sebeple görevde bulunmaması halinde, Hukuk Mü-
şavirlerinden biri, onların yokluğunda ise bir avukat bu görevi yürütür.
Hukuk müşavirlerinin görevleri
Madde 9-Hukuk müşavirleri kendilerine verilen işleri 3289 sayılı Kanun ile ilgili 
mevzuat hükümlerine göre yapmakla zorunludurlar. 
Hukuk müşavirleri 1. Hukuk Müşavirine bağlı olarak çalışırlar. 
Görevleri; 

a. Görevlendirildiği toplantılara katılmak, 
b. 1. Hukuk Müşaviri tarafından verilen denetim görevini yapmak, 
c. Avukatların ve diğer personelin sicillerini 1. sicil amiri olarak doldurmak, 
d. 1. Derece disiplin amiri olarak avukatları ve diğer personeli denetlemek, 
e. 1. Hukuk Müşaviri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Avukatların Görevleri
Madde 10 — (Değişik: RG-19/04/2002-24731) 
Avukatlar; dava ve icra takiplerini 3289 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri-
ne göre yürütmek, neticelendirmek, hukuki konular hakkında 1. Hukuk Müşaviri-
ne, onun yokluğunda hukuk müşavirine görüş bildirmek, gerekli hukuki işlemleri 
yapmak, Genel Müdürlüğün hak ve menfaatlerini koruyacak her türlü tedbirleri 
almakla görevli ve yükümlüdür.
Taşra teşkilatında çalışan avukatlar, direkt il müdürüne bağlı olarak çalışırlar. Avu-
katın bulunduğu il müdürlüğünde hukuk servisi kurulur ve bu serviste yeterli sayı-
da memur görevlendirilir. Birden fazla avukatın çalıştığı il müdürlüklerinde hukuk 
servisinin iş ve işlemlerini kıdemli kadrolu avukat yürütür.
Avukatlara gördükleri hizmetlerin özelliği sebebiyle devam çizelgesi imzalatılamaz.
Avukatlarca istenilen dava ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin tasdikli suretleri herhangi 
bir tekide meydan vermeden ve istenilen süre içerisinde ilgilisine teslim edilir.
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3289 sayılı Kanunun 38 inci maddesindeki limitler dahilinde valiliklerce açılmasına 
olur verilen dava ve icra takipleri ile ilgili belgeler, en kısa sürede Hukuk Müşavir-
liğine bildirilir.
İl müdürlüklerinde görevli kadrolu ve sözleşmeli avukatlar, cevap dilekçelerinin, du-
ruşma günlerinin, bilirkişi raporlarının, mahkeme kararlarının, temyiz dilekçeleri-
nin ve Yargıtay ilamlarının kendilerine tebliğ edilmelerini sağlayacak tedbirleri alır.
Avukatlar izine ayrılmadan önce, izinli olduğu tarihlere denk gelen duruşma ve sü-
reli işlerle ilgili gerekli tedbirleri alır.
Bağlı birimlerde ve il müdürlüğünde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlar 
aşağıda belirtilen defterleri düzenli olarak tutarlar;

a) Tarafları, mahkemesi, dosya numarası, tarih ve müşavirlik numarası, neti-
cesi yazılacak olan dava kayıt defteri,
b) Duruşma günü kayıt defteri,
c) Gelen giden evrak kayıt defteri,
d) İl müdürlüğünce tutulacak ve avukata imza karşılığı verilecek evrakların 
kaydedileceği “zimmet defteri”.

Bağlı birimlerde veya taşra teşkilatında çalışan avukatlar, üç ayda bir takip ettikleri 
dava ve icra dosyalarının seyrine ait raporu, ilgili belgeleri ile birlikte Müşavirliğe 
gönderirler.
Üç ayda bir Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi gereken raporlarda:
A — Dava dosyaları için:

a) Müşavirlik ve il müdürlüğü esas numarası,
b) Davanın tarafları, mahkemesi, esas ve karar numarası,
c) Davayla ilgili il müdürlüğü avukatınca verilen dava dilekçesi, bilirkişi ra-
poru ve varsa itiraz dilekçesi,
d) Duruşma zabıtları,
e) Mahkeme ve Yargıtay kararlarının birer suretleri,

B — İcra dosyaları için:
a) Borçlusu, alacaklısı, icra dairesi ve numarası,
b) Takip talebi, icra emri veya ödeme emri,
c) Masraf fişleri,
d) İcradan çekilen paraların yatırıldığına ilişkin makbuzlar,
e) Takip dosyalarının il müdürlüğü kayıt defterindeki numarası, bilgilerine 
yer verilmesi gerekir.”

Büro personeli
Madde 11-Hukuk Müşavirliği büro bölümünde çalışanlar kendilerine verilen işleri sü-
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resinde kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere uygun olarak yapmakla yükümlüdürler. 
ÜÇÜNCÜ KISIM

Diğer Birimlerin Yükümlülükleri
Mütalaalar
Madde 12 — (Değişik: RG-19/04/2002-24731) 
Hukuk Müşavirliğinden görüş bildirilmesini isteyen birim; Genel Müdürlük Ma-
kamının oluru ile yada doğrudan bu isteğini Hukuk Müşavirliğine bildirir. İlgili 
birimin bu yazısında, görüşünü açıklaması, daha önceki uygulamaları sebeple-
riyle bildirmesi ve konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri göndermesi esastır.”
Dava Açılması 
Madde 13 — (Değişik: RG-19/04/2002-24731) 
Genel Müdürlük adına dava veya icra takibi açılması isteğinde bulunan birimin; 
dava veya icra takibinin değerini, kime karşı açılması gerektiğini ve konu ile ilgili 
tüm bilgi ve belgeleri göndermesi gerekmektedir.
Kanunda belirtilen limitler dahilinde Makamdan onay alınmadıkça, Genel Müdür-
lük adına dava veya icra takibi açılamaz.
Vergi ve 3 üncü şahıs ihbarnameleri, icra ve ödeme emirleri 
Madde 14-Hukuk Müşavirliğine tebliğ edilen veya diğer birimlere tebliğ edilip Hu-
kuk Müşavirliğine intikal ettirilen vergi ihbarnameleri, icra ve 3 üncü şahıs ihbar-
nameleri, temlikler ile icra ve ödeme emirleri hakkında gerekli hukuki tedbirlerin 
ilgili avukat tarafından alınması mecburidir. 
Diğer birimler kendilerine tebliğ edilen ve hukuki ihtilaf doğuracak her türlü teb-
ligatı, tebliğ edildiği gün konu hakkındaki bilgi ve belgelerle birlikte Hukuk Mü-
şavirliğine göndermek, zorundadırlar. Aksi takdirde ileride doğacak mali ve cezai 
sorumluluk tebliğ yapılan birim amirine aittir.
Masrafların ödenmesi ve sorumluluk
Madde 15 — (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/04/2002-24731) 
Gerek sözleşmeli gerekse kadrolu avukatların, ödenmesini talep ettikleri mahkeme 
harçları, tebligat masrafları, bilirkişi ücretleri, temyiz harçları, temyiz ve tashihi ka-
rar giderleri, dosya sevk ücretleri, vekalet ve dosya ücretleri ile ve benzeri giderler; 
başka bir il müdürlüğü ile ilgili olsa bile, avukatın görev yaptığı ildeki mahkeme ve 
icra dairelerinde yapılmasının gerekli olması kaydıyla, bu giderler ile, avukatların 
görevli olarak bulundukları ilden başka il veya ilçelere yapacakları seyahat için Har-
cırah Kanununa göre almaları gereken yol, gündelik ve zorunlu giderler, seyahatten 
önce kadrolu veya sözleşmeli olarak çalıştıkları il müdürlüğünce ödenir. Şayet mah-
keme ve icra harç ve giderler, avukatın geçici görevli olarak gittiği bir ilde yapılmış 
ise, bu takdirde bu giderler, avukatın talep etmesi halinde görevli olarak gidilen il 
müdürlüğünce yatırılır.
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14 üncü maddede belirtilen ve ileride İdare aleyhine hukuki sorun yaratacak bel-
gelerin zamanında Hukuk Müşavirliğine gönderilmemesi veya avukatınca gerekli 
tedbirlerin alınmaması veya bu maddede belirtilen masrafların zamanında yatırıl-
maması nedeniyle Genel Müdürlük zarara uğradığı takdirde, bu zarar ilgililerden 
tahsil edilir.
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kanun Yollarına Müracaat ve İlgililerin Sorumluluğu

Dava ve İcra Takiplerinde
Madde 16-Genel Müdürlüğün taraf olduğu dava ve icra takiplerinde; 

a. Aleyhe verilen kararlara karşı yüksek dereceli mercii ve mahkemelere baş-
vurudan vazgeçilmesi, 
b. İdarece müdahale olunan ceza davalarında verilen beraat ve takipsizlik ka-
rarlarına karşı yüksek dereceli mercii veya mahkemelere başvurudan vazge-
çilmesi hakkında 3289 savılı Kanunun 38 inci maddesi hükmü uygulanır. 

Aleyhe verilen kararlara karşı yüksek dereceli mercii veya mahkemelere başvuru-
dan vazgeçme işlemi kanuni süre içinde yapılır. Sürenin geçmesinden sonra vazgeç-
menin yapılması halinde ilgililer aleyhine idari ve cezai soruşturma açılabilir. 
Aleyhe verilen kararlara karşı yüksek dereceli mercii ve mahkemelere başvurudan 
vazgeçme işlemi ilgili takip Avukatınca hazırlanır ve 1. Hukuk Müşavirince paraf-
landıktan sonra ilgili merciinin onayına sunulur. 
Tashihi karar, itiraz
Madde 17-Bir üst yargı organınca verilmiş bulunan kararlara karşı tashihi karar 
veya iadei muhakeme veya hakemlerce n verilmiş kararlara karşı itiraz yoluna gidi-
lip gidilmemesinin takdiri 1. Hukuk Müşavirine aittir. 
Vazgeçme oluru ilgili avukat tarafından hazırlanır ve 1. Hukuk Müşavirinin onayına 
sunulur.
İlgilinin sorumluluğu 
Madde18- Avukat kendisine havale edilen dosya ile ilgili zaman aşımı ve/veya hak 
düşürücü sürenin geçmesini önleyecek her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 
Vazgeçme hususunda 3289 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile işbu Yönetmeliğin 
16 veya 17 nci maddelerine uygun bir olur olmadıkça dava ve icra takiplerinin açıl-
ması, tamamen veya kısmen aleyhte sonuçlanan davalarla, icra takiplerinde yüksek 
dereceli mercii veya mahkemelerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanuni 
yollara gidilmesi mecburidir. 
Bu mecburiyeti her ne sebeple olursa olsun yerine getirmemek suretiyle hukuki veya 
maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine veya bir hakkın 
kaybolmasına sebep olan avukatlarla, ilgililer hakkında kanuni takibat yapılır ve 
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meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir. 
Bilirkişi raporları
Madde 19- Bilirkişilerce aleyhte verilen raporlara karşı süresi içinde itiraz edilir. 
Raporun kısmen idare aleyhine olması halinde rapora itiraz edilip edilmeyeceğinin 
takdiri I. Hukuk Müşavirine aittir. Rapora karşı itiraz edilmesinden vazgeçme avu-
katınca hazırlanır ve 1. Hukuk Müşavirinin onayına sunulur. 
 

BEŞİNCİ KISIM
Birimin Denetlenmesi

 Denetim  
Madde 20-Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile Genel Müdürlüğe bağlı bi-
rimlerde çalışan avukatların takip ettikleri dava ve icra işleri yılda en az bir defa 
1. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri veya avukat tarafından 
denetlenir. 
Denetim, avukatlara tevdii edilmiş olan dava ve icra dosyalarının tetkiki suretiyle 
yapılır. 
Denetimde usul
Madde 21- Dava ve icra defteri ile gelen ve giden evrakların kaydına mahsus def-
terlerin muntazam tutulup tutulmadığı, dava ve icra dosyalarının genel hükümler, 
kurallar ve Genel Müdürlük emirlerine uygun şekilde tesis edilip edilmediği tetkik 
olunur. 
Denetimde; derdest olan, senesi içinde bitmiş, temyiz edilmiş, müracaata kalmış 
davalar ile icra dosyalarının tamamı gözden geçirilir. 
Dosyaların incelenmesi
Madde 22-Dava ve icra dosyaları üzerinde yapılacak incelemelerde aşağıdaki usul 
ve esaslar göz önünde bulundurulur. 

a. Genel Müdürlüğün aleyhine açılan davalarda dava dilekçeleri ile cevap la-
yihalarının vakıalara ve hukuki sebeplere göre tanzim edilip edilmediği, b. 
Dilekçelerin tanziminde başlıca zaman aşımı, yetki gibi ilk itirazlara, sukutu 
hak sebep ve müddetleri, husumet, ehliyet, temsil ve diğer itiraz nedenlerine 
itina edilip edilmediği, 
c. Dava açılması için lüzumlu evrakı havi dosyanın tevdiini müteakip dava-
nın kanuni süresi içerisinde açılmış olup olmadığı, 
d. Dosyadaki evrakların usulüne uygun olarak mahkemesine sunulup sunul-
madığı, birer suretinin dosyasına takılıp takılmadığı, 
e. İlamlı veya ilamsız icra takiplerinin kanuni süresi içinde yapılıp yapılmadığı,
f. İcraya verilmiş idare alacaklarının miktarı, bunların tahsil miktarıyla, tahsil 
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edilmiş alacağın zamanında idare adına yatırılıp yatırılmadığı, alacağın aslı, 
faiz, masraf ve vekalet ücretinin alınarak ilgili hesaplara intikalinin sağlanıp 
sağlanmadığı, 
g. Dava konusu işlemle ilgili olarak ilgili ünitelerden belge istenilip istenil-
mediği, 
h. Benzer konularda verilmiş içtihatların dosyasına konulup konulmadığı, 
ı. İdare aleyhine ibraz olunan belgelerin ilgili ünitesine gönderilip karşı delil 
istenip istenmediği ve ilgili diğer hususlar tetkik edilir. 

İvedi mahiyet arz eden işlerin gereğinin yapılması hususunda ilgililerin dikkati çe-
kilir. 
1. Hukuk Müşaviri veya hukuk müşavirlerince görülen eksikler yazılı olarak ilgili 
avukatına bildirilir. Tekrarı halinde .bu hususlar ilgilinin sicilinde göz önünde bu-
lundurulur. 
Raporların sonuçları
Madde 23- Yapılan denetlemeye ait raporlar denetimin bitimini müteakip bir ay 
içinde 1. Hukuk Müşavirine tevdii olunur. 1. Hukuk Müşaviri kendisine tevdii olu-
nan raporun sonucuna göre gerekli işlemleri yapar. 
Denetim raporunun muhtevası
Madde 24-Denetim raporları, dosyalarda görülen noksan ve yapılan yanlış mua-
meleleri, denetim neticesine göre işlerin istenilen şekilde yürütülmesi için alınması 
gereken tedbirler hakkında mütalaayı ihtiva eder. 
Denetleyenin görüşü
Madde 25-Denetlenen avukatı n mesleki bilgi, vazifesine karşı olan ilgisi, çalışma 
derecesi, kendisine açıkça verilmiş olmamakla beraber vazifesi ile alakalı olduğun-
dan dolayı resen nazara alınması gereken ihtiyati tedbir, haciz, delil tespiti, mukabil 
dava gibi hususlarda gösterdiği teşebbüs ve kabiliyet, dava, icra ve servis dosyası 
defterinin intizam bakımından incelemesi yapılır. Ayrıca şahsi görüş ve önerilerle 
ilgili bir rapor tanzim edilerek 1. Hukuk Müşavirine sunulur. 

 
ALTINCI KISIM

Vekalet Ücretinin Dağıtılması 
Vekalet ücreti
Madde 26-Her türlü hukuki anlaşmazlıklar sonucu ilgili yargı merciileri ve icra 
dairelerince Genel Müdürlük avukatları lehine hüküm ve tahsil olunan Ücreti ve-
kaletin % 70’i 02.02.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanun uyarınca 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun Değişik 146 ncı maddesi ve 19.04.1983 tarihli ve 18023 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 22.03.1983 tarihli 83/6259 sayılı 
Kararnamesi ile yürürlüğe konulan “Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtı-
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mı Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri mahfuz kalmak kadıyla davayı takip 
eden avukata verilir. 
 Birden fazla avukat tarafından takip
Madde 27-Merkezde veya birden fazla kadrolu avukat çalıştırılan il müdürlüklerin-
de davayı ikame ve takip eden avukata, tahsil olunan vekalet ücretinin % 45’i verilir. 
% 25’i davayı ikame ve takip eden avukat da dahil olmak üzere o yerde çalıştırılan 
avukatlar arasında tevzii olunur. 
Vekalet ücretinin paylaşımı
Madde 28-Davanın ikame ve takibi ile sonuçlandırılmasında veya icra takibinde 
avukatın hizmeti geçmiş ise, dava ve icra takip avukatları için ayrılan hisse; hizmet, 
karara ve tahsilata tesir derecesine göre 1. Hukuk Müşavirince aralarında paylaştı-
rılır. 
Kalan payların bölüşümü
Madde 29- İl ve merkez avukatlarına verilen % 70’ler dışında kalan % 30’ların top-
lamının % 60’1 1. Hukuk Müşaviri ve hukuk müşavirlerine, % 10’u avukatlara % 
30’u il ve merkez hukuk ünitesi memur ve hizmetlilerine eşit olarak dağıtılır. Şu 
kadar ki memur ve hizmetlilerin hisselerinde hizmet icapları bakımından gerekli 
gördükleri değişiklikleri yapmaya 1. Hukuk Müşaviri yetkilidir. 
Limit dışı kalan vekalet ücretleri toplamı “Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin 
Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca dağıtılır. 

 
YEDİNCİ KISIM

Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 30-Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü-
nün 23.03.1998 tarihli ve MDK-56 sayılı oluru ile yürürlüğe konulan “Hukuk Mü-
şavirliğinin Görev, Çalışma ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakkındaki Yönetme-
lik” 06.12.2004 yürürlükten kalkar. 
Yürürlük
Madde 31-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
Madde 32-Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
AVUKATLIK ORTAKLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik, avukatlık hizmeti vermek üzere faaliyette bulunacak tüzel 
kişiliği haiz avukatlık ortaklıklarının; kuruluş, işleyiş ve sona ermesine ilişkin kural-
ları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye’de kurulacak Avukatlık Ortaklıkları ile Türkiye’de 
salt yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti ver-
mek üzere yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde ve mütekabiliyet esasına 
göre kurulabilecek olan Yabancı Avukatlık Ortaklıklarını kapsar.
Hukuki Dayanak 
Madde 3-Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun  44 
üncü maddesinin (B) bendi gereğince düzenlenmiştir.
Ortaklığın Niteliği ve  Vergilendirme
Madde 4- Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz. 
Avukatlık ortaklıklarına vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hü-
kümler uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM
Avukatlık Ortaklığının Kurulması

Ortaklık Sözleşmesi 
Madde 5 -  Avukatlık Ortaklığı  Ana  Sözleşmesinin, Türkiye Barolar Birliği tarafın-
dan  düzenlenecek Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesine (Yabancı Avukatlık 
Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesine) uygun  olarak hazırlanması ve  tüm ortaklar tara-
fından imzalanması gerekir. Ana sözleşmede, Avukatlık Kanunu ve bu Yönetmeli-
ğin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla özel hükümlere de yer verilebilir.
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Ortaklık Payı
Madde 6- Ana sözleşmede ortakların taahhüt ettikleri ortaklığa katılım payı her 
ortak için ayrı ayrı gösterilir. Ortaklar, ortaklığa katılım payı olarak;mesleki faaliye-
tin gerçekleştirilmesine uygun gayrimenkul, menkul, nakit para, mesleki doküman, 
arşiv, bilgi ve emek taahhüt edebilirler. Taahhüt edilen katılım payları, ortaklığın 
tescilini müteakip, derhal ve eksiksiz olarak ortaklığın malvarlığına geçirilir.
Ortaklığın tescilinden sonra; ortaklığa katılım paylarında meydana gelebilecek her 
türlü değişiklik ana sözleşmenin tadil ve tescili ile hüküm ifade eder.
Ortaklığa katılım payı olarak gayrimenkul, araba ya da hisse senedi gibi menkul 
değerler taahhüt edilmişse, ortaklığın tescilini müteakip derhal bu tür karşılıkla-
rın resmi kayıtlarının da ortaklığa devri gerekir. Bu tür pay karşılıklarının ortaklık 
adına kayıt ve tescil işlemleri, kaydın bulunduğu yere, devri yapacak olan ortak ile 
ortaklık temsilcisinin birlikte başvurması ile yapılır.
Başvuru
Madde 7- Avukatlık Ortaklığı kurmak isteyen avukatlar; Avukatlık Ortaklığının 
kaydedileceği Baroya ortakların tümünün imzaladığı bir dilekçe ile başvururlar. 
Başvuru dilekçesine ikişer nüsha olarak aşağıdaki belgeler de eklenir.

a) Her sayfası tüm  ortaklarca ayrı ayrı imzalanmış  ortaklık ana sözleşmesi,
b)Ana sözleşmede ortaklığa katılım payı karşılığı olarak taahhüt edilen  gay-
rimenkul için tapu kaydının, araç için ruhsatnamenin, nakit para için banka 
dekontunun ve menkul değere ilişkin belgenin onaylanmış örnekleri,
c) Ortakların Baro levhasına kayıtlı olduklarına ilişkin bağlı olunan Barodan 
alınan belge, (mütekabiliyet esasına bağlı olmak kaydıyla yabancı avukatlık 
ortaklığı için  aranmaz) 
d) Ortakların nüfus cüzdanın (yabancı ortakların pasaportunun) onaylanmış 
örneği,
e) Yabancı avukatlık ortaklıkları için ayrıca;

(1) Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyette bulunabi-
leceğine ilişkin Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alın-
mış  izin belgesi,

(2) Yabancı ortakların her birinin kayıtlı oldukları  yabancı ülke  Barolarından al-
dıkları avukatlık ruhsatnamesi veya yetki belgesi ve  mesleki faaliyetine devam et-
mesinde sakınca olmadığına dair tercüme edilmiş ve noterlikçe onanmış belge,

(3) Yabancı ortakların her birinin vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasında  Avukatlık Kanunu ve yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak yabancı 
avukatlık ortaklığı hususunda mütekabiliyet esasının olduğuna ve  Türk avukatların 
da bu şahısların ülkelerinde eşit koşullarda Avukatlık Ortaklığı faaliyetlerinde bu-
lunabileceklerine ilişkin ilgili makamlarca verilmiş belge.
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Karar

Madde 8-  Başvuru dilekçesi ve ekinde yer alması gereken belgeler eksiksiz olarak 
Avukatlık Ortaklığının kayıt ve tescil edileceği Baro kalemine teslim edilmedikçe 
başvuru talebi işleme konmaz. Baro Yönetim Kurulu, Avukatlık Ortaklığının Baro-
ya ait Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılması konusunda bir ay içinde karar verir. Bu 
süre içinde karar verilmediği takdirde başvuru reddedilmiş sayılır. Yazılma istemi, 
ancak Kanun ve Tip Ana Sözleşmeye aykırılık gerekçesi ile ret edilebilir. Ret karar-
ları gerekçeli olarak yazılır. 

İsteğin Kabulü
Madde 9- Avukatlık Ortaklığı kurma başvurusu, Baro Yönetim Kurulu tarafından 
Kanun ve Yönetmeliğe uygun bulunduğu takdirde, Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline 
yazılmasına karar verilir. 
Baro bu karar doğrultusunda ortaklığı Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline kaydeder 
ve ana sözleşmenin bir örneğini Türkiye Barolar Birliği’ne gönderir  Avukatlık Or-
taklığı Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılması ile tüzel kişilik kazanır. Avukatlık 
Ortaklığının Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmasından önce ortaklık unvanı 
kullanılamaz ve ortaklık adına  mesleki faaliyette bulunulamaz.
Avukatlık Ortaklığına,  Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline kayıt olduğuna dair bir 
belge verilir. 
İsteğin Reddi ve İtiraz
Madde 10-  Baro Yönetim Kurulu; Kanuna  ilgili yönetmeliklere ve Tip Ana Söz-
leşmeye aykırı bulduğu  istemleri reddeder. İstemin reddine ilişkin gerekçeli karar, 
ortaklık kurma talebinde bulunan  ortaklara ayrı ayrı tebliğ edilir. Ana sözleşmede 
gösterilen adrese  yapılan tebligat ortağa yapılmış sayılır. 
Ortaklar bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde; kararı ve-
ren Baro vasıtasıyla Türkiye Barolar Birliğine  itiraz edebilirler. Posta masrafı itiraz 
edenlerden alınır. Talep halinde Baro, itiraz tarihini tespit eden  bir belge düzenle-
yerek ilgilisine verir. Bu belge hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir.
Baro Yönetim Kurulunun ortaklığın sicile yazılması isteminin reddi hakkındaki ka-
rarları, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir.
Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan 
sonra, itirazı kabul veya ret eder. Türkiye Barolar Birliği itirazın kendisine ulaştığı  
tarihten itibaren  bir ay içinde bir karar vermezse itiraz reddedilmiş sayılır.
Türkiye Barolar Birliği  itirazın kabul ya da reddi hakkındaki kararlarını onayla-
mak üzere karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu 
kararlar Adalet Bakanlığına  ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar 
verilmediği  veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet Bakanlığı uygun bul-
madığı kararları bir daha görüşülmek üzere  gösterdiği gerekçesi ile birlikte Türkiye 
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Barolar Birliğine  geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği 
Yönetim Kurulunca Bakanlığa gönderilmiş olan karardaki şekli ile  üçte iki çoğun-
lukla aynen kabul edildiği takdirde  onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır. 
Sonuç Türkiye Barolar Birliği  tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 
Adalet Bakanlığının kararına karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ortaklar ve ilgili 
Baro;  Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri gönder-
mesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise Adalet Bakanlığı, 
aday  ortaklar ve ilgili Baro, idari yargı merciine başvurabilir.
Barolar kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Avukatlık Ortaklıkları

Yabancı Avukatlık Ortaklıkları
Madde 11- Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde  faaliyet göstermek is-
teyen Yabancı Avukatlık Ortaklıkları; faaliyette bulunacakları yer Barosuna başvu-
rurlar.
Yabancı Avukatlık Ortaklığı, mütekabiliyet esası sınırları içinde Avukatlık Kanunu 
ve Avukatlık Ortaklığı düzenlemesine  uygun olarak kurulmuş olmak kaydıyla faa-
liyette bulunurlar.  
Yabancı Avukatlık Ortaklığı da kuruluşa ilişkin olarak bu Yönetmelik ve  Avukatlık 
Kanununda belirlenen şartları yerine getirmek ve belgeleri temin etmekle yüküm-
lüdür. 
Yabancı Avukatlık Ortaklıkları, sadece yabancı hukuklar ve uluslararası hukuk ko-
nularında danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu sınırlamanın  dışına çıkarak mesle-
ki faaliyette bulunamaz ve avukatlık yapamazlar. Bu sınırlama; Yabancı Avukatlık 
Ortaklığında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı avukatları da 
kapsar.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birden fazla avukat birlikte ya da Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olan ve olmayan avukatlar birlikte, birinci fıkrada yazılı ko-
şullarla bir  Yabancı Avukatlık Ortaklığı kurmak istediklerinde , Türkiye ‘de faaliyet 
göstermek istedikleri yer Barosuna başvururlar.
Avukatlık Kanununda yer alan mütekabiliyet ön koşulu nedeniyle Yabancı Avukat-
lık Ortaklıklarının, Türkiye’de yabancı hukuklar ve uluslararası hukuk konularında 
danışmanlık hizmeti verebilmesi için, yabancı ortaklarından  her birinin ülkesinde 
de Türk avukatlarına ve Türk avukatlık ortaklıklarına aynı esaslar çerçevesinde avu-
katlık hizmetleri verebilme imkanının tanınmış olması gerekir. 
Avukatlık Kanunu ve Yönetmelikte öngörülen koşullara uygun olarak kurulacak 
Yabancı Avukatlık Ortaklığını oluşturan ortakların Baroya kayıtlı olması şartı aran-
maz. Ancak, ortaklığın, faaliyette bulunacağı yer Barosunun Avukatlık Ortaklığı Si-
ciline kaydolması zorunludur. Aksi halde ortaklık unvanı kullanılamaz ve ortaklık 
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adına faaliyette bulunulamaz.
Yabancı Avukatlık Ortaklıkları ve ortakları da Avukatlık Kanunu, yönetmelikleri ve 
Meslek Kurallarına uymakla yükümlüdürler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi

Sözleşmenin Kapsamı
Madde 12- Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi aşağıdaki hususları kapsar:

a) Ortakların adı soyadı, uyruğu ve açık ikamet adresleri, kayıtlı oldukları 
Baro, Baro sicil ve birlik numaraları,

b) Ortaklığın unvanı ve adresi, 

c) Ortaklığın süresi, 

d) Ortaklık payları, 
e) Ortaklar arasındaki ilişkiler ve uyuşmazlıkların çözümü esasları, 
f) İş ve davalarla ilgili iş bölümü esasları, 
g) Yönetici ortakların yetkileri, 
h) Ortaklığın yönetimi ve temsili,
ı) Ortaklar kurulu, 
j) Kurulun görev ve yetkileri,  
k) Gelir ve giderin paylaşılması, 
l) Denetim, 
m) Ortaklıktan çıkma, 
n)Ortaklıktan çıkarılma, 
o) Pay devri ve hükümleri,
p) Ortaklığın sona ermesi, 
r) Fesih, infisah,
s) Tasfiye

Ortaklık Ana Sözleşmeleri Tip Ana Sözleşmeye uygun olarak hazırlanır.
Ana sözleşmeye, Avukatlık Kanununa, yönetmeliklerine, Meslek Kurallarına, huku-
ka, ahlaka,  mesleğin onuruna ve bağımsızlığına aykırı hükümler konulamaz.
Ortaklığın Unvanı ve Adresi
Madde 13- Avukatlık Ortaklığının unvanı, bir ya da birkaç ortağın ad ve/veya so-
yadlarına Avukatlık Ortaklığı ibaresi eklenerek belirlenir. Ortaklığın unvanında bu-
lunan isim ve soyadlarının sahibi ortağın ortaklıktan ayrılması veya ölümü halinde 
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bu kişinin adı ve/veya soyadının ortaklık unvanında kalıp kalmayacağı hususu or-
taklarca Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesinde düzenlenir. 
Avukatlık Ortaklığının adresi ortaklık faaliyetlerinin sürekli olarak yürütüleceği ad-
restir.
Ortaklığın Süresi
Madde 14- Ortaklığın süresi , ortaklar tarafından ortaklık ana sözleşmesinde belli 
bir süre ile sınırlandırılabileceği gibi,  süresiz olarak da düzenlenebilir. Ana sözleş-
mede süre konulmadığı hallerde süresiz kurulmuş sayılır. 
Ortaklık Payları
Madde 15-  Ortaklık payları ve oranları, ortaklar arasında serbestçe kararlaştırı-
labilir. Sözleşmede aksine düzenleme olmadıkça ortakların ortaklık payları eşittir. 
Ortaklık payları  rehin olunamaz.
Pay Devri
Madde 16- Ortaklık payı yalnızca ortaklara veya avukat olan üçüncü kişiye devre-
dilebilir. 
Ortaklar kurulu pay devrine onay verip vermemekte serbesttir.
Ortaklar, ana sözleşme ile her türlü pay devrini süreli veya süresiz olarak yasakla-
yabilirler.
Mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağın emeklilik ya 
da sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, Baro levhasından silinmesi, meslekten 
çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması hallerinde ortaklık 
payı gerçek değeri üzerinden ortaklara ya da ortaklar kurulu kararı ile avukat olan 
üçüncü kişiye devredilebilir. Bedelde anlaşmazlık halinde Avukatlık Kanununun 44 
üncü maddesinin (B) bendine göre işlem yapılır.
Ortaklar Kurulu
Madde 17-   Ortaklar Kurulu pay sahiplerinden  oluşur. Ortaklar Kurulu ortaklığın 
en yetkili organıdır.
Ana sözleşme ile Ortaklar Kurulunun toplantı yer, zaman ve şekli ile toplantı ve 
karar nisapları serbestçe düzenlenir.
Ana sözleşmede bu konuda bir düzenleme olmaması halinde; Ortaklar Kurulu, or-
taklardan birinin yazılı olarak belirleyip diğer ortaklara tebliğ edeceği gündemi gö-
rüşmek üzere toplantıya çağırılabilir. Ortaklara toplantı günü ve saati toplantıdan 
asgari üç gün önce yazılı olarak tebliğ edilmiş olmak kaydı ile ortakların en az ¾ 
ünün hazır veya temsilen hazır bulunduğu hallerde Ortaklar Kurulu geçerli olarak 
toplanmış sayılır. Eğer bu nisaba ulaşılamazsa ortaklar aynı usulle ikinci kez çağı-
rılır ve bu toplantıda hazır veya temsilen bulunan ortaklardan en az iki tanesinin 
bulunması yeterlidir. Ortaklar Kurulu  en az yılda bir kez Ocak ayı içinde toplanır.
Ortaklar Kurulu toplantısında bir ortak diğer bir ortağa kendisini temsil için yetki 
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verebilir. Bir kişide birden fazla ortağın temsil yetkisi bulunamaz. Ortaklar dışında 
başka bir kişi temsilci olarak görevlendirilemez.
Kurul kararları ortaklık karar defterine yazılır ve katılan ortaklarca imzalanır. Ka-
rarlara muhalif olan ortaklar muhalefet gerekçelerini yazarak kararları imzalarlar.
Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 18- Ortaklar Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ortaklığın yönetim ve temsili ile yetkili olan ortakları belirlemek,
b) Yönetim ve temsile ilişkin yetki sınırlarını belirlemek,
c) Ortaklar dışında ortaklıkta çalışacak avukatların ve diğer yardımcı ele-
manların haklarına ilişkin genel kuralları belirlemek,
d) Ortaklar arasında ortaklığın faaliyetlerine ve işbölümüne ilişkin genel ku-
ralları belirlemek,
e) Yönetici ortak veya ortaklar tarafından hazırlanan bütçeyi aynen veya de-
ğiştirerek onaylamak, 
f) Ortakların aylık olarak gelirden alacakları avanslar ve yıllık gelirin paylaşı-
mı ile ortaklığın gelişimi için ayrılacak miktarı belirlemek,
g) Ortaklık payının, devir ve intikalinde yeni ortağın kabulü veya kabul edil-
memesi konusunda karar vermek,
h) Ortaklıktan çıkmak isteyen veya payı haciz edilen ortağın payının satın 
alınması konusunda karar vermek,
ı) Ortakların ortaklıktan çıkarılmaları hususunda karar vermek, 
j)  Ortaklık faaliyetleri için gerekli olan yatırımlar konusunda karar vermek,
k) Ortaklık ana sözleşmesinde ihtiyaç duyulacak değişiklikler konusunda ka-
rar vermek,
l) İşin reddi gerektiği konusunda ortaklardan birinin talebi olduğunda, bu 
hususu karara bağlamak,
m) Ortaklık süresi bittiğinde ortaklığın devamına karar vermek,
n) Ortaklığın feshine karar vermek,
o) Ortaklığın feshi veya infisahı söz konusu olduğunda tasfiye görevlisini ta-
yin etmek.

Ortaklığın Yönetimi ve Temsili
Madde 19- Ortaklığın hangi ortak veya ortaklar tarafından ne şekilde temsil ve 
ilzam edileceği ortaklık ana sözleşmesinde  düzenlenebileceği gibi, Ortaklar Ku-
rulunca alınacak kararlarla da belirlenebilir. Sözleşme veya Ortaklar Kurulunca 
alınmış kararlarla yönetim ve temsil ile ilgili olarak bir veya birden ziyade ortağın 
yetkili kılınmamış olması halinde ortaklığın yönetim ve temsilinde tüm ortaklar 
yetkilidir.
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Yönetim ve temsilde yapılan değişikliğe ilişkin kararın bir nüshası Baroya bildirilir 
ve ortaklığın sicil dosyasında saklanır.
Yönetim ve temsile yetkili kişilerin imza sirküleri ile yetkiye ilişkin belgeleri, Baro 
başkanlığınca onaylanır.
Yönetici Ortakların Yetkileri
Madde 20- Ortaklar Kurulunca bir ya da birden fazla ortak, yönetici ortak olarak 
seçilebilir.
Yönetici ortakların seçilmeleri, görev süreleri, değiştirilme esasları, yetkileri, top-
lanma zamanları, toplantıya çağırılma şekli ve kararlar için gerekli çoğunluk nispet-
leri ana sözleşmede düzenlenir.
Yönetici ortaklar, Kanun, yönetmelikler, ana sözleşme ve ortaklar kurulunun karar-
larına göre ortaklığın faaliyetlerini yönetir, ortaklığı temsil ve ilzam  eder, ortaklar 
kurulunun verdiği görevleri yerine getirir.  
Ana sözleşme ve ortaklar kurulu kararı ile yönetici ortaklara ortaklık kar payı ya-
nında ücret verilmesine de karar verilebilir.
Ortaklar kurulu kararı ile yönetici ortakların görevine her zaman son verilebilir, 
başka ortak görevlendirilebilir.
Yönetici ortakların yetkileri, diğer ortaklar ile çalışan avukatların mesleki bağımsız-
lıklarını ihlal eder nitelikte kullanılamaz.
Gelir ve Giderlerin Paylaşılması
Madde 21- Ortaklar öncelikle ortaklığın giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. 
Ortaklar gelirin paylaşımını ana sözleşmede serbestçe kararlaştırırlar.
Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Madde 22- Ortaklar;  birbirleriyle, çalışanlarla ve üçüncü kişilerle olan  ilişkilerinde 
avukatlık mesleğinin onuruna ve meslek kurallarına uygun davranmak zorunda-
dırlar.     
Ortaklar; birden fazla avukatlık ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığın bürosu dışın-
da büro edinemez ve bağımsız olarak dava ve iş takip edemezler. Aksine davranışlar 
ortaklıktan çıkarılma sebebi olup, ortaklığın, bu çeşit davranışta bulunan ortak hak-
kında tazminat hakkı ve  Avukatlık Kanununun disipline ilişkin hükümleri saklıdır.
(Değişik:R.G.13/6/2009-27257) Avukatlık ortaklığında; ortakların kendi arala-
rında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar, ortaklık payı devri ve intikalinde 
bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar genel hü-
kümlere göre çözümlenir.
İş Bölümü
Madde 23- Ortaklar arasında işlerin takibi ve işbölümünün ne şekilde yapılıp yürü-
tüleceği ortaklık ana sözleşmesinde serbestçe belirlenir.
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Ortaklara ve ortaklıkta çalışan avukatlara tevdi edilen işler, iş ve dava defterine kayıt 
edilir.
Denetim
Madde 24-  Her ortağın ortaklık hakkında bilgi almaya ve ortaklığın defterlerini, iş 
ve dava evraklarını incelemeye hakkı vardır.
Ortaklar, ana sözleşmede “Avukatlık Ortaklığı” nın mali işlerini denetlemek üzere  
bir ya da birden çok kişiden oluşacak bir denetleme kurulu görevlendirirler. Denet-
leme kurulunun görev ve yetkileri ana sözleşmede düzenlenir.
Ortaklıktan Çıkma 
Madde 25- Ana sözleşmede aksine düzenleme yok ise her ortak payını ortaklardan 
herhangi birine veya birkaçına veya ortak olabilme şartlarını haiz bir başka kişiye 
devrederek ortaklıktan çıkabilir.  Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak çıkma iradesini,  
payının değerini, payı devir alacak olanın kimliğini yazılı olarak ortaklığa ve tüm 
ortaklara bildirir. En son ortağa bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde ortaklık, 
ortaklık payının devri ile ilgili kararını vermezse devire onay verilmiş sayılır.
(Mülga:R.G.13/6/2009-27257)
Ortaklıktan  çıkarılma
Madde 26- Bir ortak şahsına ilişkin haklı sebeplerin mevcudiyeti halinde, ortaklar 
kurulu üye tam sayısının ¾ ünün kararı ile ortaklıktan çıkarılabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortaklığın Sona Ermesi

Fesih
Madde 27- Ortaklar, ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, her za-
man ortaklığın feshine karar verebilirler.
(Değişik ikinci fıkra:R.G.13/6/2009-27257) Ortaklığın fesih ve tasfiyesinde, ana 
sözleşmede hüküm bulunmaması halinde; Avukatlık Kanunu, bu Yönetmelik hü-
kümleri ve genel hükümler uygulanır.
İnfisah
Madde 28- Avukatlık ortaklığı aşağıdaki sebeplerden biri ile münfesih olur. 

a) Ortakların ortaklıktan çıkması veya çıkarılması, ölümü, mirasçının avukat 
olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortakların emeklilik veya sağlık 
nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmesi, meslekten çık-
ması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması nedeni ile avukat-
lık ortaklığındaki  ortak sayısının ikinin altına düşmesi , 
b) Ana sözleşmede bir fesih sebebi belirlenmesi halinde onun gerçekleşmesi 
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c) Ana sözleşmede ortaklık için belirlenen  sürenin uzatılmamış olması,
d) Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin B bendinin (a/1) alt bendinde 
belirlenen işlemlerin üç ay içinde sonuçlandırılmamış olması, 
e) Avukatlık ortaklığının diğer bir avukatlık ortaklığı ile birleşmesi,
f) Avukatlık ortaklığının Kanunun 135 inci maddesinin 5 nolu bendi fıkrası 
uyarınca avukatlık ortaklığı sicilinden silinmesi. 

Tasfiye
Madde 29- Ortaklığın diğer bir ortaklıkla birleşmesi hali hariç olmak üzere infisah 
eden ortaklık tasfiye haline girer.
Tasfiye haline giren ortaklık tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini tasfiye işleri ile 
sınırlı kalmak kaydı ile korur. Mesleki faaliyetine devam edemez. Ancak aldığı işleri 
tamamlar. Tasfiye haline giren ortaklığın ortakları bağımsız olarak mesleki faaliyet-
te bulunabilirler. 
Tasfiye haline giren ortaklık hakkında gerektiğinde Avukatlık Kanununun 42 nci 
maddesi hükmü kıyasen uygulanır.
Tasfiye haline giren ortaklığın durumu Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline işlenir.   
Ana sözleşmede ayrıca tasfiye görevlisi atanması için özel bir usul öngörülmemiş ise 
tasfiye işleri yönetici ortak veya yönetici ortaklar  tarafından yapılır.
Ana sözleşme ile atanan tasfiye görevlileri ya da yönetici ortaklar, ortaklar kurulu 
tarafından her zaman azil edilebilirler. 
Pay sahiplerinin birinin talebi ile Baro yönetim kurulu da haklı sebeplerin varlığı 
halinde tasfiye görevlilerinin yerine yenilerini atayabilir.
Tasfiye görevlisi görevine başlar başlamaz ortaklığın hal ve durumunu tespit eder ve 
Baro yönetim kuruluna bildirir. Tasfiye görevlisinin durum tespit raporu göz önüne 
alınarak tasfiye görevlisi için Baro yönetim kurulunca kendisine bir ücret takdir 
edilir. Bu ücretin ödenme şekli Baro yönetim kurulunca belirlenir. Baro yönetim 
kurulunun belirlediği bu ücreti, tasfiye halindeki ortaklar payları oranında Baronun 
göstereceği hesaba depo etmek zorundadırlar. Bu ödemelerin yapılmaması disiplin 
suçunu oluşturur. 
Avukatlık ortaklığının borçlarının tasfiyesi şartı ile ortaklar kurulu oy birliği ile or-
taklığa ait menkul ve gayrımenkullerin ortaklar arasında taksimine karar verebilir. 
Tasfiye görevlisi, tasfiye haline geçen ortaklık leh ve aleyhine açılan  dava ve takip-
lere ilişkin her türlü gideri ortaklık malvarlığı bünyesinden karşılar.
Tasfiye sonunda, ortaklığın borçları ödendikten sonra ortaklığa ait mevcutlar pay 
sahipleri arasında payları oranında dağıtılır.
Tasfiye sonunda tasfiye görevlisinin bildirimi ile ortaklığın Baro Avukat Ortaklığı 
Sicilinden terkini yapılır.
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ALTINCI BÖLÜM

Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli

Birleşme ve Nakil

Madde 30- Aynı Baroya kayıtlı  iki ayrı Avukatlık Ortaklığının, her birinin ortaklar 
kurulunca alınacak kararlar ile ortaklıklardan birinin adı ya da başka bir adla oluş-
turacakları yeni bir Avukatlık Ortaklığında birleşmeleri mümkündür. Bu takdirde 
tasfiye hükümleri uygulanmaz. Birleşme kararı veren her iki Avukatlık Ortaklığının 
hak ve vecibeleri yeni oluşacak Avukatlık Ortaklığına intikal eder.

Avukatlık Ortaklığı, Avukatlık Kanununun 68 inci maddesine göre nakil isteminde 
bulunabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Defterler, Kayıt ve Belge Düzeni

Tutulması Zorunlu Defterler

Madde 31- Avukatlık Ortaklığı; iş ve dava defteri, pay defteri, karar defteri, gelir-
gider defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadır. Defterlerin tutulmasından, 
ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur. Avukatlık Ortaklığınca 
tutulması zorunlu olan defterler, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır ve Ba-
rolar aracılığı ile bedeli karşılığında temin edilir.

Defterlerin Tasdiki

Madde 32- Ortaklığın tutmakla yükümlü olduğu defterlerden gelir-gider defteri ve 
demirbaş defteri notere tasdik ettirilir. Tasdik zaman ve usulü 04/01/1961 tarihli ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Ortaklığın diğer defterler için Baro başkanlığına yapacağı başvuru üzerine, Baro 
tarafından defterlerin sayfa adedi belirlenip, tüm sayfaları Baro mührü ile mühür-
lenir. Tasdike ilişkin olarak iki nüsha düzenlenen tutanaklardan biri ortaklık sicil 
dosyasında saklanır. Tasdik işlemi masrafı karşılığında Baro tarafından yapılır. 

İş ve Dava Defteri

Madde 33- İş ve dava defterine, ortaklığa gelen iş ve davalar geliş tarih ve sıra nu-
marası verilerek kayıt edilir. Bu kayıtta; gelen dava ve işin sahibi, niteliği, iş ve da-
vanın önemli aşamalarına ve sonucuna ilişkin bilgiler ve işi takiple görevlendirilen 
avukatlar gösterilir.

Pay Defteri

Madde 34- Pay defterine, her ortak için ayrı bir sayfa açılır. Ortağın kimlik bilgileri, 
pay oranı, payı devir almış ise kimden aldığı, tarihi ve pay devri yaptığında payın 
kime devir edildiği bilgilerini kapsar. İntikallerde de gereken bilgiler kaydedilir. 
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Pay defterine bağlı olarak ayrıca her ortak için bir dosya tutulur. Ortaklığa katılım 
payı ve pay devrine ilişkin belgeler bu dosyada muhafaza edilir.

Karar Defteri

Madde 35- Ortaklar kurulunun ortaklık faaliyetlerine ilişkin aldığı tüm kararlar 
tarih ve sıra numarasına göre bu deftere yazılır ve karara katılanlar tarafından im-
zalanır. Kararlara muhalif olan ortaklar muhalefet gerekçesi yazarak kararları im-
zalarlar.

Gelir ve Gider Defteri

Madde 36- Ortaklığın mesleki faaliyet sebebiyle elde ettiği gelirler, serbest meslek 
makbuzuna dayalı olarak bu deftere kayıt edilir. Serbest meslek makbuzu gelirin 
tahsil edildiği tarihte düzenlenir. Ortaklığın yaptığı tüm giderler de, belgeye dayalı 
olarak, gider tarih sırasına göre bu deftere kayıt edilir. Gelir ve gider defterine kayıtlı 
olan gelir ve giderin dayanağı olan belgeler, düzenlendikleri tarihi takip eden yıl 
sonundan itibaren beş yıl doluncaya kadar saklanır. Özel Kanunlardaki hükümler 
saklıdır.

Demirbaş Defteri

Madde 37- Ortaklığın sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mal varlığının tamamı 
iktisap tarih ve sırasına göre bu deftere kayıt edilir. Amortisman kayıtları da bu def-
terde gösterilir. Menkul demirbaşların yıpranması ve kullanılmaz hale gelmesi veya 
satılması halinde usulüne uygun şekilde kayıttan düşülür.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Vekaletname

Vekaletname ve Yetki Belgesi

Madde 38- Ortaklığın takip edeceği işlere ait vekaletnameler ortaklık adına düzen-
lenir.  

Ortaklık, iş ve davayı takip edecek ortak veya çalışan avukatlarına usulüne uygun 
olarak düzenlenmiş yetki belgesi verir. Vekaletnamede tevkil yetkisi olması halinde 
ortaklık, ortakları ve çalışan avukatları dışında üçüncü bir avukata da yetki belgesi 
verebilir. Bu halde de ortaklığın Kanun ve bu Yönetmeliğe göre müteselsilen sorum-
luluğu devam eder.

Vekaletname Kayıt Defteri

Madde 39- Ortaklık adına iş ve dava takip etmek üzere alınan vekaletnameler, or-
taklık vekaletname kayıt defterine; vekalet verenin kimlik bilgileri, vekaletnamenin 
düzenlendiği notere ait bilgiler, noter yevmiye numarası ve tarihini içerecek şekilde 
kayıt edilir ve bu kayıt sırasına göre ortaklıkça vekaletname asılları fihrist ile de 
irtibatlandırılarak arşivlenir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Disiplin Hükümleri ve Son Hükümler                  

Cezai Sorumluluk
Madde 40- Ortaklık, ortaklar hakkındaki disiplin takibatından bağımsız olarak di-
siplin takibinin konusunu oluşturamaz. 
 Her bir ortak ve ortaklıkta çalışan avukatlar mesleki görevlerinden dolayı  
Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına uygun davranmak zorundadır. Kanun ve 
Meslek Kurallarına aykırı davrananlar, eylemlerinden şahsen de sorumludur. 
 Ortağın ve ortaklıkta çalışanların disiplin suçu oluşturan işlem ya da eyle-
mi, ortaklar kurulunun kararı ya da yönetici ortağın talimatı ile yerine getirilmiş ise;  
ya da ortaklık, Kanuna ve kurallara aykırı işlem ya da eylemleri itiyat haline getiren 
ortakları veya çalışan avukatları hakkında gerekli işlemleri yapmadığı takdirde, ey-
lemin ağırlığına göre Kanunda yazılı disiplin cezalarının muhatabı olur. 
Hukuki Sorumluluk
Madde 41- Avukatlık ortaklığı, ortağın ve ortaklıkta çalışanların mesleki görevlere 
ilişkin eylem, işlem ve borçlarından dolayı bunlarla birlikte müştereken ve mütesel-
silen sınırsız olarak sorumludur. Ortaklığın ilgilisine rücu hakkı saklıdır.
Yürürlük
Madde 42- Bu Yönetmelik,  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 43- Bu Yönetmelik hükümlerini,  Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
yürütür.
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Resmi Gazete Tarihi: 09.06.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27253

YÖNETMELİK
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
AVUKATLIK SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2001 tarihli ve 24599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-
kiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE  2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
yürütür.

Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24599

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
AVUKATLIK SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik; avukat adaylarının meslek kuralları bilgisi ile hukuk 
öğrenimi ve avukatlık stajı süresince öğrendikleri hukuk ilkelerini ve yürürlükteki 
hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme yeterliliğini değerlendirmek ama-
cıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine 
yaptırılacak olan avukatlık sınavına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
30 uncu maddesi uyarınca çıkartılmıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sınava Gireceklerin Belirlenmesi

Sınava Girecekler
Madde 3 — (Değişik birinci fıkra:RG-05/05/2006-26159) Avukatlık sınavına, sta-
jını yaptığı Barodan staj bitim belgesi almış veya belirlenecek sınav tarihine kadar 
staj bitim belgesi alabilecek durumda olan, ilan edilen sınav giriş ödentisini yatır-
mış ve Barosunca Türkiye Barolar Birliğine bildirilen listede ad ve soyadı ile 
diğer kimlik bilgileri yer alanlar girebilir.
Staj bitim belgesi alarak sınava girmek isteyen aday, bir dilekçe ile Barosuna başvu-
rur. Başvuru dilekçesine adayın son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğrafı ile sınav 
ilanında duyurulan sınav giriş ödentisinin yatırıldığını belgeleyen banka dekontu-
nun eklenmesi zorunludur.
Sınav başvurusunu alan Baro, adayın başvurusunu belgeleyen ve Türkiye Barolar 
Birliği tarafından tek tip olarak belirlenen, fotoğraflı sınav başvuru belgesini dü-
zenleyerek onaylar. Bu belgede; adayın kimlik bilgileri ile Baronun il kodu, stajyer 
sicil numarası ve belgenin verildiği yılın son iki rakamından oluşan aday başvuru 
numarası yer alır. Baro tek nüsha olarak düzenlediği bu belgeyi, sınava girecekleri 
belirleyen liste ekinde Türkiye Barolar Birliğine gönderir.
Baro, sınava gireceklerin listesini üç nüsha olarak düzenler ve onaylayarak iki nüs-
hasını fotoğraflı başvuru belgeleri ile birlikte, ilan edilen en son sınav başvuru ta-
rihini takip eden üç gün içinde, Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Bu listede yer 
almayan adaylar sınava kabul edilmez.
Türkiye Barolar Birliği, Barolardan gelen listelerde yer alan adayların isimlerini, 
avukatlık sınavına gireceklerin belirlenmesine esas olmak üzere, Baroların gönder-
diği fotoğraflı başvuru belgeleri ile birlikte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine 
gönderir.
Sınava Girme Süresi
Madde 4 — Avukatlık sınavına girme hakkını elde eden aday sınava girme hakkının 
tamamını, staj bitim belgesini aldığı tarihten başlamak üzere dört yıl içinde kullan-
mak zorundadır.
Adayın sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli bir mazeretinin bulunması ve 
bunun Türkiye Barolar Birliğince kabulü halinde engelli sayılan süre dört yıllık sü-
reye ilave edilir.
Sınava Girebilme Sayısı
Madde 5 — Sınava girecekler listesinde ad ve soyadı yer alan aday, 4 üncü maddede 
belirtilen süre içinde altı kez sınava girebilir. Bu süre içinde başarılı olamayan aday 
bir daha sınava alınmaz.
(Ek fıkra:RG-05/05/2006-26159) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fık-
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rası uyarınca sınav tarihine kadar staj bitim belgesi alabilecek durumda olması se-
bebiyle sınava kabul edilen adayın, sınav tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun 
staj bitim belgesi alamaması halinde, sınavı geçersiz sayılır. Ancak, bu sınav 4 üncü 
maddedeki süre ve bu maddenin birinci fıkrasında yer alan sınava girme sayısında 
nazara alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav

Sınav Konularının Belirlenmesi
Madde 6 — Avukatlık sınavında yer alacak konular ve bunların ağırlık puanları 
Türkiye Barolar Birliğince benimsenen ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile 
düzenlenecek protokolde belirlenir. Belirlenen konulara ilişkin sınav soruları Öğ-
renci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanır ve muhafaza edilir. Sınav 
başarı puanının değerlendirilmesinde Avukatlık Hukuku ve Meslek Kuralları ile il-
gili bölümün ağırlığı % 30 un altında olamaz.
Sınavdan Beklenen Amacın Sınava Yansıması
Madde 7 — Avukatlık sınavının amacı, stajyerin Meslek Kuralları bilgisi ile hu-
kuk öğrenimi ve avukatlık stajı süresince öğrendiği hukuk ilkelerini ve yürürlükteki 
hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme yeterliliğinin değerlendirilmesidir. 
Sınavın bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi için, Türkiye Barolar Birliği 
ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi arasında düzenlenen protokolde sınav 
konu alanları ile başarı puanına etki oranları her sınav öncesinde gözden geçirilir ve 
belirlenen sınav konu alanları sınav ilanı ile birlikte duyurulur.
Sınav Başarı Puanı
Madde 8 — Sınavda %70 ve üstünde başarı puanı elde edenler, sınavda başarılı ol-
muş sayılırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavın Yapılışı

Sınav Tarihlerinin Belirlenmesi ve Duyurulması
Madde 9 — Avukatlık sınavı yılda iki kez yapılır. Sınavın tarihi, yapılacağı yer, aday-
ların başvuru şekli ve belirlenen sınav konu alanları Türkiye Barolar Birliği tarafın-
dan ilan edilir.
Sınav Giriş Belgesi
Madde 10 — Sınava girme hakkı olduğu saptanarak Türkiye Barolar Birliğinin, Öğ-
renci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderdiği listede yer alan adaylar için, Öğ-
renci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, adayın hangi bina ve salonda sınava 
gireceğini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi, adayın kimlik bilgileri ile sınav başvuru numarasının da yer aldığı bu sı-
nava giriş belgesini, sınav tarihinden önce adayın adresine gönderir. Sınava giriş 



Avukatlık Mevzuatı

358

belgesi olmayan aday sınava alınamaz.
Sınav Giriş Ödentisi
Madde 11 — Sınav giriş ödentisi Türkiye Barolar Birliği ile Öğrenci Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi tarafından birlikte kararlaştırılır ve sınav ilanında duyurulur.
Sınav giriş ödentisinin duyuruda belirtilen yere yatırıldığını, başvuru sırasında ka-
nıtlayamayan adayların başvuruları Baro tarafından kabul edilmez. Aksi halde, Tür-
kiye Barolar Birliğinin, bu nedenle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine öde-
mek zorunda kalabileceği sınav giriş ödentisinden Baro, Türkiye Barolar Birliğine 
karşı öncelikle sorumlu olur.
Sınav nedeniyle Türkiye Barolar Birliğince karşılanması gereken yukarıdaki fıkra 
dışındaki giderler, Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği hükümleri gere-
ğince Türkiye Barolar Birliğine aktarılan paradan karşılanır.
Sınavda Uyulması Gereken Kurallar
Madde 12 — Avukatlık stajı sırasında uyulması zorunlu meslek ilke ve kuralları ve 
Yönetmelik hükümleri sınav aşamasında da aynen uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav Sonuçları

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi
Madde 13 — Sınav sonuçları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 
Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve ayrıca sınava giren adayların adresine de pos-
talanır. Türkiye Barolar Birliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 
kendisine bildirilen sınav sonuçlarını ilgili Barolara duyurur.
Sınav Başarı Belgesi
Madde 14 — Sınavda %70 ve daha yukarı başarı puanı elde eden aday için Türkiye 
Barolar Birliği tarafından, Avukatlık Sınavı Başarı Belgesi düzenlenir ve adaya veril-
mek üzere ilgili Baroya gönderilir.
Yürürlük
Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
yürütür.
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Avukatlık stajının hukuk bilgilerini bilimsel ve-
rilerden ayrılmaksızın ve bilimin yöntemlerini kullanarak somut olaylara uygulaya-
bilen, yargılama süresince yargılama faaliyetinin yönetimine ve kararın oluşumuna 
etkin biçimde katılabilen, meslek ilke ve kurallarına bağlı, hak arama özgürlüğünün 
yaşama geçmesi için uğraş veren, insan haklarına saygılı, demokrasi ve hukukun 
üstünlüğünden ayrılmayan, bağımsız ve özgür avukatların yetişmesi için hukuksal, 
sanatsal, eğitsel olanakların sağlanmasıdır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Barolar nezdinde yapılacak avukatlık stajının yapılış 
amacı ile biçim ve yöntemlerinin belirlenmesini kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
23 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Staja Başvurma ve Staj Listesine Yazılma

Başvurma
Madde 4 — Avukatlık stajını yapmak isteyen aday, Baroya dilekçe ile başvurur.
Dilekçeye aşağıdaki belgelerin asılları ile onanmış ikişer örneğinin eklenmesi zo-
runludur.

a) Nüfus Cüzdanı,
b) Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birisinin bitirildiğini gösteren 
belge veya lisans diploması (yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş 
olanlar ayrıca, Türkiye hukuk fakülteleri programına göre eksik kalan ders-
lerden başarılı sınav vermiş olduklarını belgelemek zorundadırlar.)
c) Stajyer listesine yazılmak için başvurulan Baronun bölgesinde ikamet etti-
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ğini gösterir ikametgah belgesi,
d) Stajyer adayının Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ve 5 
inci maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel hallerinin bulunmadığına dair 
imzalı bildiri kağıdı,
e) Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı hükümlülük-
lerinin bulunmadığına dair arşivli adli sicil belgesi,
f) Başvurduğu Baro levhasına kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlen-
miş, stajyer adayının durumu hakkında avukatlık meslek ilke ve kurallarına 
uyacağı düşüncesini içeren bildiri kağıtları,
g) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca ma-
lul olmadığına dair resmi bir hastanenin uzman hekimliğince düzenlenmiş 
sağlık raporu.

Belgelerde eksikliği bulunan adayın başvurusu eksik belgeler tamamlanıncaya ka-
dar işleme konulmaz.
İnceleme
Madde 5 — Başvurma dilekçesinin kabulüyle birlikte Baro başkanı levhada yazılı 
avukatlardan birini, stajyer adayının avukatlık mesleğine kabul için gerekli nite-
likleri taşıyıp taşımadığı ve avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını 
araştırmak ve sonucu hakkında rapor düzenlemek üzere görevlendirir.
Görevlendirilen avukat, geçerli özürü dışında bu görevi kabul etmek ve en geç on-
beş gün içinde rapor vermek zorundadır.
Baro, adayın başvurusunun incelenebilmesi için gerek duyduğunda, avukatlıkla bir-
leşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını araştırma amacıyla, sosyal güvenlik kuru-
luşlarından ve adayın özelliğine göre ilgili kişi veya kuruluşlardan bilgi isteyebilir.
Sağlık İncelemesi
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen rapora 
rağmen, Baro, stajyer adayının görevini sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel, 
vücutça ve akılca malullüğü bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla sağlık incele-
mesine başvurabilir. Sağlık incelemesi resmi bir hastanenin sağlık kurulu tarafından 
yapılır.
İlan
Madde 7 — Başvurma dilekçesinin kabulü ve işlemlerin tamamlanmasından sonra 
stajyer adayının isteği ilan edilir. İlanın, işlemlerin tamamlanmasından itibaren en 
geç on gün içinde yapılması gerekir. İlan süresi onbeş gündür. İlan, fotoğraflı bir 
yazının Baronun ve Adalet Komisyonunun bulunduğu adliye binasının uygun bir 
yerine asılmak suretiyle yapılır. İlanın asıldığı ve indirildiği günler Baro tarafından 
bir tutanakla tespit edilir.
İtiraz
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Madde 8 — Adayın stajyer listesine yazılma istemine karşı, her avukat veya stajyer 
yahut diğer ilgili kişiler itiraz edebilirler.
İtiraz dilekçe ile yapılır. İtiraz eden dilekçesine kimliğini ve açık adresini yazmak 
zorundadır. Dilekçeye itiraz nedenleri yazılıp, varsa kanıtları da ekler.
Karar
Madde 9 — Yönetim Kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, 
Avukatlık Kanununun 19 uncu maddesinde belirtilen rapor ile dosya içinde bulu-
nan belgeleri göz önünde bulundurarak adayın stajyer listesine yazılıp yazılmaması 
hakkında gerekçeli bir karar verir. Karar ilgiliye tebliğ edilmekle beraber, bir örneği 
de incelenmek üzere dosyası ile o yer Cumhuriyet Savcılığına verilir.
Bu karar aleyhine, Baro Yönetim Kurulu üyeleri kararın verildiği toplantıya katılıp 
katılmadıklarına bakılmaksızın, karar tarihinden itibaren, o yer Cumhuriyet Sav-
cısı kararın kendisine verildiği, ilgilisi ise kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten 
itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler. Birinci fıkrada 
yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sayılır. Bu 
takdirde bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde aday Türkiye Baro-
lar Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı 
tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı 
takdirde kesinleşir. Ancak, Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha gö-
rüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesi ile birlikte, Türkiye Barolar Birliğine geri gön-
derir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte 
iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi, halde onaylanmamış 
sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.
Adalet Bakanlığının yukarıdaki fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Ba-
rolar Birliği, aday ve ilgili Baro; Adalet Bakanlığının onaylamayıp geri göndermesi 
üzerine Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakan-
lığı, aday ve ilgili Baro, idari yargı merciine başvurabilir.
Türkiye Barolar Birliğine Gönderme
Madde 10 — Adayın başvurusu ve başvurusuna eklediği belgelerin birer örneği, 
Baro başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Avukatlık 
Kanununun 22 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarında yazılı hallerde, adayın 
yanında staj yapacağı avukatın yazılı oluruna ait belge aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mahkemelerde Staj

Mahkemelerde ve Adalet Dairelerinde Staj
Madde 11 — Stajyer listesine kaydı kesinleşen aday, Baro bölgesindeki ağır ceza 
mahkemelerinden hangisinde staj yapmak istiyorsa, Barodan alacağı belge ile o yer 
Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurur.
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Staj Sıra ve Süreleri
Madde 12 — Mahkeme ve adalet dairelerinde staj, aşağıdaki sıra ve sürelerde yapı-
lır;

a) Cumhuriyet Savcılıklarında bir ay,
b) Ağır Ceza Mahkemesinde bir ay,
c) Asliye Ceza Mahkemesinde onbeş gün,
d) Sulh Ceza Mahkemesinde onbeş gün,
e) Sulh Hukuk Mahkemesinde onbeş gün,
f) Asliye Hukuk Mahkemesinde (Ticaret, İş, Tapulama dahil) bir buçuk ay,
g) İcra Tetkik ve İcra Dairesinde bir ay.

Adalet Komisyonu gerekli gördüğü takdirde bu sırayı değiştirebilir ve stajyerin iste-
ği üzerine Ticaret, İş veya Tapulama Mahkemesinde staj yapılmasını sağlar.
Staj yapılan Baro bölgesinde idari yargı mahkemeleri varsa; staj, Cumhuriyet Savcı-
lıkları ile idari yargı merciinde onbeşer gün olarak yapılır.
Stajın Yapılışı
Madde 13 — Staj; Baronun, Cumhuriyet Savcısının ve Hakimin denetiminde yapı-
lır. Stajyer, staj eğitim programını aksatmadan; duruşmalarda, keşiflerde, soruştur-
malarda, kararın görüşülmesinde ve yazılmasında hazır bulunur. Kendisine verilen 
dosya ve kararları inceler ve rapor hazırlar.
Stajyerler kendilerine verilen işlerden sorumludur. Ancak stajda, kalem görevlileri, 
stajyerler ve iş sahipleri arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı esastır. Stajyer meslek 
onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınmak zorundadır.
Adliyede yapılan staj dönemi için, mahkeme ve adalet dairelerinde stajyerlere ayrıl-
mış bir staj defteri ile devam çizelgesi bulunur. Staj devam çizelgesi stajyer tarafın-
dan her gün imzalanır. Staj eğitim çalışmaları veya Baroca düzenlenen konferans, 
panel, sempozyum gibi etkinlikler nedeniyle staj devam çizelgesine imza atamayan 
stajyer, özrünü belgelemek koşuluyla imza yükümlülüğünden kurtulur. Staj sonun-
da devam çizelgesi Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından devam yönünden 
onaylanır.
Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlerle devam edemediği günler 
Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde belirtildiği şekilde tamamlattırılır. 
Haklı nedenlerin kanıtlanması stajyerin yükümlülüğündedir.
Stajın yapıldığı yere göre Adalet Komisyonu Başkanı ve Baro başkanı haklı bir en-
gelin bulunması halinde, yanında staj yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere 
otuz günü geçmemek üzere izin verebilir.
Adliyede yapılan staj dönemi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen 
sürelerin her birinin bitiminde; stajyerin varsa devam etmediği günleri, stajyere 
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verilen görevleri ve stajyerin genel olarak ilgi ve başarı derecesi ile meslek ilke ve 
kurallarına yatkınlığını belirten iki nüsha rapor düzenlenerek, biri Adalet Komis-
yonuna diğeri Barosuna gönderilir.
Mahkemelerde yapılan staj sırasında staj kurulu, yoksa yönetim kurulu stajı denet-
ler ve gözetir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Avukat Yanında Staj

Avukat Yanında Staj
Madde 14 — Avukatlık stajının kalan altı ayı, staj yapılan Baro levhasına kayıtlı, 
meslekte en az beş yıl kıdemli (bu beş yıllık kıdem hesabına Avukatlık Kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir) ve bağımsız bürosu olan 
bir avukat yanında yapılır. Avukatlık ortaklıklarında, bu Yönetmelikteki koşulları 
taşıyan ortak avukat bulunması halinde staj yapılabilir.
Engel Durumlar
Madde 15 — Yanında staj yapılacak avukat hakkında avukatlığa engel bir suçtan 
dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmemiş olması veya avukatın geçmiş 
beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten 
çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması gerekir. Yanında staj yapıl-
makta olan avukatın, Avukatlık Kanununun 153 üncü maddesi gereği Disiplin Ku-
rulu kararı ile tedbir mahiyetinde işten yasaklanması halinde, Baro Başkanı stajye-
rin hangi avukatın yanında staja devam edeceğine karar verir.
Avukat Yanında Staja Başlama
Madde 16 — Avukat yanında staja başlayabilecekleri Adalet Komisyonunca bildi-
rilenler, evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve olurlarını aldıkları avukat yanında 
staja başlarlar.
Baro Yönetim Kurulu, avukat yanında stajın başlamasına ilişkin yazısında, staj eği-
tim programı hakkında bilgi vererek, stajyerin eğitim programına katılmasının sağ-
lanmasını ister ve stajın Yönetmelik ilkelerine uygun yapılması için alınması gereken 
önlemleri, uygulanması gereken staj eğitim ve değerlendirme kurallarını bildirir.
Avukatın Yükümlülüğü
Madde 17 — Avukat, stajyerini hukukun üstünlüğü ilkesine, meslek ilke ve kural-
larına bağlı, hukuk bilgilerini somut olaylara uygulayabilecek nitelikte, bağımsız ve 
özgür bir avukat olarak yetiştirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülük kapsamında avukat, stajyeri Avukatlık Kanununun 23 üncü madde-
sinde belirtilen duruşmalara ve cezaevi görüşmelerine birlikte gitmek, mahkemeler 
ve idari makamlardaki işleri takip etmek, dava dosyalarını ve yazışmaları düzenle-
mek imkanını sağlayarak eğitir. Stajyere bu işler dışında bir iş yüklenemez.
Avukat, stajyerin Baro eğitim çalışmalarına katılmasını, devamını ve başarısını de-
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netlemekle yükümlüdür.
Stajın Yapılışı
Madde 18 — Stajyer, staj eğitim çalışmalarını aksatmamak koşuluyla, avukatla bir-
likte duruşmaları izler. Avukatın yazılı olur vermesi halinde bizzat Avukatlık Ka-
nununda belirtilen mahkemelerdeki duruşmalara girer. Mahkemeler ve idari ma-
kamlardaki işleri takip eder. Dava dosyalarını hazırlar, gerekli araştırmaları yapar, 
yazışmaları düzenler, icra takipleri yapar, takip hukukunun aşamalarına eylemli bi-
çimde katılır. Stajyer stajını yaparken meslek ilke ve kurallarına ve Yönetmelikte yer 
alan kurallara uygun davranmakla yükümlüdür.
Staj kesintisiz yapılır. Stajyerin stajı sırasında haklı nedenlere dayanarak devam 
edemediği günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurması halinde; 
Mahkemelerde staj sırasında Adalet Komisyonu Başkanının ve avukat yanında staj 
sırasında ise Baro Yönetim Kurulunun kararı ile tamamlattırılır. Ayrıca Baro Başka-
nı, haklı nedenlerin bulunması halinde, yanında staj yaptığı avukatın ve staj kurulu-
nun da görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir.
Stajyer askerlik görevini yaptığı sırada, izinli olarak kıtasından ayrılması halinde 
sivil kıyafetle stajına kaldığı yerden devam edebilir.
Stajyerin Yapabileceği İşler
Madde 19 — Stajyer, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı oluru 
ile onun gözetim ve sorumluluğu altında, sulh hukuk, sulh ceza mahkemeleri ile 
icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara gire-
bilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilir.
Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden adının silinmesi ile 
sona erer.
Stajyer, yanında staj yaptığı avukatın yazılı oluru ile dava dosyalarından fotokopi ve 
benzeri yollarla örnek alabilir.
Stajyer ayrıca vekaletname veya yazılı olur olmaksızın, dava ve takip dosyalarını 
inceleyebilir.
Raporlar
Madde 20 — Yanında staj yapılan avukat, ilk üç ayın bitiminde ve staj süresinin 
sonunda birer rapor verir. Son rapor kesin rapor olup, raporlarda stajyerin staja de-
vamı, mesleki ilgisi, meslek ilke ve kurallarına yatkınlığı, katıldığı duruşmalar, yetki 
belgesi ile yürüttüğü işler, yaptığı araştırmalar ile uygulamalar ve benzeri çalışmalar 
değerlendirilir.
Denetim
Madde 21 — Baro yönetimi, staja başlama veya staja başlanılan avukatın değiş-
tirilmesi konusunda; yanında staj yapılacak avukatın bu Yönetmelikte belirlenen 
nitelikleri taşıyıp taşımadığı, büro olanaklarının stajyerin eğitimine elverişli olup 
olmadığı hakkında karar vermeye yetkilidir. Ayrıca, Baro Yönetim Kurulu veya yet-
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ki verilmesi halinde staj kurulu, stajın devamı süresince stajyerin, bu Yönetmeliğin 
amaç maddesinde belirlenen eğitim programına, meslek kurallarına uygun staj ya-
pıp yapmadığını denetler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Staj Eğitimi

Baronun Staj Eğitim Görevi
Madde 22 — Her Baro, kendi örgütsel oluşumu içinde, stajyerin, özgür, bağımsız, 
meslek ilkelerine bağlı, uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine 
ve hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir 
yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu bir öğesi olarak görev yapan avu-
katlar yetiştirmek için staj eğitimi çalışmaları yapar.
Barolar, Avukatlık Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile kendilerine verilen staj eği-
tim görevinin; bilimsel ilkelere uygun ve sürekli olarak yerine getirilmesi amacıyla 
Staj Eğitim birimleri oluşturabilirler. Bu birimlerin kuruluşu, işleyişi, yetki ve so-
rumlulukları ile benzeri konular her Baronun kendi genel kurulunca bu Yönetme-
likteki ilkelere göre kabul edeceği iç Yönetmeliklerle belirlenir.
(Mülga üçüncü fıkra:RG-01/30/2006-26095) 
Staj eğitim birimlerinde stajyerlere verilecek eğitim, avukat yanında yapılan staj 
süresinden sayılır ve stajın kesintisiz yapılacağı kuralına aykırı olarak nitelendiri-
lemez.
Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri
Madde 23 — Avukatlık stajının bu Yönetmeliğin amaç maddesine uygun bir şekilde 
yapılabilmesi, stajyerin avukatlık hukuku ve meslek kuralları bilgilerini edinebilme-
si, hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme yeterliliklerini arttırma avukat-
lık staj eğitiminin temel ilkesidir.
Bu ilke doğrultusunda staj eğitim birimlerinde bir yıllık avukatlık stajı süresi içinde 
önceden hazırlanan ve duyurulan yıllık eğitim programı dahilinde en az (120) saat-
lik bir staj eğitimi verilir. Bu eğitim süresinin en az (60) saati düzenli olarak meslek 
ilke ve kuralları ile uygulamada avukat konularına ayrılır.
Bunların dışında Barolar, staj eğitiminin nasıl yapılacağını, hangi konulardan olu-
şacağını yörelerinin de özelliklerini göz önüne alarak, çıkaracakları iç Yönetmelikte 
gösterirler. Ayrıca seminer çalışmaları yapılır. Panel, sempozyum gibi kültürel et-
kinlikler düzenlenir.
Staj Kurulları
Madde 24 — Baro Yönetim Kurulu Kanun ve Yönetmelik gereği vermekle yükümlü 
olduğu staj eğitimini daha kapsamlı ve verimli kılabilmek, uygulamada birliği ve 
kurumlaşmayı sağlamak için staj kurulu kurmaya yetkilidir.
Staj kurulunun oluşumu, görevlendirme yöntemi ve Baro Yönetim Kurulu tarafın-
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dan bu kurula devredilecek yetkilerin kapsamı, kullanılış biçimi, kurulun çalışma 
şekli ve benzeri konular iç Yönetmelikte belirlenir. Staj kurulu üyesi avukatların gö-
rev süresi üç yıldır. Görev süresi biten avukat yeniden görev alabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü

Madde 25 — Stajyerler meslek kurallarına, bu Yönetmelik ve Barolar tarafından 
çıkarılacak iç Yönetmeliklere ve Türkiye Barolar Birliği ilke kararlarına uymakla yü-
kümlüdürler.

Kimlik Belgesi

Madde 26 — Staj listesine yazılan stajyere Barosunca, Türkiye Barolar Birliği tara-
fından tek tip olarak bastırılan seri numaralı resimli Stajyer Avukat Kimlik Belgesi 
verilir. Staj bitim belgesinin verilmesi ya da staj listesinden silinme hallerinde veri-
len kimlik geri alınır.

Dosya Tutma Yükümlülüğü

Madde 27 — Staj eğitim birimlerinde her stajyer için bir dosya açılır. Staj listesine 
yazılma aşamasına kadar sunulan ve oluşturulan belgeler ile staj eğitimi aşamasında 
stajyerin devam ve eğitimine yönelik her türlü bilgi ve belge bu dosyada saklanır. 
Staj eğitiminin tamamlanması ile bu dosya Baro Yönetim Kuruluna sunulur.

Stajın Uzaması

Madde 28 — Mahkeme ve savcılık raporları ile yanında staj yapılan avukatın ra-
porlarında veya Baroların staj eğitiminde yetersizliği belirlenen stajyerin stajı, staj 
kurulunun önerisi ile Baro Yönetim kurulu kararıyla altı aya kadar uzatılabilir.

Staj Eğitiminin Tamamlanması

Madde 29 — Staj eğitiminin tamamlanmasından sonra stajyere staj eğitimi bitir-
me belgesi verilir. Bu belgenin verilmesi için; stajyerin eğitim programına katılmış 
olması gerekir. Ayrıca katıldığı zorunlu ve seçimlik eğitim çalışmalarından yazılı 
sözlü anlatım, hukuksal niteleme, meslek ilke ve kurallarına uygunluk yönünden 
başarılı bulunmuş, bireysel çalışma raporunun kabul edilmiş olması, avukatlığı 
mesleğin saygılığına ve bu Yönetmeliğin amaç maddesinde yer alan ilkelere uygun 
olarak yapacağına yönelik kanaat uyandırmış olması gerekir.

Staj Bitim Belgesinin Alınması

Madde 30 — Baro Yönetim Kurulu staj süresini tamamlayarak staj eğitimini bitir-
me belgesini alan stajyere, staj dosyasındaki belge ve raporları inceleyerek yeterli 
bulduğu takdirde, yapacağı ilk toplantıda staj bitim belgesi verilmesi konusunda 
karar verir.
Stajın Nakli
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Madde 31 — Stajın nakli mümkündür. Bu konuda Avukatlık Kanununun 68, 69 ve 
70 inci maddelerinin, staja aykırı düşmeyen kuralları uygulanır. Nakil ile gelinen 
Baroda staj eğitimini kısmen veya tamamen aldığı anlaşılan stajyerin staj eğitimin-
den kısmen veya tamamen muaf tutulması mümkündür.
Staj Listesinden Silinme
Madde 32 — Avukatlık stajı için Avukatlık Kanununun ve Yönetmeliğin öngördü-
ğü şart ve nitelikleri yitirenler, esasen bu şart ve niteliklere sahip olmadıkları staja 
başladıktan sonra anlaşılanlar, staj listesinden silinme isteminde bulunanlar, sta-
jın kesintisiz yapılacağı kuralına uymayanlar, meslek kurallarına ve Yönetmelik ile 
belirlenen esaslara yazılı uyarıya rağmen uymamakta ısrar gösterenlerin adı, Baro 
Yönetim Kurulu kararı ile staj listesinden silinir.
Baro Yönetim Kurulunun listeden silmeye dair kararı ile stajyerin itirazı konusunda 
Avukatlık Kanununun 71 inci maddesindeki usul uygulanır.
Geçici Madde 1 — Baroların 1/1/2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun staj 
eğitim programlarını yapmaları zorunludur.
Yürürlük
Madde 33 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
yürütür.
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YÖNETMELİK
 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
BARO HAKEM KURULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye 
Barolar Birliği Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
yürütür. 

Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24583

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
BARO HAKEM KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Yönetmelik, Baro çevresinde kurulması öngörülen Baro Hakem 
Kurulunun, avukat üyelerinin seçimi, görevleri, yetkisi, çalışma yöntemi ve esasla-
rı, üyelerin reddi veya çekinmesi, başkan ve üyelere ödenecek ücretin belirlenmesi 
amacıyla düzenlenmiştir.
Hukuki Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
167 nci maddesi hükmü uyarınca düzenlenmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Kuruluş, Görev ve Yetki
Hakem Kurulunun Kuruluşu
Madde 3 — Kurul, Baronun bulunduğu yargı çevresinin en kıdemli asliye hukuk 
hakimi ile o Baro yönetim kurulunca seçilen iki avukat üyeden oluşur. Asliye hukuk 
hakimi kurulun başkanıdır.
Kurulun avukat olan üyelerinin, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nunun 90 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen yönetim kurulu 
üyeliğine seçilme yeterliliği ile seçilme engelinin bulunmaması gerekir.
Türkiye Barolar Birliğinin ve Baroların başkanlık, yönetim, disiplin ile denetim ku-
rullarında görev alanlar hakem kurulu üyesi olamazlar. Ancak, hakem kuruluna 
atanacak üye bulunamadığı takdirde, Baro organlarında görev alanlar arasından da 
hakem kuruluna atama yapılabilir.
Üyelerin, yukarıda belirtilen görevlerden herhangi birine seçilmeleri halinde, se-
çilen üye, bu iki görevden birisini tercih etmek zorundadır. Üyenin, seçimi takip 
eden on gün içerisinde söz konusu tercih hakkını kullanmaması halinde, hakem 
kurulundaki görevi kendiliğinden sona erer.
Kurul avukat üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Baro 
yönetim kurulu, görevi bu suretle sona eren üyenin yerine, on gün içinde yeni bir 
üye seçer.
Üyenin ret, çekinme, sağlık ve bu gibi nedenlerle görevini fiilen veya hukuken geçici 
olarak yerine getirmesinin olanaksızlığı veya görevin gereği gibi ve zamanında yapı-
lamaması halinde; kurulun iş durumuna göre ikiden az olmamak ve asıl üye yerine 
görev yapmak üzere yeteri kadar yedek üye de Baro yönetim kurulu tarafından asıl 
üyelerle birlikte seçilir. Yedek üyeler de, asıl üyelerin seçilme şartlarına ve görev 
sürelerine bağlıdır.
Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup, süresi sona eren asıl ve yedek üye yeniden 
seçilebilir. Üç yıllık sürenin bitmesinden önce asıl veya yedek üyeliklerden herhangi 
birisinde boşalma olduğu takdirde, yeni üye, yeri boşalan üyenin süresini tamamlar.
Hakem Kurulu Yazı İşleri
Madde 4 — Her Baro bünyesinde, kurulun işlemlerini takip etmek ve gerekli ya-
zışmaları yapmak üzere, yeterli sayıda elemandan oluşturulan bir yazı işleri bürosu 
kurulur.
Yazı işleri bürosunun gider vs. masraflarını karşılamak üzere, hakem kurulu ücreti-
nin % 10’u ilgili Baroya gelir kaydedilir.
Görevi
Madde 5 — Hakem Kurulu;



Avukatlık Mevzuatı

370

a) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 167 nci maddesinde 
belirtilen avukatlık sözleşmelerinden ve avukatlık ücretinden kaynaklanan 
her türlü anlaşmazlıkları,
b) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin 
(B/b) bendinde sözü edilen avukatların birlikte çalışmalarından kaynaklanan 
her türlü uyuşmazlıkları,
c) Avukatlık ortaklığında ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her 
türlü uyuşmazlıkları,
d) Ortaklık pay devir ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü kişilerle ara-
larında çıkacak anlaşmazlıkları çözmek ve avukatlık ücretinin kararlaştırıl-
mamış olduğu durumlarda da; ücret anlaşmazlıklarını incelemek ve ücreti 
belirlemekle görevlidir.

Yetki
Madde 6 — Bu Yönetmelik kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümünde yetkili kurul, 
uyuşmazlığa konu hukuki yardımın yapıldığı yer Barosu hakem kuruludur. Ancak;

a – Hukuki yardımın birden çok Baro bölgesinde yapılmış olması halinde;
1) Uyuşmazlık konusu hukuki yardımlardan bir tanesi; avukatın kayıtlı oldu-
ğu Baro bölgesinde yapılmış ise, diğer hukuki yardımlar yönünden de, avuka-
tın kayıtlı olduğu Baro bölgesinde görevli olan kurul yetkilidir.
2) Bunun dışındaki hallerde, uyuşmazlık konusu hukuki yardımlardan her-
hangi birisinin yapıldığı yer Baro bölgesinde görevli kurul, diğer uyuşmazlık 
konusu hukuki yardımlar yönünden de yetkilidir.
b – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesin-
de düzenlenen “Avukatların birlikte çalışmalarından veya avukatlık ortaklığı 
biçiminde çalışmalarında ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her 
türlü uyuşmazlıklar ile ortaklık pay devir ve intikalinde bedele ilişkin olarak 
üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklardan” kaynaklanan ve aynı 
maddenin (B/b) bendinde belirtilen uyuşmazlıklarda ise yetkili kurul, avu-
katlık ortaklığının kayıtlı olduğu yer kuruludur.

Hakem Kurulu Ücreti
Madde 7 — Hakem kurulu ücreti, kurulda davanın açılmış sayıldığı tarihte yürür-
lükte olan Avukatlık Ücret Tarifesinde gösterilen ücrettir.
Anlaşmazlığın davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleri ile tahki-
kat başlamadan sona ermesi halinde, hakem ücretinin yarısı; tahkikatın başlama-
sından sonra sona ermesi halinde ise hakem ücretinin tamamı ödenir.
Yedek üyenin katılımında; yedek üyenin ücreti kurulu tarafından kararlaştırılır.
Hakemlerin Reddi
Madde 8 — Kurulun başkan ve üyeleri, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usu-
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lü Muhakemeleri Kanununun 29 uncu maddesinde gösterilen sebeplerle reddedi-
lebilir.
Hakemin reddi isteminin, ret sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç beş gün 
içinde yapılması gerekir.
Hakemin reddi istemi, dilekçe ile yapılır. Bu dilekçede ret isteğinin dayandığı du-
rum ve olaylarla delillerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin de dilekçeye ek-
lenmesi gerekir.
Ret isteğinden vazgeçmek hükümsüzdür.
Vekilin, hakemin reddi isteminde bulunabilmesi için vekaletnamesinde yetki bu-
lunması gerekir.
Hakemin reddi istemi, reddi istenen hakem veya hakemler katılmaksızın, yedek üye 
veya üyelerin katılımı ile üyesi olduğu kurulu tarafından incelenir. Reddi istenen 
hakem veya hakemlerin katılmaması halinde yedek üyelerle de kurul oluşturulamaz 
ise, ret istemi, o yer Barosuna en yakın yer Baro bölgesinde görevli hakem kurulu 
tarafından incelenir. Kurulun tümüyle reddi mümkün değildir.
Hakemi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa tebliğ ettirir. Karşı taraf, beş gün 
içinde cevap verebilir. Bu süre geçtikten sonra, ret dilekçesi, varsa karşı tarafın ceva-
bı ve ekleri, dosya ile birlikte reddi istenen hakeme verilir.
Hakem beş gün içinde dosyayı inceler ve ret sebeplerinin yerinde olup olmadığı 
hakkındaki düşüncesini yazı ile bildirir. Kurul yazı işleri, dosyayı ret istemini ince-
leyecek yetkili kurula derhal verir veya gönderir.
Ret talebini inceleyen kurul, bu konuda gösterilen delilleri serbestçe takdir ederek 
gerekli kararı verir. Kurul, güven unsurunu gözeterek ret sebebinin muhtemel ol-
ması halinde dahi isteği kabul edebilir.
Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamaz.
Hakemin çekinmeye davet edilmesi, hakemin reddi hükmündedir.
Hakemin reddi istemi;

a) Ret isteği zamanında yapılmamışsa,
b) Ret sebebi veya inandırıcı delil gösterilmemişse,
c) Ret isteminin davayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa.

Hakem Kurulu tarafından reddedilir. Ret kararına karşı, ancak asıl hükümle birlikte 
temyiz yoluna başvurulabilir.
Hakemlerin Çekinmesi
Madde 9 — Hakemler, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 28 inci maddesindeki sebeplerin varlığı halinde davaya bakmaktan ya-
saklı olup, bu durumda kendiliğinden davaya bakmaktan çekinmek zorundadırlar.
18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 30, 31, 
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32, 36 ncı maddeleri ile 36/A maddesinin hükümleri, olaya uygunlukları ölçüsünde 
hakemlerin çekinmesi ve reddi hallerinde de aynen uygulanır.
Ret veya çekinme sonucu hakem kurulunun yedek üyelerle de oluşturulamaması 
durumunda, uyuşmazlığı incelemeye yetkili olan kurul; en yakın yer Baro bölgesin-
de görevli hakem kuruludur.
Tebligat
Madde 10 — Kurulda görülmekte olan dava ve işlerde 19/3/1969 tarihli ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesi ile 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Teb-
ligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü hükümleri uygulanmakla birlikte; taraflar diledik-
leri takdirde tebligat işlemlerinde faks, teleks, iadeli taahhütlü ve acele posta servisi 
gibi araçlarla da birbirlerine tebligat yapılmasını kuruldan isteyebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılama Usulü

Dava Açılması
Madde 11 — Kurulda dava, dilekçe ile açılır.
Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Tarafların ve varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile ad-
resleri,
b) Açık bir biçimde davanın konusu,
c) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün olayların sıra numarası altında 
açık özetleri ve delillerin nelerden ibaret olduğu,
d) Hukuki sebeplerin özeti,
e) Açık bir biçimde talep sonucu,
f) Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği,
g) Davacının veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.

Davacı, elinde bulunan delilleri dava dilekçesine ekler. Dilekçenin ve eklerinin, da-
valı sayısından bir fazla düzenlenmiş olması gerekir.
Davacı dava dilekçesine ayrıca, hakem ücretinin yarısını ödediğine ilişkin alındı 
örneğini ekler ve gerekli giderleri öder.
Davanın Açılma Zamanı
Madde 12 — Davanın açılma zamanı, dava dilekçesinin Baro başkanlığına verildiği 
tarihtir.
Dilekçe, kurulun yetki alanı dışındaki herhangi bir baro başkanlığına da verilebilir. 
Bu durumlarda dava, başvurulan baronun haberleşme defterine dilekçenin kayde-
dildiği tarihte açılmış sayılır.
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Davacı 7 nci maddede belirtilen hakem ücretinin yarısını ve giderleri ödediğine 
ilişkin makbuzu dilekçesine eklemek zorundadır, aksi halde bu makbuz ibraz edi-
linceye kadar dilekçesi işleme konmaz. Bir ay içerisinde, hakem ücretinin yarısının 
ve giderlerin ödendiğine ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde dava açılma-
mış sayılır.
İlk İtirazlar
Madde 13 — İlk itirazlar, aşağıda gösterilen hallerden ibarettir.

a) Türkiye’de ikametgahı bulunmayanlardan teminat talebi,
b) Yetki itirazı,
c) Açılan davanın, bir başka kurulda görülmekte olduğu iddiası,
d) Davetiyede noksanlıklar bulunması veya tebligatın usulüne uygun olma-
dığı iddiası,
e) Karşılık davanın kabule şayan olmadığı iddiası.

Davanın başlangıcında ilk itirazların hepsinin birlikte bildirilmesi gerekir.
İlk itirazlara ilişkin karar, asıl davayı görmeye yetkili kurul tarafından öncelikle verilir.
Esasa Cevap
Madde 14 — Davalı ilk itirazları ile birlikte; esas dava hakkındaki cevabını, varsa 
karşı delillerini, dava dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde 
karşı tarafa tebliğ edilmek üzere kurul yazı işlerine verir. Davacı veya kurul tarafın-
dan bu süreden farklı bir süre tanınması halinde bu süre dikkate alınır.
Davaya cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Tarafların veya varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile 
adresleri,
b) Açık bir biçimde savunması,
c) Davacı tarafından bildirilmiş olayların her biri hakkında cevapları,
d) Davalının veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.

Cevap dilekçesi ile davalının elinde bulunan belgelerin asılları veya örneklerinin 
karşı taraf sayısından bir fazlasının cevap dilekçesine eklenerek kurula verilmesi 
gereklidir.
Davalı, cevap dilekçesinde karşılık dava da dahil olmak üzere bütün iddia ve savun-
maları ile sebeplerini bildirmeye mecburdur.
Karşılık Dava
Madde 15 — Davalı, karşılık davasını, esas davaya süresi içerisinde vereceği cevap 
dilekçesinde bildirmek suretiyle açabilir.
Hangi davaların karşılık dava olarak nitelendirilmesi gerektiği hususunda 18/6/1927 
tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 204 üncü maddesin-
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deki hükümler uygulanır.
Karşılık davaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek hususlarda 18/6/1927 tarihli ve 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 205-208 inci maddeleri hü-
kümleri burada da uygulanır.
Tahkikat
Madde 16 — Kurul, tahkikatı kural olarak dosya üzerinden yapar. Ancak tanık din-
lenmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi gibi hallerle, kurulun gerek duyduğu durumlar-
da tahkikatın duruşmalı yapılmasına karar verilebilir.
Duruşma yapılmasına karar verildiği takdirde, bu husus taraflara elverişli vasıtalarla 
duruşmadan on gün öncesine kadar bildirilir. Taraflardan birisi kabul edilebilir bir 
mazereti olmaksızın bildirilen günde duruşma yer ve saatinde bulunmazsa, duruş-
ma ve tahkikat yokluğunda yapılır. Taraflara uyarılı tebligat yapılmış ise duruşma-
ya, gelenin katılımıyla devam olunur. Duruşma, Baroların bu işe tahsis ettiği yerde 
yapılır.
Kurul, öncelikle tarafları sulha davet eder.
Kurul, kendisine yapılan başvurular ve ekleri üzerinde öninceleme yapar. Tensip 
zaptı ile tahkikatın kurul üyelerinden hangisi tarafından yürütüleceğini kararlaş-
tırır. Tahkikatla görevlendirilen üye 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 182, 183, 184, 196, 197, 209, 211 ve 212 nci maddelerin-
de belirtilen işlemleri tek başına yapabilir.
Kurul çalışmalarında yapılan işlemler bir tutanakla tespit edilir ve tutanak; kurul 
başkanı ve üyeleri ile varsa tutanak düzenlemekle görevli yazı işleri elemanı tarafın-
dan imzalanır. Tutanak düzenleme görevi üyelerden birisine de verilebilir.
Tutanak düzenlenmesi esası, tahkikatın bir üyeye verilmesi halinde de aynen uygu-
lanır.
Kurul ücret sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, davanın açıldığı tarihten itiba-
ren altı ay içinde sonuçlandırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Deliller ve İkamesi

Delillerin İkamesi
Madde 17 — Kurulda görülmekte olan davalarda, nelerin delil niteliğinde olduğu, 
bunların ikamesi ve usulüne ilişkin hususlarda 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hu-
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 236-374 üncü maddeleri, olaylara uygunluğu 
oranında kurulda açılan davalarda da uygulanır.
Delillerin serbestçe takdiri, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanununun belirlediği hükümler çerçevesinde kurula aittir.
Kurul, gerekli gördüğü takdirde tarafların gösterdikleri tanıkları dinleyebileceği 
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gibi taraflardan gelen yemin teklifi ile resen verilecek yeminlerin ifasına da karar 
verebilir.
Kurulun yargı çevresi dışında tanık dinlemesi, yemin, keşif, bilirkişi incelemesi gibi 
konularda 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
yer alan ilgili hükümler uygulanır. Anılan işlemlerin yapılacağı yerde kurul var ise 
bu kurul, işlemleri yapmaya yetkili ve görevlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Karar

Karar
Madde 18 — Tarafların son diyecekleri için bir duruşma günü belirlenmişse, duruş-
manın sonunda tahkikatın bittiği taraflara sözlü olarak bildirilir ve kararın gerekçe-
si yazılmamış ise kararın özeti taraflara duyurulur.
Kurul, tahkikatın ve yargılamanın sona ermesinden sonra kısa karara uygun gerek-
çeli kararını on gün içinde yazmak zorundadır.
Kararların İnfazı
Madde 19 — Kurulun verdiği kararların infazında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı 
İcra İflas Kanununun 38 inci maddesi hükmü uygulanır.
Hakem Kurulu, haklı ve gerektirici nedenlerin bulunması halinde ihtiyati haciz ve 
ihtiyati tedbir kararları verebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Kanun Yolları

Temyiz
Madde 20 — Kurul tarafından verilen hükümlere karşı, tarafların, kararın kendile-
rine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde temyiz hakkı vardır.
Temyiz talebi dilekçe ile yapılır.
Temyiz dilekçesinin neleri içermesi gerektiği konusunda 18/6/1927 tarihli ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 435 inci maddesi hükmü, kurul ka-
rarlarının temyiz edilmesinde de uygulanır.
Temyiz dilekçesi, kararı veren kurulun Baro başkanlığına verilebileceği gibi bu Yö-
netmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Baro başkanlıklarına da 
verilebilir.
Temyiz isteğinin ne zaman yapılmış sayılacağına ilişkin 18/6/1927 tarihli ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434 üncü maddesi kurul kararları-
nın temyizinde de uygulanır.
18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre kesin 
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olan hüküm ve kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.
Temyiz İncelemesi
Madde 21 — Yargıtay, temyiz incelemesini dosya üzerinden yapar.
İncelemenin duruşmalı yapılmasıyla ilgili 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 438 inci maddesi hükmü, kurul kararlarının in-
celenmesinde de uygulanır.
Kararların Bozulması
Madde 22 — Kurulun vermiş olduğu kararlar, ancak aşağıdaki hallerde Yargıtayca 
bozulur:
a) Talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmesi,
b) Kurulun görevine ve yetkisine girmeyen konularda bir karar verilmiş olması,
c) Kurulun, iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermemesi.
Yargılamanın Yenilenmesi
Madde 23 — Kurul kararları aleyhine 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 445-454 üncü maddeleri hükümlerine göre yargılama-
nın yenilenmesi talebinde bulunulabilir.
Uygulanacak Hükümler
Madde 24 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 19/3/1969 tarihli ve 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği, Meslek Kuralları 
ve 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 527, 
529, 532 nci maddesi, 533 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 536 ncı maddesi dı-
şında kalan diğer hükümleri ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetme-
liğinin olaya uygun düşen hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
yürütür.
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
uygulanması amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
MADDE 2 – (Değişik:RG-27/6/2009-27271)
Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları kapsar.
Ancak, 1136 sayılı Kanunun 55 inci maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye Baro-
lar Birliği Reklâm Yasağı Yönetmeliğinde, 176 ila 181 inci maddelerine dayanılarak 
çıkarılan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde, 44 üncü maddesinin 
(B) bendine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönet-
meliğinde, 27 nci maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi 
Yönetmeliğinde ve 23 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar Birliği 
Avukatlık Staj Yönetmeliğinde düzenlenen hususları kapsamaz.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, Avukatlık Kanununun 182 nci maddesi gereğince çı-
karılmıştır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Avukatlık Mesleğine Kabul

Başvurma ve Eklenecek Belgeler
Madde 4 — (Değişik:RG-27/6/2009-27271) Avukatlık Kanununun 4 üncü madde-
sinde yazılı şartları haiz olanlar levhasına yazılmak üzere, diledikleri baroya başvu-
rabilirler.
Başvurma dilekçe ile olur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler ikişer adet eklenir;
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a) Nüfus cüzdanının onaylanmış örneği,
b) Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birinin bitirildiğini gösteren belge ya da 
lisans diplomasının aslı veya onaylanmış örneği,
Yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca Türkiye hukuk fa-
kültelerinden herhangi birinin programına göre eksik kalan derslerden usulüne uy-
gun başarılı sınav vermiş olduklarını belgelendirmek zorundadırlar.
c) Staj bitim belgesi,
d) (Mülga:RG-27/6/2009-27271)
e) Levhasına yazılmak üzere başvurulan baro bölgesinde ikâmet edildiğine dair belge,
f) Avukat adayının Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinde yazılı avukatlığa kabu-
le engel halleri bulunmadığına dair imzalı beyanı,
g) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yerden alınacak ve başvuranın Avu-
katlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı suçlardan hükümlü bulun-
madığını gösteren arşivli adlî sicil belgesi,
h) Başvurunun yapıldığı baro levhasında kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı dü-
zenlenmiş, başvuranın ahlaki durumu hakkında tanıtma kağıdı,
ı) Başvuru sahibinin avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmasına engel vücut 
veya akılca malul olmadığına dair resmî tabipliklerin birinden alınacak rapor.
Baro yönetim kurulu sağlık incelemesinin baro merkezinin bulunduğu resmi bir 
hastanenin sağlık kurulu tarafından yapılmasını da isteyebilir.
İstisnalar
Madde 5 — a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı belgelerden, staj dosya-
sında bulunanların ayrıca başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmez.
b) Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesi yoluyla levhaya yazılma isteğinde bulu-
nanlar için; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (f) 
bentlerinde yazılı belgeler aranır. Bu kişilerin sicil özetleri baro başkanlıklarınca 
ilgili dairelerden istenir.
c) Yabancı hukuk fakültesini bitiren yabancı avukatlardan Türk uyruğuna geçmiş 
olanlar için, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (Değişik ibare:RG-27/6/2009-27271) 
(c) bendinde yazılı belgeler aranmaz. Ancak bu kişiler başvuru dilekçelerine, ayrıca 
aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar.
(1) Yabancı ülkede yazılı bulunduğu baro veya benzeri kuruluş tarafından verilmiş, 
beş yıl süre ile mahkemelerin her derecesinde avukatlık yaptığını gösteren belge.
(2) Başvurduğu baro yönetim kurulu tarafından yapılmış; başvuru sahibinin avu-
katlık, mesleğini yürütmeye yeterli ölçüde Türkçe bildiğini kanıtlayan sınav başarı 
belgesi; bu sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.
(3)Türkiye Hukuk Fakültelerinden herhangi birinin programına göre noksan kalan 



Yönetmelikler

379

derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavı başarı ile verdiğine dair resmi belge.
Adli Sicil Araştırması
Madde 6 — Avukatın levhasına yazılma isteğinde bulunduğu baro başkanlığınca 
Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile adlî sicil müdürlüğünden adlî sicil araştırması yapılır.
Staj Dosyasının Getirtilmesi
Madde 7 — Staj bitim belgesi aldığı barodan başka bir baro levhasına yazılma iste-
minde bulunanların staj dosyaları ilgili barodan getirtilerek incelenir ve bu Yönet-
meliğin 4 üncü maddesine göre eksik olan belgeler tamamlattırılır.
Başvuru Dilekçesinin Kaydı
Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddesine göre eklenmesi ge-
reken belgelerde herhangi bir eksiklik bulunmadığı ve adlî sicil araştırması ile sağlık 
incelemesi sonucu alındığı takdirde, başvuru dilekçeleri baro başkanlığı tarafından 
kabul edilerek deftere yazılır.
Başvuru dilekçesinin kayıt tarihini ve numarasını tespit eden iki nüsha belge düzen-
lenir. Bu belgelerden biri adaya verilir, diğeri başvuru dilekçesine eklenir. Avukatlık 
Kanununun 7 nci maddesinde yazılı bir aylık süre, bu tarihten itibaren işlemeye 
başlar.
Belgelerde eksiklik bulunması halinde başvuru dilekçesi, belgeler tamamlanıncaya 
kadar kabul edilmez.
İsteğin Kabulü
Madde 9 — Başvuruyu kabul eden baro yönetim kurulu, başvuranın avukatlık 
mesleğine kabul ile levhasına yazılması konusunda, başvurma dilekçesinin kabul 
edildiği tarihten itibaren bir ay içinde gerekçeli kararını verir. Karar ile kararın da-
yanağı dosya, karar tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine 
gönderilir. 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye 
Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca evvelce Tür-
kiye Barolar Birliğine gönderilen evrakın, Birliğe gönderilen dosyaya konmasına 
lüzum yoktur. Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek Avukatlık ruhsatname be-
deli ve ruhsat harcının ödendiğine ilişkin belgeler ile avukatın başı açık ve erkek 
avukatların kravatlı olarak çekilmiş (6x9) büyüklüğünde iki adet cübbeli fotoğrafı 
da Türkiye Barolar Birliğine gönderilen dosyaya eklenir.
Türkiye Barolar Birliği, kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uy-
gun bulma ya da bulmama konusunda bir karar verir ve bu kararını, dosya ile bir-
likte, onaylanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderir. Türkiye Barolar Birliğinin bu 
kararı, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar 
verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet Bakanlığı, uygun bulmadığı 
kararları bir daha görüşülmek üzere, uygun bulmama gerekçesi ile birlikte Türkiye 
Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği 
Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, 
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aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet 
Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.

Adalet Bakanlığının ikinci fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar 
Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşül-
mek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara kar-
şı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilirler.

Baro kesinleşen kararı derhal uygulamak zorundadır.

İsteğin Reddi ve İtiraz

Madde 10 — Baro yönetim kurulunca, levhaya yazılma isteğinin reddedilmesine 
veya kovuşturma sonucuna kadar beklenmesine karar verilmesi halinde aday, ge-
rekçeli kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde kararı veren baro vasıtasıyla 
Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Adaya itiraz edildiğini belirten bir belge 
verilir.

Posta gideri itirazcıdan alınır.
İtirazın İncelenmesi
Madde 11— İtiraz, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, dosyanın 
geldiği tarihten itibaren bir ay içinde incelenerek, karara bağlanır. Türkiye Barolar 
Birliği tarafından, bu süre içinde karar verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır. Türki-
ye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca yapılan incelemede belgelerde eksiklik tes-
pit edilerek, eksikliklerin tamamlattırılması veya tamamlatılmak üzere dosyanın 
iadesine karar verilmesi halinde bu bir aylık süre; eksik belgelerin tamamlandığı 
veya dosyanın Türkiye Barolar Birliğine intikal ettirildiği tarihten itibaren başlar.
Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararları onaylan-
mak üzere, karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. 
Bu kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça 
bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet Bakanlığınca 
yapılan incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin tamamlattırıl-
ması veya tamamlatılmak üzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu iki 
aylık süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya dosyanın Adalet Bakanlığına tekrar 
intikal ettirildiği tarihten itibaren başlar.
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi 
ile birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Tür-
kiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği tak-
dirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği 
tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.
Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar 
Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşül-
mek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara 
karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilirler.
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İtirazın Sonuçları
Madde 12 — İtirazın kabulüne ilişkin kararın Adalet Bakanlığınca onaylanması 
veya onaylanmış sayılması yoluyla kesinleşmesi halinde bu Yönetmeliğin 9 uncu, 
10 uncu ve 13 üncü maddeleri gereğince işlem yapılarak aday baro levhasına ya-
zılır, ruhsatnamesi verilir.
İtirazın reddine ilişkin karar Adalet Bakanlığınca onaylanarak veya onaylanmış 
sayılarak kesinleştiği takdirde adayın kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından 
gereği yapılmak üzere tüm barolara duyurulur.
Adayın kimliği Türkiye Barolar Birliğinde bu iş için tutulan özel bir deftere yazılır.
Ret ve bekleme sebepleri kalkmadıkça hiç bir baro o kimseyi levhasına yazamaz.
Avukatlık Ruhsatnamesi, Ant ve Avukat Kimliği
Madde 13 — Avukatlık ruhsatnamesi ve avukat kimliği, Türkiye Barolar Birliği 
tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir.
Türkiye Barolar Birliği, mesleğe kabul edilen adayın dosyasındaki bilgilere göre 
ruhsatnameyi düzenleyerek, soğuk damga ile fotoğrafını mühürler ve ruhsatna-
me defterine kaydeder. Türkiye Barolar Birliği Başkanınca imzalanan ruhsatname, 
baro başkanı tarafından imzalanmak üzere barosuna gönderilir ve imza tamam-
landıktan sonra ilgilisine verilir. Mesleğe kabul edilen adayın avukat kimliği de, 
ruhsatname ile birlikte ilgilisine verilmek üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından 
düzenlenerek barosuna gönderilir.
Adayın Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca “hukuka, ahlaka, mesle-
ğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine 
ant içerim” şeklinde ant içtiği ve ruhsatnamesinin verildiğine ilişkin bir tutanak 
düzenlenerek bu tutanak, baro yönetim kurulu üyeleri ve ant içen avukat tarafın-
dan imzalanır.
Ant içmeyen adaya ruhsatnamesi verilmez.
Aday, ruhsatnamesini aldıktan sonra, Avukat unvanını kazanır.
Durum ve ruhsatnamenin alındığına ilişkin belge, Türkiye Barolar Birliğine gön-
derilir. Türkiye Barolar Birliği arşiv kartı bu yazıya eklenir.
Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılan ve barolardan gelen bil-
gilere göre düzenlenen kimlikler ilgilisine verilmek üzere barosuna gönderilir.
Avukat kimliği resmi belge niteliğindedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler ve Kılık

Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler
Madde 14 — Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenle-
yebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.
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Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı 
yetkisini taşıyan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava 
etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenle-
mek yalnız baroda kayıtlı avukatlar tarafından yapılabilir.
Yukarıda belirtilen konularda, avukatlar dışında hiç kimse evrak düzenleyemez ve 
takipte bulunamaz. Bu konularda iş takibi yapamaz.
Kooperatif ve Anonim Şirketler
Madde 15 — 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci mad-
desinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi 
bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri 
sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.
(Mülga ikinci fıkra:RG-27/6/2009-27271)
(Mülga üçüncü fıkra:RG-27/6/2009-27271)
(Mülga dördüncü fıkra:RG-27/6/2009-27271) 
Uzlaşma Müzakereleri
Madde 16 — Avukatlık Kanununun 35/A maddesine göre avukatlar, dava açılma-
dan veya dava açılmış olup ta henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal 
eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri 
konulara inhisar etmek kaydıyla müvekkilleriyle karşı tarafa ve karşı taraf vekiline 
yönelttikleri uzlaşma teklifinin kabulü halinde uzlaşma müzakerelerini yönetirler.
Uzlaşma müzakereleri sırasında avukatlar, taraflara hukuki durumları hakkında 
bilgi verir, çözüm önerilerinde bulunur ve uzlaşmaları konusunda tarafları teşvik 
ederler.
Avukatlar, uzlaşma müzakereleri sırasında, uyuşmazlığın tarafları arasında yansız 
bir şekilde hareket etmeye ve taraflardan hiçbirinin etkisi altında kalmaksızın taraf-
ları uzlaştırmaya özen gösterirler.
Uzlaşma önerisinde bulunan avukat, önerinin kabulü halinde, uzlaşma müzakerele-
rinin yapılacağı yeri ve zamanı karşı tarafa bildirir.
Uzlaştırma müzakereleri, aksi kararlaştırılmadıkça yalnızca uzlaşmazlığın tarafları-
nın ve avukatlarının katılımıyla gerçekleştirilir.
Uzlaşma müzakereleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ik-
rarlar, uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmayıp, uzlaşma konusuyla ilgili 
olarak açılmış ve daha sonra açılacak davalarda taraflar aleyhine delil olarak kul-
lanılamaz. Uzlaşma müzakereleri esnasında anlaşmazlık konusunda beyan edilen 
hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz.
Uzlaşma Tutanağının Şekli
Madde 17 — Uzlaşma müzakereleri sonunda anlaşma sağlanması halinde uzlaşma 
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konusu ve uzlaşma sonucunda alınan kararlar, müzakerelere katılan avukatlar ve 
anlaşmazlığın taraflarınca en az iki nüsha olarak tanzim olunacak bir tutanakla tes-
pit edilir ve imza altına alınır.
Bu tutanağın şu hususları içermesi gerekir:

a) Müzakerelere katılan avukatların adı, soyadı, adres ve bağlı oldukları Baro 
sicil numaraları,
b) Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,
c) Tarafların ve varsa kanuni temsilcilerinin, tercüman, tanık ve bilirkişilerin 
kimlik ve ikametgahları; alacaklı taraf yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de 
göstereceği ikametgahı,
d) Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kısa ve özlü bir şekilde anlatılması ve 
uzlaşmanın konusu,
e) Uzlaşma sonunda varılan anlaşma,
f) Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatların imzaları.

Uzlaşma sonucu kısmında, uyuşmazlığın ne şekilde çözüldüğünün, uzlaşma gider-
lerinin, uzlaşma dava açıldıktan sonra yapılmışsa, yargılama harç ve giderlerinin 
paylaştırma şeklinin, tarafların talep sonuçlarından her biri hakkında verilen karar 
ile taraflara yüklenen borçların ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası altın-
da birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.
Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağının aslı, tutanağı düzenleyen avukat ya da 
avukatlarda kalır ve örneği taraflara verilir.
Vekaletname Örneği ve Yetki Belgesi
Madde 18 — Avukatın çıkaracağı vekaletname örneğinde; vekaletnameyi düzen-
leyen merciin adı, kayıt numarası, düzenleme tarihi ile avukatın adı, soyadı, vergi 
numarası, imzası ve ayrıca vekil edenin adı, soyadı, adresi ve yetki kapsamının ne 
olduğunun bulunması zorunludur.
Avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, başkasını tevkil etme yetkisini taşıdıkları tüm 
vekaletnameleri kapsayacak şekilde tek bir genel ya da ayrı ayrı özel yetki belgesi 
düzenleyerek; bir başka avukatı veya avukatlık ortaklığını müvekkilleri adına vekil 
tayin edebilirler. Vekaletname hükmünde olan bu yetki belgesi; tüm yargı mercileri 
ile resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar için hukuken vekaletname işlev ve etkisi 
taşır. Yetki belgesinde yetki verenin ve yetkilendirilenin adı, soyadı, barosu, sicil 
ve vergi numarası ve bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hususların yer alması 
gereklidir.
Vekaletname ve yetki belgesinin asıl ve örnekleri ibraz edilirken, vekaletname pulu 
yapıştırılması zorunludur.
Baro tarafından 1/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
ve adli yardımdan görevlendirilen avukat, görevlendirildiği işle ilgili olarak başka 
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bir avukata yetki veremez, bu konuda yetki ilgili baroya aittir.
Onaylama ve Tebligat Yapabilme Hakkı
Madde 19 — Vekaletname örneklerinin asıllarına uygunluğunu onaylama şekli, 
Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesine göre avukatların örneklerinin aslına uy-
gunluğunu onaylamağa yetkili oldukları diğer belgelerde de uygulanır.
Avukat, usulüne uygun olarak düzenlenen ve kendisine verilmiş olan vekaletna-
melerin örneklerini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabi-
lir. Asıllarının verilmesi kanunda açıkça öngörülmeyen hallerde avukat, takip ettiği 
işlerde, aslı kendisinde olan her türlü kağıt ve belgenin örneğini de onaylayarak 
kullanabilir. Avukatın onayladığı bu örnekler ile vekaletname örnekleri bütün yargı 
mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hük-
mündedir.
Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan ya da 
aslına aykırı örnek veren avukat, Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasına göre cezalandırılır.
Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merci-
inin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ 
edebilirler. Tebliğ edilen kağıt ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve re-
sim ödenmek şartıyla, ilgili yargı merciinin dosyasına konur.
Kılık
Madde 20 — Avukatlar, mahkemelerde, Türkiye Barolar Birliği ve baro disiplin ku-
rullarında görev yaparken ve avukatlık ant içme törenlerinde, Türkiye Barolar Birli-
ğinin belirlediği resmi kılığı giymek zorundadırlar.
Türkiye Barolar Birliğince belirlenen resmi kılık, Türkiye Barolar Birliği ve baro ge-
nel kurullarında ya da yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları 
resmi törenlerde de giyilebilir.
Avukatlar, mahkemelerde münhasıran vekalet görevi ifa ettikleri davalar dışında 
resmi kılık giyemezler.
Avukatlar,mesleki ve yargısal faaliyetleri sırasında meslek kurallarının 20 nci mad-
desine uygun davranmak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başka Baroya Nakil 

Başvurma
Madde 21 — Nakil için başvuru, avukatın levhasına yazılmak istediği baro yönetim 
kuruluna yazı ile yapılır.
Başvuru yazısında, istekte bulunan avukatın levhasında kayıtlı olduğu baronun adı, 
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baro sicil numarası, ruhsatname tarih ve numarası, sosyal güvenlik yönünden hangi 
statüye tabi bulunduğu, levhasına yazılmak istediği baro bölgesindeki tebligat adre-
sini bildirmesi şarttır.

Başvuru yazısına; ikametgah belgesi, avukatların başı açık ve erkekler için kravatlı 
çekilmiş iki adet 6x9 büyüklüğünde cübbeli fotoğrafı eklenir.

İnceleme

Madde 22 — Başvurunun yapıldığı baro yönetim kurulu nakil istemi üzerine;

a) Avukatın levhasına yazılı olduğu barodan, avukatın nakil isteğinde bulun-
duğunu da bildirerek; baroya aidat borcu, yaşlılık sigortası prim borcu olup 
olmadığını, disiplin kovuşturması altında bulunup bulunmadığını ve gerekli 
gördüğü diğer hususları sorar.

b) Türkiye Barolar Birliğine avukatın nakil yoluyla levhasına yazılmak istedi-
ğini bildirir, ruhsatname tarih ve numarasını belirterek, avukatın bu konuda-
ki bildirisini doğrular.

c) Gerekli gördüğü diğer incelemeleri yapar.

Karar

Madde 23 — Baro yönetim kurulu, avukatın, istek sırasında levhasına yazı-
lı olduğu baroya yıllık kesenek borcu, Sosyal Sigortalar Kurumuna (Mülga 
ibare:RG-27/6/2009-27271) … prim borcu olduğunu veya disiplin kovuşturması 
altında bulunduğunu tespit ederse, bu engeller ortadan kalkıncaya kadar işlem ya-
pılmamasını kararlaştırır ve avukata, nakil isteği hakkında bir karar verilebilmesi 
için borçlarının ödenmesinin ve/veya disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasının 
gerektiğini tebliğ eder.

Avukatın; levhasına yazılı olduğu baroya yukarıda sözü edilen türde borçları yoksa 
ya da yapılan tebligat üzerine bu borçlarının ödendiği, avukatın borçlu olduğu baro 
tarafından düzenlenecek bir belge ile kanıtlanmışsa; avukat disiplin kovuşturması 
altında bulunmuyor ya da hakkındaki disiplin kovuşturmasının sonuçlandığı, ko-
vuşturma yapan baronun bu konudaki yazısı ile kanıtlanmışsa; nakil isteminde bu-
lunulan baro yönetim kurulu nakil istemini inceler ve istemin kabulü veya reddine 
dair bir karar verir.

İstemin Kabulü ve Reddi

Madde 24 — İstemin kabulü kararı ile birlikte avukat o baronun levhasına yazılmış 
olur. Baro levhasına yazılma günü, derhal Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın ön-
ceden yazılı olduğu baroya bildirilir. Avukatın nakil öncesi kayıtlı bulunduğu baro 
bu bildirim üzerine, naklin gerçekleştiği baro levhasına kayıt tarihi itibariyle avuka-
tın adını kendi baro levhasından siler. Avukatın baro sicil ve sigorta dosyaları nak-
lettiği baroya gönderilir. Avukatın naklettiği baronun adı, Türkiye Barolar Birliğine 
ve Adalet Bakanlığına bildirilir.
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Avukattan, naklettiği baro levhasına kaydı yapılırken giriş keseneği alınır.

(Mülga:RG-19/08/2005-25911)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silinme ve Yeniden Yazılma

Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silinme

Madde 25 — Avukatın baro ve Türkiye Barolar Birliği keseneklerini ödememekte 
direndiği ya da topluluk sigorta primlerini zamanında ödemediği veya Avukatlık 
Kanununun 72 nci maddesinde yazılı levhadan silinmeyi gerektiren nedenlerden 
birinin varlığının tespit edilmesi ya da avukatın yazılı istemi üzerine; levhasına ya-
zılı olduğu baro yönetim kurulu tarafından, avukatın adının levhadan silinmesine 
karar verilir.

Baro yönetim kurulu levhadan silme kararı almadan önce avukata tebligat yaparak 
tebliğden itibaren on gün içinde cevap vermesini ister; bu tebligatta avukata ayrı-
ca, gün ve saati yazılarak dinlenmek üzere yönetim kurulunda hazır bulunması da 
bildirilir.

Avukatın yazılı cevabı alındıktan, sözlü açıklamaları dinlendikten veya süresi içinde 
yazılı cevap vermediği ya da yapılan çağrıya uymadığı bir tutanakla tespit edildikten 
sonra, baro yönetim kurulu levhadan silme hakkında bir karar verir. Karar gerekçeli 
olur ve avukata tebliğ edilir. Bu karara karşı Avukatlık Kanununun 71 inci maddesi-
nin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır.

Yeniden Yazılma

Madde 26 — Avukat, Avukatlık Kanununun 74 üncü ve bu Yönetmeliğin 27 nci 
maddelerine göre levhadan silinmiş olmadıkça, silinmesini gerektiren hallerin sona 
erdiğini kanıtlayarak yeniden levhaya yazılma isteminde bulunabilir.

Baro yönetim kurulu başvuru üzerine, öncelikle avukatın bu Yönetmeliğin 4 üncü 
maddesinde yazılı belgelerden hangilerini tekrar baroya vermesi gerektiğine karar 
verir. Tekrar yazılma isteminde bulunan avukat dilekçesine;

a) Levhadan silinmesine sebep olan olayın ortadan kalktığını kanıtlayan bel-
geyi,

b) Levhadan silinme kararının kesinleşme tarihi ile tekrar yazılma istemi ta-
rihi arasında bir yıldan fazla bir süre geçmiş ise bu süre içinde meşgul olduğu 
işi kanıtlayan belge ile levhasına yazılmak istediği baro bölgesinde ikamet 
ettiğine ilişkin belgeyi eklemek zorundadır. Bu durumdakiler hakkında baro, 
ayrıca adli sicil incelemesi de yapar.

Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme

Madde 27 — Baro yönetim kurulu aşağıdaki durumların varlığı halinde avu-
katın bir daha yazılmamak üzere levhadan silinmesine karar verir.
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a) Yargı organları tarafından verilen ceza kararı ile meslekten çıkarılanlar,

b) Haklarında Avukatlık Kanununun 135 inci maddesinin beş numaralı ben-
di uyarınca meslekten çıkarma cezası verilmiş olanlar,

c) Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı olan suçlar-
dan hüküm giyenler.

Adı levhadan silinen avukat, Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinde yazıldığı 
şekilde bu karara itiraz edebilir.

Avukatlık Kanununun 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları hükmü ile bu 
Yönetmeliğin 11 inci maddesi bu konuda da kıyasen uygulanır.

Avukatlık Kanununun 74 üncü maddesine göre adları baro levhasından silinenle-
rin kimlikleri ruhsatnamenin geri alınıp alınmadığı da belirtilmek suretiyle Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilir.

Durum Türkiye Barolar Birliğince Resmi Gazete’de yayımlanır ve ayrıca yargı or-
ganları ile adli teşkilata duyurulmak üzere ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet Baş-
savcılıklarına ve idari mercilere duyurulmak üzere valiliklere de bildirilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Baroların Kuruluşu ve Baro Genel Kurulları

Kuruluş

Madde 28 — Avukatlık Kanununun 77 nci maddesine göre kurulmuş bulunan baro-
ların kanuni organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye 
Barolar Birliği bu baroya kayıtlı avukatların en yakın baroya bağlanmasına karar verir.

Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.

Yeni Baro Kurulması

Madde 29 — Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak 
çalıştığının anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirir.

Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen 
avukatların ad ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını ve meslek kıdem-
lerini belirten listeyi göndermelerini ister.

Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye Ba-
rolar Birliği, baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan 
en kıdemlisini, kuruluşu gerçekleştirmek üzere görevlendirir.

Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul, en geç 
altı ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bil-
dirir. Baro bu bildirimle tüzel kişilik kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar 
Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirir.
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Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca baro kurulmasını 
gerektiren koşulların mevcudiyeti, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafın-
dan saptandığı hallerde de, bu madde hükmü uygulanır.
Baro Genel Kurulunun Oluşumu
Madde 30 — Genel kurul baronun en yüksek organıdır.
Baro genel kurulu levhada yazılı bütün avukatlardan oluşur. Aşağıda yazılı kimseler 
genel kurula katılamaz.

a) Levhaya yazılmasına karar verilmiş olmakla birlikte, henüz mesleki andını 
içmemiş olanlar,
b) Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin son fıkrası gereğince işten ya-
saklanmış olanlar.
c) Baro ve Türkiye Barolar Birliğine kesenek borcu olanlar.

Toplantılar
Madde 31 — Baro genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.
Baro levhasında yazılı avukat, gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplan-
tılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden 
olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara, ilçe seçim kurulu başkanı ta-
rafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında para 
cezası verilir. Bu para cezaları baro başkanlığınca tahsil edilir ve baro bütçesine gelir 
kaydedilir.
Toplantıyı terk edenlerle toplantıya katılmayanların, genel kurul toplantısı sona er-
meden önce, özürlerini, baro başkanı veya başkanlık divanına bildirmeleri gereklidir.
Olağan Toplantılar
Madde 32 — Baro olağan toplantıları, iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde 
yapılır. Bu toplantıların gündemini baro yönetim kurulu belirler.
Aşağıda yazılı hususların gündemde bulunması zorunludur;

a) Açılış ve genel kurul başkanlık divanının seçimi,
b) Yönetim kurulunun geçmiş dönem çalışmaları ve işlemleri hakkında he-
sap raporu ile denetleme kurulu raporlarının okunup görüşülmesi ve karara 
bağlanması,
c) Takip eden yıl bütçesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
d) Seçim süreleri sona eren baro başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve 
denetleme kurulu asıl ve yedek üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği delegeleri 
seçimlerinin yapılması,

Genel kurul, istek üzerine gündeme yeni bir madde eklenmesine karar veremez. 
Yeni bir toplantı yapılması kararı bu hükmün dışındadır.
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Olağanüstü Toplantılar

Madde 33 — Baro genel kurulu;

a) Türkiye Barolar Birliği,

b) Baro başkanı,

c) Baro yönetim veya denetleme kurulları,

tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Ayrıca, levhada yazılı avukatların beşte birinin yazılı istemi ile de baro başkanı, ge-
nel kurulu onbeş gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır.

Avukatların olağanüstü toplantı isteğinin kabul ve uygulanabilmesi için görüşme 
konularının yazılı olarak belirtilmesi şarttır. Sebebi belirtilmemiş olağanüstü top-
lantı istekleri dikkate alınmaz.

Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri, olağanüstü toplan-
tılarda da kıyasen uygulanır.

Toplantılara Çağrı ve Gündem

Madde 34 — Genel kurulun olağan toplantısının yapılacağı yer, toplantı saati ve 
gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı-
nın yeri, günü ve saati, baro çevresi adalet dairelerinde ve baronun uygun bir yerin-
de en az otuz gün önceden başlamak üzere, genel kurulun toplanacağı tarihe kadar 
duyurulur. Bu duyuru, tebligat hükmündedir.

Yönetim kurulu toplantı tutanaklarıyla çalışma raporunun, kesin hesap ve denetçi 
raporunun ve bütçenin, yeterli sayıda örneklerinin, olağan toplantı çağrısının yapıl-
masıyla birlikte, baroda avukatların incelemesine sunulması gereklidir.

Yoklama Cetveli
Madde 35 — Genel kurul toplantılarında, baro levhasında yazılı avukatların baro 
sicil numaraları sırasına uygun olarak ad ve soyadlarının yer aldığı bir yoklama 
cetveli düzenlenir.
Avukatın toplantıya katılabilmesi, yoklama cetvelinde adının karşısını imzalama-
sıyla mümkündür. Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinde yazılı toplantı yeter 
sayısı sağlanırsa, başkan genel kurul toplantısını açar.
İtiraz halinde, cetvele göre ad okumak suretiyle yoklama yapılır, sonuç kesindir.
Genel Kurul Başkanlık Divanı
Madde 36 — Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında; öncelikle bir baş-
kan, bir başkan vekili ile iki üyeden oluşan bir başkanlık divanı seçilir. Seçim, her 
aday için ayrı ayrı ve genel kurulda aksine karar alınmamışsa işari oyla yapılır. Kul-
lanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.
Baro başkanı ile yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, başkanlık divanına seçilemezler.
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Söz Alma Sırası ve Süresi

Madde 37 — Başkan, söz isteyenlere sırası ile söz verir. Ancak, baro başkanı ile yö-
netim kurulu üyelerine ve Türkiye Barolar Birliğini ilgilendiren konularda da Tür-
kiye Barolar Birliği Genel Kuruluna seçilmiş delegelere öncelik tanınır.

Başkanlık divanı, usul hakkında yapılacak konuşmalara öncelik verilmesine karar 
verebilir.

Önergelerin Görüşülmesi

Madde 38 — Gündem maddeleri ile ilgili önergelerin görüşülmesi sırasında, önerge 
sahibinin açıklaması dışında, önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak üzere en az 
birer konuşmacıya da söz verilir.

Görüşme Sonucu Oylama

Madde 39 — Bir gündem maddesinin görüşülmesi; söz isteyenlerin konuşmaları-
nın bitmesiyle veya yeterlik önergesinin kabul edilmesiyle tamamlanmış olur.

Başkan, görüşülmesi tamamlanan konuyu ve ileri sürülen görüşleri özetleyerek ge-
nel kurulun oyuna sunar. Avukatlık Kanununda ve bu Yönetmelikte aksine hüküm 
bulunmadıkça; kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin açık oylarıyla ve oyçok-
luğu ile alınır.

Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular hakkında 
karar verilemez, yeni bir toplantı kararı bu hükmün dışındadır.

Toplantı Düzeni

Madde 40 — Genel kurul başkanlık divanı, toplantının ve görüşmelerin düzenini 
korumakla görevlidir. Toplantı ve görüşme düzenini bozan avukata ihtar verilebile-
ceği gibi, oy hakkı saklı kalmak kaydıyla, konuşulan hususun sonuna kadar toplan-
tıdan çıkarılmasına da karar verilebilir.

Toplantıya Ara Verme ve Erteleme

Madde 41 — Toplantı, aşağıda yazılı durumlarda ertelenebilir.

a) Toplantıya devam edilemeyecek kadar düzenin bozulması,

b) Toplantıya katılan avukatların, üye sayısı altmışa kadar (altmış dahil) olan 
barolarda en az 1/3 ünün, dörtyüze kadar (dörtyüz dahil) olan barolarda 1/5 
inin, dörtyüzden çok olanlarda 1/10 unun toplantı salonunda bulunmadığı 
yoklama sonucu anlaşılması.

Başkanlık divanı bu maddenin (a) bendindeki durumun tespiti halinde, toplantıya 
en fazla iki saat ara verir; bu maddenin (b) bendindeki durumun saptanması halin-
de ise başkanlık divanı toplantıyı onbeş günü geçmemek üzere başka bir güne erte-
ler. Ertelenen toplantı önceki toplantının devamı niteliğindedir. Önceki toplantıda 
görevli bulunanlar bu toplantıda da görevlidirler.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Baro Yönetim Kurulları ve Baroların Çalışmaları

Yönetim Kurulu Toplantısı
Madde 42 — Yönetim kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.
Başkanın bulunmadığı toplantıya, başkan yardımcısı; yardımcının da bulunmadığı 
toplantıya, en kıdemli üye başkanlık eder.
Oylama Şekli ve Karar
Madde 43 — Yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, oylama açık ola-
rak yapılır. Başkan, tartışılması biten konuyu, sicil numarası sırasına göre en kıdem-
siz üyeden başlayarak oylar, en son kendi oyunu kullanır.
Toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, kararlar, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutu-
lur. Baro başkanı veya yönetim kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine 
katılamazlar ve oy kullanamazlar.
Tutanak
Madde 44 — Yönetim kurulu toplantı tutanakları, genel sekreterler tarafından tu-
tulur. Tutanağa kurulun aldığı kararlar yazılır. Karar alınmadan önce yapılan tartış-
maların tutanağa yazılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Tutanak, toplan-
tıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Karara karşı olanlar karşı oy nedenlerini 
yazarak tutanağı imzalarlar.
İdari İşlemlerin Yürütülmesi
Madde 45 — Baro idari işlemleri, baro başkanı, başkanlık divanı ve görevli personel 
tarafından yürütülür.
Baro başkanı, aynı zamanda baro idari teşkilatının da başıdır.
Avukatların ve diğer kişilerin başvuru yeri baro başkanlığıdır.
Sayman; para alma ve verme işlemlerinde düzenlenen kağıtları; başkan ile birlikte, 
başkanın yokluğunda da başkan yardımcısı veya genel sekreter ile birlikte imzalar.
Baro başkanı veya yönetim kurulu, levhada yazılı avukatlara veya avukat stajyerleri-
ne, geçici olmak kaydıyla idari işlerin yürütülmesinde görev verebilir.
Hizmetler ücretsizdir.
Sorumluluk
Madde 46 — Baro başkanı, başkanlık divanı ve üyeleri baro idari işlemlerinin yürü-
tülmesinden dolayı öncelikle yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.
Genel kurul karşısında sorumluluk yönetim kuruluna aittir.
Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler
Madde 47 — Baro yönetim kurulu, bölgesindeki adliye merkezlerinde iki yıl için 
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görev yapmak üzere, bir temsilci atar.

Temsil görevini üstlenen avukat kendisine, uygun göreceği en fazla iki yardımcı se-
çer ve yönetim kurulunun onayına sunar.

Temsilci, Avukatlık Kanunu ve baro yönetim kurulunun kararları doğrultusunda ve 
onların gözetiminde görev yapar. Baro yönetim kurulu, staj ve baroya ait diğer görev 
ve etkinlikleri düzenler ve gözetir. İlgili defter ve kayıtları tutarlar, üyeler, kurum, 
resmi daireler ve baro arasındaki koordinasyona yardımcı olurlar. Adli yardım ve 
CMUK temsilcilikleri baro temsilciliği ile birleşebilir.

Temsilcinin görevinin; sürenin dolması, istifa, göreve son verilme ve başka neden-
lerle sona ermesi halinde, yerine baro yönetim kurulunca yeni temsilci atanır. Yeni 
atanan temsilci, eski temsilcinin süresini tamamlar.

Başvurma

Madde 48 — Herhangi bir idari işlemin yapılmasına ilişkin başvurular, yazılı olarak 
baroya yapılır.

Baro başkanı veya varsa görevlendirdiği başkanlık divanı üyesi tarafından görülüp 
ilgilisine havale edilmemiş başvurular, deftere kaydedilmez ve işlem görmez. Aynı 
kural resmi başvurularla ilgili evrak hakkında da uygulanır.

Yetkili İmzalar

Madde 49 — Baro başkanı, başkan yardımcısı ya da kıdemli üye veya başkanın gö-
revlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmamış yazılar, baro adına 
düzenlenemez.

Görevlendirme

Madde 50 — Baro başkanı idari bir işlemin görülmesi için, varsa başkanlık divanın-
dan yoksa yönetim kurulundan bir üyeyi, ayrıca görevlendirebilir.

Tutulacak Defterler

Madde 51 — Başkanlık divanı ve yönetim kurulu, baro idari işlerinin en iyi şekilde 
yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır, tutulacak defterleri ve dosyaları belirler.

a) Genel kurul tutanak ve karar,

b) Yönetim kurulu karar,

c) Gelen ve giden evrak,

d) Disiplin kararları esas,

e) Soruşturma esas,

f) Baro gelir ve giderleri,

g) Adli yardım,

h) CMUK,
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ı) Avukatlık ortaklığı sicil,
j) Vekalet pulu,
k) (Mülga:RG-27/6/2009-27271)
konularında defter tutulması zorunludur.
Defterlerin yönetim kurulu tarafından sayfa numaraları belli edilerek ve kaç say-
fadan ibaret olduğu defterin başına ve sonuna yazılmak suretiyle mühür ve imza 
ile onaylanması şarttır. Gereken durumlarda bu defterlerin tamamı veya bir kısmı 
dosya şeklinde düzenlenebilir.
Başkanlık, defter kayıtları ve dayanağı belgelerin düzenli bir şekilde saklanması için 
gerekli tedbirleri alır.
Barolar, kayıtlarını, bu madde uyarınca tutmakla yükümlü oldukları defterler dışın-
da, ayrıca bilgisayar ortamında da tutabilirler. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Seçim

Seçim İşlerinin Yürütülmesi
Madde 52 — Üye sayısı 400’ü aşan barolarda görüşmeler Cumartesi günü sonuçlan-
dırılır. Oy verme işlemi Pazar günü saat 9.00’da başlar saat 17.00’de sona erer.
Üye sayısı 400’den az (400 dahil) olan barolarda görüşmeler ve seçimler aynı gün ya-
pılabilir. Gündemdeki konuların görüşülmesinden sonra seçim süresinin başlangıç 
ve bitiş saatini seçim sandık kurulu belirler.
Adayların Tespiti
Madde 53 — Organlara aday olanların isimleri seçim saatine kadar seçim sandık 
kuruluna ayrı ayrı veya liste halinde verilir.
(Mülga ikinci fıkra:RG-27/6/2009-27271) Oy Pusulaları
Madde 54 — Oy verme zarflarının mühürlenmiş olması gerekir. Oy pusulalarının 
mühürlü olması gerekmez. Oy pusulası el ile yazılabileceği gibi basılmış veya çoğal-
tılmış olabilir. Oy pusulasında yazılı isim çizilip yerine başkası yazılabilir.
Oy Verme
Madde 55 — Oy verme gizli olur. İlçe seçim kurulu tarafından belirlenmiş seçim 
sandık kurulu, oy vermenin gizli ve her türlü etkiden uzak düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden sorumludur.
Oy Vermenin Bitimi ve Sayım
Madde 56 — Genel kurula katılan avukatların tümünün oyunu kullanması ya da oy 
verme süresinin dolmasından sonra oy verme işlemi sona erer. Durum bir tutanakla 
tespit edilir ve açık sayım yapılır.
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a) Sandıktan çıkan oy zarfları sayılır.
b) Zarf sayısının verilen oy sayısından fazla olması halinde, fazla olan miktarda zarf 
rastgele alınarak açılmadan yok edilir.
c) Zarflar teker teker açılır ve oy pusulası çıkan zarflar ayrı ayrı olmak üzere sırala-
nır. Birden fazla oy pusulası çıkan zarflar sayıma katılmaz.
d) Üye tam sayısının yarısından en az bir fazla ad yazılı bulunmayan oy pusulası 
geçersizdir.
e) Seçilecek üye sayısından daha fazla ad yazılı bulunan oy pusulasında, sondan 
başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.
f) Oyların sayımı yapılır ve sonuç en çok oy alandan en az oy alana doğru sıralana-
rak bir tutanakla tespit ve ilan olunur.
Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde, meslek kıdemi fazla olan, kıdem-
lerin eşitliği halinde ise adayların en yaşlısı ön sırada yer alır.
Seçim sonuçlarını belirtir tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
Bu kurallar tüm organ seçimlerinde geçerlidir.
Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan seçime ilişkin hükümler ile Yönetmeliğin Al-
tıncı Bölümündeki genel kurul toplantısına ilişkin hükümler; Türkiye Barolar Birli-
ği için de kıyasen uygulanır.
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetleme Kurulu

Görevleri
Madde 57 — Denetleme kurulunun görevi baronun mali işlerini incelemektir.
Kurul, denetleme görevini en az iki ayda bir yapar. Bunun şeklini ve yöntemini ken-
disi kararlaştırır. Ancak, denetim sırasında aşağıdaki hususların yerine getirilmesi 
zorunludur.

a) Baro gelir ve gider hesaplarının ve kayıtların dayanaklarının incelemesini 
yapmak,
b) Kayıtların usulüne göre yapılıp yapılmadığını tespit etmek,
c) Gider kayıtlarının; bütçeye, genel kurul ve yönetim kurulu kararı ile mev-
zuata uygunluğunu incelemek,
d) Baro yönetim kurulu tarafından kendilerine tevdi edilen hesap raporlarını 
incelemek ve varsa usulsüzlük ve hataları tespit etmek,
e) CMUK hesaplarının denetimini yapmak.

Denetçiler, inceleme sonunda üç nüsha rapor düzenlerler. Bu raporlardan biri de-
netleme kurulunun karar ve rapor dosyasına konur, biri yönetim kuruluna verilir, 
diğeri de dönem sonunda bu Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre hazırlanacak 
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yıllık raporlara eklenir.
Baro yönetim kurulu; denetleme kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak ve iste-
nilen belge ve kayıtları denetleme kurulunun incelemesine hazır bulundurmak zo-
rundadır.
Denetleme kurulunun görev süresi, baro genel kurulunun bir toplantı dönemidir.
Rapor Düzenlenmesi
Madde 58 — Baro denetleme kurulu, dönem sonunda genel kurula sunulmak üze-
re, baronun iki yıllık mali işlerini gösteren bir rapor düzenler.
Olağanüstü Toplantıya Çağrı
Madde 59 — Baro denetleme kurulu, incelemeleri sırasında baro mali işlerinde ve 
kayıtların tutulmasında düzensizlikler ve açıklar tespit eder ve bu düzensizliklerin 
devam ettiği sonucuna varırsa veya mevcut düzensizlikleri vahim görürse; bu konu-
da bir rapor düzenler ve baro genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına 
karar verir. Genel kurul, Avukatlık Kanununun 84, 85 ve 87 nci maddelerine göre 
toplanarak karar verir.
 

ONUNCU BÖLÜM
Türkiye Barolar Birliğinin İşlemleri

İdari İşler
Madde 60 — Avukatlık Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri gereğince baro karar-
larına karşı yapılan itirazlar, kararı veren baro aracılığıyla veya doğrudan Türkiye 
Barolar Birliğine yapılır.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı protokolde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ya-
nında yer alır.
Denetleme Kurulu
Madde 61 — Bu Yönetmelikte yer alan baro denetleme kurullarının çalışma biçim 
ve yöntemleri, Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu hakkında da uygulanır.
İtirazlarla İlgili Dosyadaki Eksiklikler
Madde 62 — Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurulları, itirazen ince-
ledikleri dosyada noksan gördükleri hususları tamamlatmak üzere dosyayı, kararı 
veren kurula iade edebilir. Böyle bir durumda noksan tamamlanıncaya kadar ince-
leme yapılmaz ve Türkiye Barolar Birliğinin karar verme süresi işlemez.
 

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Disiplin İşlemleri

Genel Kural
Madde 63 — Disiplin kovuşturmalarında; isnat olunan hususların ilgiliye açıkça 
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ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve savunma için en az 
on günlük bir süre tanınması şarttır. Disiplin işlemleri; soruşturma ve disiplin ko-
vuşturması olmak üzere iki bölümden oluşur. Disiplin kovuşturmasının açılması-
na veya açılmasına yer olmadığına karar verilebilmesi, soruşturmanın yapılmasına 
bağlıdır.
Avukatlık Kanununa ve Meslek Kurallarına aykırı davranışlar, disiplin kovuşturma-
sını gerektirir.
Soruşturma
Madde 64 — Avukat hakkında soruşturma;
a) İlgilinin ihbar veya şikayeti,
b) Cumhuriyet Savcısının isteği,
c) Baro yönetim kurulunca görülecek lüzum,
üzerine yapılır.
İhbar veya Şikayet
Madde 65 — İhbar veya şikayet, yazılı ya da sözlü olarak yapılır.
a) Sözlü ihbar veya şikayet, herhangi bir kişinin baroya başvurması ve hakkında 
ihbarda bulunduğu avukatı belirtip, iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.
b) Yazılı ihbar veya şikayet, bu konuda baroya verilecek yazı ile yapılır.
Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikayet olu-
nan avukatın kimliği, ihbar veya şikayet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün 
belirtilmesi zorunludur. Sözlü ihbar veya şikayette bu hususlar, baro başkanı veya 
yönetim kurulu üyelerinden biri ile ihbar veya şikayette bulunan kişi ve katip tara-
fından imzalanacak bir tutanakla tespit edilir.
Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve genişliği göz önünde bulundurularak, baro 
başkanınca masraf avansı istenebilir. Talep edilen avans ve tamamlanması istenen 
miktar ilgilisi tarafından ödenmedikçe, işlem yapılmayabilir.
İlk İnceleme
Madde 66 — Yönetim kurulu, acil durumlar dışında, ihbar veya şikayetin yapılma-
sından sonra yapacağı ilk toplantıda ihbar veya şikayeti inceler.
İhbar veya şikayette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme 
konamaz. Ancak yönetim kurulu lüzum gördüğü durumlarda ihbar veya şikayet 
konusu olay hakkında kendiliğinden soruşturma yapabilir.
Soruşturma Yapılması Görevi
Madde 67 — Şikayet veya ihbar ya da istek konusu olan husus, yönetim kurulunun 
üyeleri arasından görevlendireceği biri tarafından incelenir. Bu üye delilleri toplar, 
ihbar veya şikayette bulunanları dinleyebilir ve gerekli göreceği kimselerin ifadele-
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rini yeminli olarak da alabilir. Dayanak olan veya lüzum görülen dava ve icra dosya-
ları görevli üye tarafından incelendikten ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan 
avukat dinlendikten veya dinlenmek üzere verilen süre dolduktan sonra düzenlene-
cek rapor yönetim kuruluna verilir.
Yönetim kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse daha önce görevlendirdiği 
üyeyi veya diğer bir üyeyi eksikliğin tamamlattırılması için görevlendirebilir.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikayet, ihbar veya istek tarihinden itibaren 
en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundadır.
Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı
Madde 68 — Yönetim kurulu dosyayı ve raporu inceleyerek, aleyhinde şikayet veya 
ihbarda bulunulan avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek 
bir durumun mevcut olmadığını tespit ederse disiplin kovuşturması açılmasına yer 
olmadığına karar verir.
Bu kararda; ihbar veya şikayette bulunanın adı ve adresi, şikayet olunan avukatın 
kimliği, isnat olunan fiil, yapılan inceleme ve deliller ile gerekçe belirtilir.
Karar, ilgili dosya eklenerek Cumhuriyet Savcılığına resmi yazı ile bildirilir; hakkın-
da soruşturma açılmış bulunan avukata ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur.
Şikayetçiye tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şu kadar ki, karar ör-
neğinin elden verilerek tebliği de mümkündür. Bu takdirde tebligatın yapıldığı tarih, 
tebellüğ eden şikayetçinin adı ve soyadı bir tutanakla tespit edilerek şikayetçi ile baro 
adına başkatip ve ilgili memur tarafından imzalanır. Cumhuriyet Savcısına gönderi-
len resmi yazının bir örneği, yazıyı alan tarafından yazının alındığı tarih belirtilerek 
imzalanır. Tebligat parçaları veya tutanakla savcılık alındısı dosyaya konur.
İtirazlar
Madde 69 — Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına yer ol-
madığı kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde; ilgili Cumhuriyet 
Savcılığı ile şikayet eden tarafından, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna iti-
raz edilebilir. Baro, itiraz dilekçesini, dosyayı da ekleyerek Türkiye Barolar Birli-
ğine gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliğine gidiş dönüş posta gideri itiraz 
edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde posta gideri ilgili 
baro tarafından ödenir.
Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, 
karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, 
Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar veril-
mediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir.
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi 
ile birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye 
Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde 
onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafın-
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dan Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.
Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Bir-
liği, şikayetçi ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşül-
mek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara kar-
şı ise, Adalet Bakanlığı, şikayetçi ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilirler.
Disiplin Kovuşturması Açılması
Madde 70 — Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına karar ver-
mesi halinde; dosya derhal baro disiplin kuruluna gönderilir ve Avukatlık Kanunu-
nun 144 üncü ve sonraki maddeleri uyarınca işlem yapılır.
Disiplin kurulu kararı, ilgililer ile Cumhuriyet Savcısına bu Yönetmeliğin 68 inci 
maddesine göre tebliğ olunur.
Baro Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Madde 71 — Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, disiplin kurulu kararının tebliğinden 
itibaren otuz gün içinde, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
İtiraz dilekçesi ilgili baroya verilir. Baro dosya ile birlikte itiraz dilekçesini Türki-
ye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderir. Dosyanın Türkiye Baro-
lar Birliği Disiplin Kuruluna gidiş dönüş posta gideri itiraz edenden alınır. İtirazın 
Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde gider baro tarafından ödenir.
Resmi ve Özel Kuruluşların İncelemeye İzin Vermeleri
Madde 72 — Resmi ve özel kuruluşlarla yargı mercileri, gerçek ve tüzel kişiler; ba-
roların, yönetim kurulunca görevlendirilen üyelerinin, baro disiplin kurulunun ve 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurullarının isteği üzerine soruşturma, 
kovuşturma veya itiraz konusu ile ilgili dosya ve belgelerin incelenmesine izin ve-
rirler.
İncelemenin başka bir baro bölgesinde istinabe yoluyla yapılması gereken hallerde 
de bu madde hükümleri uygulanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Denetim

Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin Denetimi
Madde 73— Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin idari ve mali denetimi, hazırlana-
cak program dahilinde adalet müfettişlerince yapılır.
İdari denetim; barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun hü-
kümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını tespite yönelik olup, bu sebeple tüm 
kayıt, işlem, defter, her türlü evrak ve belgelerin incelenmesi suretiyle yapılır.
Mali denetim;

a) Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin gelir ve giderlerin incelenmesi,
b) Giderlerin amacına ve usulüne uygun olup olmadığı,
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c) Gelirlerin yasal kaynaklara dayalı ve zamanında eksiksiz olarak kayıtlara 
intikal ettirilip ettirilmediği,
d) Üye keseneklerinin tahsil edilip edilmediği,
e) Türkiye Barolar Birliği keseneklerinin vaktinde ödenip ödenmediği,
f) Ölüm yardımı keseneklerinin hak sahiplerine ödenmek üzere Türkiye Ba-
rolar Birliğine vaktinde gönderilip gönderilmediği,
g) Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin, memur ve hizmetlilerin prim ve sto-
paj vergileri ile ücretlerini, baroların avukatlara ait Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borçlarını zamanında ödeyip ödemedikleri,
h) Baro hesaplarında herhangi bir suiistimal bulunup bulunmadığı,
ı) CMUK hesaplarının denetimi,

hususlarını kapsar.
Denetimin amacına uygun ve sağlıklı yürütülebilmesi için, denetim süresince yet-
kililer müfettişlere yardımcı olur. İstenilen bilgi ve belgeler geciktirilmeden temin 
edilir.
Yapılan denetimde, mahallinde giderilmesi mümkün aksaklıklar dışında öneriye 
değer hususlar ilgili baroya ve Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. Müteakip dene-
timde bu hususlara uyulup uyulmadığı üzerinde durulur.
Denetim sırasında idari ve mali konularda tespit edilecek organların usulsüzlük ve 
yolsuzluklarından dolayı yapılan soruşturma sonunda düzenlenecek fezlekeli evrak 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. 
(Ek bölüm:RG-6/9/2008-26989) 
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar
Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler
MADDE 73/A – Sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununa ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun, yazılı sürekli avu-
katlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesi zorunludur. Bu sözleşme taraf sayısından 
bir fazla nüsha olarak hazırlanır. Birer nüshası taraflara,  bir nüshası da sözleşmenin 
tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilir. Sözleşme metninde uyuş-
mazlık çıkması halinde Baroda saklanan nüshaya itibar edilir.
Her baro sözleşmeler için ayrıca bir kayıt defteri tutar ve bu deftere yıl bağlantılı 
sıra numarasına göre sözleşmeler kayıt edilir. Kaydı yapılan sözleşme kayıt sıra nu-
marasına göre sözleşmeler klasöründe, bir fotokopisi de avukatın sicil dosyasında 
saklanır.  
Sözleşmede;

a) İş sahibinin adı, soyadı, mesleki ya da ticari unvanı, adresi, vergi/T.C. 
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kimlik numarası,
b) Avukatın/avukatlık bürosunun/avukatlık ortaklığının adı, soyadı, unvanı, 
vergi/T.C. kimlik numarası,
c) İşin tanımı,
ç) Avukatlık ücreti ve bu ücretin ödenme şekli,
d) Sözleşme hükümlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişikliklerine uyar-
lanacağı,  
e) Süresi, 
g) Sona erme koşulları, 
ğ) İşin harç ve giderlerinin iş sahibine ait olduğu, bunların peşin olarak ya da 
avukatın ilk talebinde derhal ödenmesi gerektiği, sözleşmede yazılı adresin 
avukatın bu konudaki taleplerini ileteceği adres olduğu, bu adrese yapılan tebli-
gatların iş sahibine yapılmış sayılacağı, 
h) Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanununun 516 ncı ve ilgili maddeleri kapsamında tahkim yolu ile 
çözülebileceği, hakem heyetinin birisi hakem kurulu başkanı olmak üzere, 
asgari on yıllık hukukçu olarak fiilen görev yapmış üç hukukçudan oluşacağı, 
hakem kuruluna görevlendirmenin avukatın kayıtlı olduğu baro merkezinde 
bulunan ve uyuşmazlığa bakmakla görevli mahkemece taraflardan birinin 
sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi örneğini de ekleyerek yapacağı yazılı 
başvuru üzerine yapılacağı hükümleri
yer alır.

Serbest meslek makbuzu veya bordro düzenlenmesi ve baroya ibraz 
MADDE 73/B – 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamındaki sürekli avukatlık hiz-
meti içeren çalışma şekillerinde sözleşmelere göre tahsil edilen avukatlık ücretine 
ilişkin serbest meslek makbuz veya bordro örnekleri, her yıl sonunda avukat tara-
fından bir liste ekinde kayıtlı olduğu baro başkanlığına sunulur. Bu belgeler avuka-
tın sicil dosyasında saklanır.
Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor
MADDE 73/C – 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fık-
rasına aykırı davranan tüzel kişiler, merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından 
takip edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulur. Baro başkanlığı bu konudaki 
çalışmaların sonuçlarını sözleşmeye taraf olan avukatları da içeren bir rapor ile her 
yıl sonunda Türkiye Barolar Birliğine bildirir.
Disiplin sorumluluğu
MADDE 73/D – 73/A ve 73/B maddelerine aykırı davranışlar ile Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılması Meslek Kurallarına aykırılık 
oluşturur.
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ONDÖRDÜNCÜ1 BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Dava Vekilleri
Madde 74 — Avukatlık Kanununun Geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uya-
rınca dava vekilliği yapmaları kabul edilenler, barolarca düzenlenen listeye yazıl-
makla yükümlüdürler.
Dava vekilleri listesinde, dava vekillerinin adları ve soyadları dava vekilliği ruhsat-
namelerinin tarihi, Bakanlık sicil ve baro listesinde kayıt sıra numarası gösterilir. 
Liste, isim alfabe sırasına göre düzenlenir. Her adli yılın başında 31 Aralık tarihine 
kadar, baro listesinde yazılı dava vekillerinin isimlerinin yer aldığı liste düzenlene-
rek avukatlar listesine eklenip Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği ile dava 
vekillerinin vekalet icra edebilecekleri yer Cumhuriyet Savcılıklarına, en büyük idare 
amirine, o yer yargı mercilerine, icra ve iflas dairelerine ve noterlerine gönderilir.
Dava vekillerinin listeye yazılmak için başvurmalarına, listeden silinmelerine ve is-
temlerinin reddine dair kararlara karşı itirazlar hakkında, avukatlarla ilgili hüküm-
ler kıyasen uygulanır.
Dava ve İş Takipçileri
Madde 75 — Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak 
üzere bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesi ile avukatlık mesleğine kabul, yalnız avu-
katların yapabileceği işler, başka baroya nakil, disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri 
dava ve iş takipçileri hakkında da kıyasen uygulanır.
Dava ve iş takipçileri, Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci maddesinin dördüncü 
fıkrası uyarınca bulundukları yerdeki avukat veya dava vekilleri sayısı üçü bulma-
dıkça listesine yazılı oldukları baro veya başka bir baro bölgesindeki bir yere nak-
ledilemezler.
Dava ve iş takipçilerine verilecek yetki belgesi Türkiye Barolar Birliğinin belirleye-
ceği örneğe göre düzenlenir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 76— 20/2/1973 tarihli ve 14454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukat-
lık Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Türkiye Barolar 
Birliği tarafından düzenlenen avukat kimlikleri dışındaki kimlikler, 1/1/2003 tari-
hinden sonra avukat kimliği olarak kullanılamaz. 
Mevcut sözleşmelerin uyumu 
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-6/9/2008-26989) 
Bu Yönetmeliğin onüçüncü bölüm hükümlerinin yürürlük tarihinden önce düzen-
lenen sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmeleri, 31/12/2008 tarihine kadar bu Yö-
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netmelikle uyumlu hale getirilir ve sözleşmenin tarafı olan avukatların Yönetmelik-
ten doğan yükümlülükleri aynı süre için devam eder. 
Yürürlük
Madde 77 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 78 — Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ta-
rafından yürütülür. 
 
 
(1) : 6/9/2008 tarihli ve 26989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar 
Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik 
uyarınca, bu Yönetmeliğe onikinci bölümünden sonra gelmek üzere onüçüncü bölüm 
eklenmiş, mevcut onüçüncü bölüm ondördüncü bölüm olarak teselsül ettirilmiştir. 
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Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25418

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Ka-
nununun 176-181 inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları dü-
zenlemektir.
Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aş-
mak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık 
ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hiz-
metlerinden yararlandırılmasıdır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
180 inci maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan paraların, ba-
rolar arasında dağıtımı ve kullanılması ile adli yardım bürosunun kuruluşunu, görev 
ve yetkilerini, görevlendirilecek avukatların ve ücretlerinin belirlenmesini, işleyişini 
ve denetimini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
176-181 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiştir

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Adli Yardım Bürosu ve Temsilcisi
Madde 4 — Her baro merkezinde, baro yönetim kurulu tarafından belirlenip gö-
revlendirilecek, yeterli sayıda avukattan oluşan bir adli yardım bürosu kurulur. Baro 
yönetim kurulu ayrıca, baro merkezi dışında, avukat sayısı beşten fazla olan her 
yargı çevresinde bir avukatı, adli yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. 
Gerektiğinde, yeteri kadar temsilci yardımcısı da görevlendirilir.
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Adli yardım bürosu ve temsilcileri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Ka-
nununda öngörülen görevler ile baro yönetim kurullarının Avukatlık Kanunu ve 
Yönetmelikler çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirirler.
Adli yardım bürosu ve temsilcileri, işlerini adli yardımdan sorumlu baro yönetim 
kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde yürütürler.
Adli yardım bürosu ve temsilcilerine, hizmetin yürütülebilmesi için adli yardım 
ödeneğinden karşılanmak üzere yeterli mekan, büro donanımı ve personel sağla-
nır.
Barolar, avukat stajyerlerine, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinde eğitim ama-
cıyla geçici süreli görevler verebilirler.
Adli Yardım İstemi
Madde 5 — Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve 
temsilciliklerine yapılır. Başvurularda, adli yardım başvuru formu doldurulur ve 
adli yardım esas defterine kaydedilir.
Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden gerekli bilgi ve belgeleri is-
ter, istemin haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde ka-
rar verir. Bu araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna 
ve temsilciliklerine yardımcı olurlar.
Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden itibaren on gün 
içinde yazılı veya sözlü olarak baro başkanına başvurabilir. Baro başkanı yedi gün 
içinde karar verir, bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği taktirde talep ret 
edilmiş sayılır.
Adli yardım görevi serbest çalışan avukatlara eşitlik ilkesi esaslarına göre verilir.
Adli Yardımın Yapılışı
Madde 6 

a) Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. 
İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata 
ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5’ini baroya ödeyeceğine; adli 
yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlen-
dirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile 
geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır.
Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir.
Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayı-
lı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465-472 nci maddeleri gereğince 
adli müzaheret talebinde bulunulur. Bu talebin reddi halinde ilgilisi, avukat-
lık ücreti dışındaki diğer yargılama giderlerini karşılamak durumundadır. 
Aksi halde, adli yardım istemi reddedilebilir.
Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve 
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adli yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir 
kanı oluşması halinde, adli yardım bürosunun veya adli yardım temsilcisinin 
önerisi üzerine baro yönetim kurulu kararıyla adli yardım fonundan karşıla-
nır.
Davanın reddi halinde iade olunacak harç, adli yardım fonuna aktarılır.
b) Adli yardım isteminin kabulüyle, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve yürüt-
mek üzere bir veya birkaç avukat görevlendirilir. Görev yazısının bir örneği 
de istem sahibine verilir ve gerekli bilgi, belge ve vekaletname ile birlikte gö-
revlendirilen avukata başvurması istenir. Görevlendirilen avukat, görevlen-
dirme yazısının, işe ve ilgiliye ait bilgi, belge ve vekaletnamenin, adli müzahe-
ret istemi reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması 
ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.
Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü, istek sahibinin hizmetin görülebil-
mesi için gerekli belge ve bilgiler ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargı-
lama giderlerini vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınması ile sona 
erer. Görevlendirilen avukat, bu durumu gecikmeden, kendisini görevlendi-
ren adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine bildirir.
c) Görevlendirmede, avukatların mesleki faaliyet alanlarına ilişkin beyanları 
dikkate alınır.
d) Görevlendirilen avukat, bu işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekin-
mek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, 
o işin tarifede belirlenen ücretini baroya ödeyerek görevden çekilebilir.
e) Görevlendirilen avukat, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 
hükümlerine göre işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Bağlantı ve 
ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuksal işlemler, 
görev konusu iş kapsamında kabul edilmez.
f) Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti ye-
rine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa 
olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Hizmetin 
sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belge-
leri adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine iletir.

Ödenecek Ücret
Madde 7 — (Değişik birinci fıkra:R.G.-18/12/2008-27084) Adli yardımla görev-
lendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen 
maktu ücretin üç katına kadarı baro yönetim kurulu kararı ile peşin ödenir. Aynı 
işe birden fazla avukat görevlendirilemez. Ancak görevden çekilen avukatın yerine 
görevlendirilen yeni avukata ayrıca ücret ödenir.
Ceza davalarında şahsi davacı ve müdahil vekiline, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu gereğince yapılacak hukuki yardımlar için avukatlık ücret tarifesinde 
belirlenen maktu ücret ödenir.
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Yargıtayda görülecek duruşmalı işlerde ayrıca, Ankaraya gidiş-geliş otobüs ücreti 
ödenir. Adli yardımdan yararlananın veya vekilinin talebi halinde Ankara barosun-
dan görevlendirilecek avukat aracılığı ile Yargıtaydaki duruşma takip edilebilir.
Tüm masraflar belgeye dayandırılır. Belgesiz ödeme yapılamaz.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için, bu mahkemenin kendi adli yardım kuralları 
uygulanır. Bu yönetmelik uyarınca ödeme yapılamaz.
(Mülga beşinci fıkra:R.G.:20/10/2007-26676)
Adli Yardım Bürosunun Gelirleri
Madde 8 — Adli yardım bürosunun gelirleri şunlardır:

a) Türkiye Barolar Birliğinden baroya gönderilecek adli yardım ödeneği,
b) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, il veya belediye bütçelerinden 
baroya yapılan yardımlar,
c) Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,
d) Adli yardım görevlerinden çekilen ve haklı neden olmaksızın hizmeti so-
nuçlandırmayan avukatlardan geri alınan ücretler,
e) Taahhütname gereği ilgiliden alınan paralar,
f) Yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca esas değerin 
%5’i .

Adli Yardım Bürosunun Giderleri
Madde 9 — Adli yardım bürosunun giderleri şunlardır:

a) Adli yardımla görevlendirilecek avukatlara ödenecek ücretler ve zorunlu 
yol giderleri, gerektiğinde vekaletname, dava harç ve masrafları,
b) Büro personelinin ücretleri,
c) Büro donanımı, kırtasiye, kira ve diğer giderler.

Adli yardım paraları, münhasıran adli yardım hizmetlerinde kullanılır ve baro büt-
çesinin ayrı bölümlerinde gösterilir. Bu bölümden kalan gelir fazlası, bir sonraki 
yılın aynı faslına aktarılır.
Adli Yardım Parasının Barolara Dağıtımı
Madde 10 — Türkiye Barolar Birliği, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Ka-
nununun 180 inci maddesi uyarınca tahsil edilen parayı bütçesinin adli yardım fas-
lına aktararak, bankada açacağı ayrı bir hesapta toplar. Bu hesapta toplanan paranın 
% 10 u Türkiye Barolar Birliğinin adli yardım giderleri ve adli yardım dengeleme 
fonu için ayrılır, kalanı barolara gönderilir.
Her baroya (5) temel puan verilir. Verilen (5) temel puana;

a) Her (25) üye avukat için (1) puan,
b) Her (50 000) nüfus için (1) puan,
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c) Kalkınmada öncelikli yöre barolarına (3) puan,
eklenerek adli yardım ödenek puanı saptanır.
Puanlamada 0.5’in altındaki küsuratlar dikkate alınmaz, bunu aşan küsuratlar ise 
(1) puana tamamlanır.
Barolara gönderilecek adli yardım payı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Baro adli yardım ödeneği = 

                                                             Tüm baroların adli yardım puanları toplamı

Yıl içinde barolara gönderilmiş olan ödenekler, yıl sonunda barolara ayrı ayrı bil-
dirilir.
Barolar, kendi paylarına düşen adli yardım ödeneğinin yıl içinde bitmesi halinde, 
adli yardım bürosunun gerçekleşen harcamalarını, ödeneğin gerekçesini ve bekle-
yen işleri içeren rapor ile Türkiye Barolar Birliği adli yardım dengeleme fonundan 
ek ödenek isteyebilirler. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu tarafından, istemin 
uygun bulunması halinde ek ödenek gönderilir. Barolara gönderilen ödenek yıl 
içinde kullanılmaz ise bir sonraki yıla aktarılır.
Barolar her yılın sonunda adli yardım yıl sonu raporu düzenleyerek Türkiye Barolar 
Birliğine gönderirler. Türkiye Barolar Birliğindeki kayıtlar ile bu raporlar esas alına-
rak hesap mutabakatları sağlanır.
Barolara tahsis edilen ödenek, dört taksit halinde ödenir. Barolar kendilerine tahsis 
edilen ilk ödemeden sonra üçer aylık rapor düzenler ve Türkiye Barolar Birliğine 
gönderir.
Raporların Yönetmeliğe uygunluğu tespit edildikten sonra bir sonraki ödeme yapı-
lır. Takip eden diğer ödemelerde de aynı usul uygulanır.
Adli Yardım Bürolarının Denetimi
Madde 11 — Baro yönetim kurulu, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinin çalış-
malarını her zaman denetleyebilir. Baro denetçileri ayrıca mali açıdan adli yardım 
bürosu ve temsilciliklerini de kapsayan çalışmalarını, her 2 ayda bir düzenleyeceği 
raporla, baro yönetim kuruluna bildirir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 12 — 14/11/2001 tarih ve 24583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adli 
Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 13 — Bu Yönetmelik 10/3/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ta-
rafından yürütülür.

TBB toplam 
adli yardım parası 0.90 baro adli 

yardım ödenek puanı
X X
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Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25296

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde 
etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlen-
mesidir. Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmeleri-
ni, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, 
yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görü-
nümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; avukatları, avukatlık ortaklıklarını, avukatlık büroları-
nı, avukat stajyerlerini ve dava vekillerini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
55 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Büro
Madde 4 — Mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü büro; bu amaca elverişli ve mesleğin 
saygınlığına yaraşır nitelikte olmalıdır.
Tabela
Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar kullanacakları tabelada; avukatlık 
unvanı ile ad ve soyadı, varsa akademik unvanı, büronun bulunduğu kat ve büro/
daire numarası telefon numarası, internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir. Tabe-
lada bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe 
dışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine 
yer verilemez.
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Aynı büroda birlikte çalışma halinde, avukatlardan birinin veya bir kaçının adı ve 
soyadı veya sadece soyadı yanında “avukatlık bürosu” ibaresinin ve avukatlık ortak-
lığı halinde de; ortaklık sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı ve unvanı yanında 
“avukatlık ortaklığı” ibaresinin de yer alması zorunludur.
Tabela, fiziki imkansızlık dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanı-
na, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir.
Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, ben-
zeri yazılar yazılamaz. Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici do-
nanımla süslenemez. Tabelada en çok iki renk kullanılabilir.
Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez. Ancak birden fazla avukata ya da avu-
katlık ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut 
(100 cm X 150 cm) ye kadar arttırılabilir.
Basılı Evrak
Madde 6 — Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıya-
cak aşırılıkta olamaz.
Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; sadece avukatlık unvanı, 
varsa akademik unvan, adı ve soyadı, adres, telefon-faks numaraları, internet ve 
e-posta adresleri ile bağlı bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numarala-
rı, vergi dairesi ile vergi sicil numarası yer alabilir.
Birlikte çalışma halinde; “avukatlık bürosu” ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde 
“avukatlık ortaklığı” ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer 
alması da zorunludur.
Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı 
kağıtlarında; büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlarını da kullan-
maları zorunludur.
Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik 
unvan dışında; emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka- 
patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, Bakan, Milletvekili ve benzeri sıfatlar kulla-
nılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siya-
si partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve Türkiye Barolar 
Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvanlarını kullanamazlar. 
Halen görevli olanlar bu unvanlarını; ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile 
sınırlı olmak kaydıyla kullanabilirler.
Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya avukatlık or-
taklığının ad ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı 
bulunduğu baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller 
yer alamaz.
Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda baş-
vuruda bulunulamaz.
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Telefon Rehberi
Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, telefon rehberinin “meslekler” kıs-
mına alfabetik sırada dizilmiş olmak ve diğer avukatlardan, avukat bürolarından ve 
avukatlık ortaklıklarından ayırt edici her hangi bir ifade, sembol, işaret ve saire kul-
lanmamak koşulu ile; adı, soyadı, büro adresi, telefon ve faks numaraları, internet 
adresi ve e-posta adresini yayınlatabilirler.
Medya İlişkileri
Madde 8 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar;

a) Adres değişikliğini, büro açılışını ve altı ayı aşan ara vermeden sonra ye-
niden mesleğe dönüşünü; avukatlık ortaklığına girişini ve çıkışını, reklam 
niteliğini taşımayacak şekilde, gazete ve sair yazılı basın yolu ile bir kez du-
yurabilirler. Avukatlık ortaklığının tescil ya da sona ermesi ya da ortaklardan 
birinin ayrılması ilan yolu ile duyurulabilir,
b) Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında “reklam niteliğinde” ya-
yınlarda bulunamaz, halen ya da eskiden takip ettiği, devam eden veya so-
nuçlanmış bir dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi ha-
reket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu 
haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve internet’e görüntü, 
bilgi, demeç veremez, açıklama yapamazlar,
c) Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internet’te röportaj, sohbet, 
konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabile-
cek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklama-
dan kaçınmak zorundadırlar,
d) Avukat unvanı kullanarak yazılı, işitsel, görsel iletişim araçlarında ve 
internet’te yönetmen, düzenleyici, danışman ve sair sıfatlar ile dizi, sürekli 
yayın, süreli ya da süresiz programlar hazırlayamaz, sunamaz, yönetemez, 
hazırlanmasına, sunulmasına ve yönetilmesine katılamazlar,
e) Gerek mahkemede temsil görevini yerine getirirken, gerek yazılı, işitsel ve 
görsel iletişim araçları ve internet ile ilişkisinde kendisini veya üzerinde çalış-
makta olduğu hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar.

İnternet
Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bi-
limin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, 
avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından 
belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade 
etme hakkına sahiptir.
Mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, 
mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayınlamak amacıyla yalnızca [av.tr] 
uzantılı internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde sa-
dece av.tr uzantılı veya Türkiye Barolar Birliğinin ya da bağlı bulunduğu barosunun 
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verdiği e-posta adreslerini kullanabilir. Internet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini 
yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektir-
diği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak 
sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internet’in kendine özgü 
araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan internet 
sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “sanal ofis” benzeri uygulamaları kullanabi-
lir. Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.
Bu Yönetmelik kapsamında olanlar açacakları internet sitelerinde;

a) Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık 
ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türki-
ye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun ol-
dukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro 
adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi gibi bilgilerin bulunmasını 
sağlar,
b) İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabe-
te yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motorlarına kayıt eder-
ken anahtar kelime (keyword) olarak; “adı ve soyadı”, “avukatlık ortaklı-
ğı unvanı”,”avukatlık bürosu unvanı”, “bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları 
baro” “avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak” dışında 
bir sözcük ya da tanıtım tümcesi kullanamaz,
c) İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak 
şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka 
siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, kullanılmasına izin ve-
remez ve reklam veremez ve alamaz.

İşbirliği
Madde 10 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, ülke içinde ve dışında işbirliği 
yaptıkları ve başka kentlerdeki avukatları, ortak avukat bürolarını ve avukatlık or-
taklıklarını; “İrtibat Bürosu” ve benzeri tanımlarla, işbirliğini genelleştirecek ve sü-
reklilik kazandıracak biçimde açıklayamazlar, duyuramazlar.
Yükümlülükler
Madde 11 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; salt ün kazanmaya yönelik her 
tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her 
hangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam 
sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, engel olmak için gerekli 
önlemleri almakla yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık
Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafın-
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dan resen soruşturma açılır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 13 — 14/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Türki-
ye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — 14/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca ha-
len kullanılmakta olan “gen.tr” uzantılı internet adresleri iş bu Yönetmeliğin yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde “av.tr” uzantılı şekle dönüştürülür.
Yürürlük
Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
yürütür
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Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25952

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Ka-
nununun 27/A maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği nezdinde kurulan Sosyal 
Yardım ve Dayanışma Fonuyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 
Fonun kuruluşu, yönetimi, görev ve yetkileri, işleyiş ve denetimi, gelirlerinin kulla-
nılması ile Fondan yararlanacak olanları ve yararlanma koşullarını kapsar.
Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik Avukatlık Kanununun 27/A maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 1136 sayılı Avukatlık Kanununu,
Yönetmelik: Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeli-
ğini,
Fon: Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonunu,
Yönetim Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunu,
Yürütme Kurulu: Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yürütme Kurulunu,
Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi: Üyelerden elde edilecek gelirlerin elde edil-
mesine ilişkin usul ve esaslar ile Fon kapsamında bulunan sosyal yardımların yapıl-
masına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönergeyi,
Çalışma Yönergesi: Fon Müdürlüğünde ve Fon Temsilciliklerinde çalışacak personel 
ile Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesinin görev ve yetkilerini ve Fon faaliyetleriyle 
ilgili tutulacak kayıtları düzenleyen Yönergeyi,
Çalışma Raporu: Yürütme Kurulunun bütçe dönemi içindeki Fon faaliyetlerine ve 
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sonuçlarına ilişkin hazırlayacağı raporu,
İş Programı: Yürütme Kurulunun bir sonraki bütçe dönemi içinde yapmayı 
plânladığı faaliyetleri gösterir programı,
Tahminî Bütçe: Yürütme Kurulunca, bir sonraki takvim yılına ilişkin tahminî gelir 
ve gider hesaplamalarını gösterir bütçeyi,
Pul: Avukatların yetkili mercilere sunduğu vekâletnamelere ve yetki belgelerinin 
asıl ve suretlerine avukatların yapıştıracağı vekâlet pulunu,
Vekâlet Pulu Satış Hesabı: Baroların aldığı vekâlet pullarının karşılığının yatırıldı-
ğı banka hesabını,
Avukat: Baro levhasına kayıtlı avukatı,
Çalışmayan Avukat: Yardıma muhtaç oldukları Yönetim Kurulunca kabul edilen ve 
hastalık, yaşlılık veya malûliyet gibi sebepler yüzünden fiilen mesleğini sürdüreme-
yen ve barolarda kaydı olmayan kişileri,
Stajyer Avukat: Baro stajyer listesine kayıtlı avukat adayını,
Bakmakla Yükümlü Olunan Eş: Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi 
olarak çalışmayan, buralardan gelir, aylık ve sağlık yardımı almayan eşi,
Bakmakla Yükümlü Olunan Çocuk: Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşları-
na tâbi olarak çalışmayan, buralardan gelir, aylık ve sağlık yardımı almayan onsekiz 
yaşına kadar, öğrenim görüyorsa yirmibeş yaşına kadar çocukları,
Üye: Fon kapsamında bulunan sosyal yardımlardan yararlanabilecek kişileri,
Sağlık Kuruluşu: Devlet hastaneleri, özel idare ve belediye hastaneleri, sağlık ocak-
ları, genel ve özel dal, eğitim, üniversite ve araştırma hastaneleri ile 2219 sayılı Hu-
susi Hastaneler Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere göre 
yatarak veya ayakta hasta tedavi etmek amacıyla kurulan ve Sağlık Bakanlığından 
gerekli ruhsat alınmak suretiyle faaliyet gösteren kuruluşlar ve bu kuruluşların yurt 
dışındaki benzeri kuruluşları,
Dayanışma Aidatı: Sosyal yardım kapsamına dâhil olmak için üyelerin ödeyeceği 
tutarı,
Katılım Payı: Yararlanılan sosyal yardımların karşılığının Üyeler tarafından öde-
nen kısmını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim, İşleyiş, Görev ve Yetkiler

Temsil ve yönetim
Madde 4 — Fon, Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim Kurulu, Fonu, 
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Yürütme Kurulunun görüş ve önerilerini alarak yönetir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 5 — Yönetim Kurulu;

a) Yürütme Kurulu üyelerini atar, Fonla ilgili işlerin yürütülmesi için Sayman 
Üyesini Fon işleriyle görevlendirir.
b) Fona ait nakitleri, menkul değerleri, menkul ve gayrimenkul malları, ku-
ruluşları ve işletmeleri yönetir.
c) Fonun yıllık bilânçosu ile çalışma raporunu onaylar.
d) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak sunulan, bir sonraki yıl uygula-
nacak iş programını ve tahminî bütçeyi onaylar.
e) Fon için taşınmaz mallar satın alınması, bağış kabul edilmesi, bağışlanan 
veya satın alınan malların satılması ve bunlar üzerinde her çeşit ayni hakların 
kurulması, taşınmaz mallar üzerinde ipotek tesis edilmesi ve Fonun varlı-
ğının üyelerin yararına ve verimli şekilde işletilmesi konularında her türlü 
kararı alır ve iktisadi işletmeler kurar.
f) Fon Yürütme Kurulunun önerisi üzerine, bu Yönetmeliğin 17 nci madde-
sinde yer alan sosyal yardımlardan;

1) Sağlık yardımlarının Fonun tesis edeceği sağlık kuruluş veya kuruluşlarından ya-
hut doğrudan anlaşma yapacağı sağlık kuruluşlarından alınması,
2) Munzam emeklilik yardımının Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak emek-
lilik sistemi vasıtasıyla yapılması ve ayrıca üyelere hizmet vermek üzere huzurevi 
kurulması,
3) Sağlık ve munzam emeklilik yardımlarının Türkiye’de yerleşik özel sağlık sigorta 
şirketleri veya özel emeklilik fonları vasıtasıyla, bu hizmetleri veren kurum ve kuru-
luşlardan birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere alınması ve sigorta şirketleri ile acente 
sözleşmesi yapılması,
konularında karar verir, üyelerden alınacak dayanışma aidatı ve katılım paylarının 
miktar ve esaslarını belirler,

g) Fon uygulama esaslarını içeren Yürütme Kurulunca hazırlanacak Yöner-
geleri onaylar.

Yürütme Kurulu
Madde 6 — Bu Yönetmelikte öngörülen işlerin yapılabilmesi için, Yönetim Kuru-
lunca aktüerya, sağlık sigortası, finans yönetimi ve benzeri konularda uzman olanlar 
arasından görevlendirilecek dört üye ve Yönetim Kurulunun görevlendirmiş olduğu 
Sayman Üyesinin katılımı ile beş kişilik Yürütme Kurulu oluşturulur.
Yürütme Kurulu çalışmalarını görevli Yönetim Kurulu Sayman Üyesi başkanlığında 
yürütür. Onun yokluğunda, toplantıya üyelerden en yaşlı olan başkanlık eder. Top-
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lantı ve karar yeter sayısı üç kişidir.
Yürütme Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ücret veya 
huzur hakkı ödenir.
Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 7 — Yürütme Kurulu;

a) Fonun ve üyelerin yararına araştırmalar yapar, öneriler geliştirir ve Yöne-
tim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde; Fona ait nakit, menkul değerler, 
menkul ve gayrimenkul mallar, kuruluş ve işletmelerin yönetimiyle ilgili ge-
rekli gördüğü her türlü sosyal ve ekonomik önlemleri alır.
b) Risk ve verimlilik ilkeleri bakımından Fon kaynaklarının rasyonel kullanı-
mına yönelik portföy yatırımlarını plânlayıp gerçekleştirir.
c) Fonun yıllık bilânçosu ve çalışma raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulu-
nun onayına sunar.
d) Bir sonraki yıl uygulanacak olan iş programı ile tahminî bütçeyi Yönetim 
Kurulunun onayına sunar; onaylanan programı tahminî bütçe limitleri için-
de uygular.
e) Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi ile Çalışma Yönergesini hazırlaya-
rak Yönetim Kurulunun onayına sunar.
f) Yönetim Kurulunca verilen Fon ile ilgili diğer işleri yapar.

Fon Müdürlüğü
Madde 8 — Fon işlerinin yürütülmesinden sorumlu olmak üzere, Türkiye Barolar 
Birliği bünyesinde bir Müdürlük oluşturulur. Müdür, işlerin yürütülmesinden Yö-
netim Kuruluna ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
Fon işlerinin yürütülebilmesi için yeteri kadar sürekli ve geçici eleman çalıştırılır. 
Müdür ve diğer çalışanların atanma biçimleri, yetki ve sorumlulukları ile özlük hak-
ları, Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve Yönetim Kurulunca onaylanacak olan Ça-
lışma Yönergesi ile belirlenir. Fonda çalışacak sürekli ve geçici elemanlar Yürütme 
Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenerek karara bağlanır.
Fon temsilcilikleri
Madde 9 — Yürütme Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, iş yo-
ğunluğu, coğrafi bölge, avukat sayısı ve diğer kıstaslar göz önünde bulundurularak, 
ihtiyaç duyulduğu takdirde, Fon Temsilcilikleri kurulabilir. Temsilciliklerin görev 
ve yetki alanının hangi baro ya da baroları kapsayacağı kararda belirtilir. Bu karara 
uygun olarak temsilciliklerin görev ve yetki alanları, çalıştırılacak personele ilişkin 
düzenlemeler de Çalışma Yönergesinde gösterilir.
Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
Madde 10 — Baro Yönetim Kurulları, her seçim dönemini takip eden ilk Yönetim 
Kurulu toplantısında kendi içinden bir üyesini belirleyerek Fonun, baro kapsamın-
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daki çalışmalarında görevlendirir ve Yürütme Kurulu Başkanlığına bildirir. Baro 
görevli yönetim kurulu üyesinin Fon kapsamındaki çalışmalarına ilişkin düzenle-
meler Çalışma Yönergesinde gösterilir.
Tutulacak kayıtlar
Madde 11 — Yürütme Kurulunun kararları, onaylı ve sıra numaralı karar defter-
lerine yazılır ve imzalanır. Fon hesapları tek düzen muhasebe esasına göre tutulur. 
Fon yönetimi ile ilgili tutulacak kayıtlar, Yürütme Kurulunca hazırlanıp Yönetim 
Kurulunca onaylanacak Çalışma Yönergesi ile belirlenir.
Fonu yükümlülük altına alacak yazılar, belgeler ile suretlerini, Birlik Saymanı Birlik 
Başkanı ile, Birlik Başkanının yokluğunda Birlik Başkan Yardımcılarından biri veya 
Birlik Genel Sekreteri ile birlikte imzalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim

Denetim
Madde 12 — Fon gelirlerinden olan pul bedelleri malî yönden Sayıştayın denetimi-
ne tâbidir.
Fon gelir ve harcamaları her yıl Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu tarafın-
dan, ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından, Kanunun ek 4 üncü maddesindeki esas ve 
usullere göre denetlenir.
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 13 — Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu en az üç ayda bir Fonu de-
netlemekle yükümlüdür.
Denetçiler, yıl içinde yapacakları denetlemeler sırasında Fon Müdüründen gerekli 
bilgileri isteyebilir, Fonun evrak ve kayıtlarını inceleyebilir ve denetlemeye ilişkin 
raporlarını Yönetim Kurulu ve Yürütme Kuruluna yazılı olarak bildirirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gelirler ve Giderler

Gelirler
Madde 14 — Fonun gelirleri;

a) Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında sözü geçen;
1) Pul bedellerinin yarısı,
2) Vekâlet Pulu Satış Hesabında tutulan paraların Fona ait kısmına isabet eden ne-
maları,

b) Fona yapılacak bağışlar,
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c) Fonun sahip olduğu mal, kuruluş ve işletmelerden elde edilen gelirler,
d) Faizler, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,
e) Üyelerden elde edilecek gelirlerdir.

Giderler
Madde 15 — Fonun giderleri;

a) Üyelere bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak yardımlar,
b) Fon ihtiyacı için alınacak menkul ve gayrimenkuller için yapılacak giderler,
c) İştirak edilen kuruluş ve işletmeler için ödenen sermayeler ve ilgili giderler,
d) Yürütme Kurulu Üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı ile Fon Mü-
dürlüğünde ve Fon Temsilciliklerinde çalışanlara verilecek ücretler dâhil tüm 
yönetim giderleri,
e) Vekâlet pulu maliyetlerinin yarısı,
f) Kira giderleri,
g) Bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili yapılacak diğer giderlerdir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sosyal Yardımlar ve Bütçe

Üyeler
Madde 16 — Fon kapsamında sağlanan sosyal yardımlardan avukatlar yararlandırılır.
Ancak, aşağıda belirtilenler de Yönetim Kurulu kararıyla söz konusu sosyal yardım-
lardan tamamen veya kısmen yararlandırılabilir.

a) Avukatın bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları,
b) Çalışmayan avukat,
c) Çalışmayan avukatın bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları,
d) Stajyer avukatlar.

Sosyal yardımlar
Madde 17 — Üyelere yapılacak yardımlar aşağıda maddeler hâlinde belirtilmiştir. 
Buna göre;

a) Sağlık Yardımları: Tıbbî bakım, tedavi ve cerrahî müdahaleyi gerektirecek 
bedenî rahatsızlıkla karşılaşılması durumunda üyelerin sağlığını koruma, ça-
lışma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini yeniden kazandırma amacına 
yönelik ayakta ve/veya yatarak tedavi edilmesini kapsar.
b) Geçici İş Göremezlik Yardımı: Bu yardım, hastalık, analık ve olağan dışı 
hâller nedeniyle yapılır;

1) Hastalık Sebebiyle Yapılacak Geçici İş Göremezlik Yardımı: Avukatın hastalık, 
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ameliyat gibi sağlık sorunları veya uğradığı kaza sonucu mesleki çalışmasını sürdü-
rememesi ve bu sürenin yirmi gün üzerinde olduğunu sağlık kuruluşundan alacağı 
raporla belgelemesi durumunda, geçici gelir kayıplarının karşılanabilmesi için ya-
pılacak olan yardımdır.
2) Analık Sebebiyle Yapılacak Geçici İş Göremezlik Yardımı: Sadece bayan avukata 
verilmek üzere, doğum yapmasından ötürü yapılacak olan yardımdır.
3) Olağan Dışı Hâller Nedeniyle Yapılacak Yardımlar: Kaza, organ yetmezliği, kanser 
ve kalp rahatsızlıkları gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren ve güç çareli hastalıklarda, 
durumun sağlık raporuyla belgelenmesi şartıyla (1) numaralı alt bentte belirtilen 
yirmi günlük süre aranmaksızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda 
yardım yapılabilir.

c) Olağanüstü Yardım: Avukatın yangın, sel, deprem ve benzeri olaylar nede-
niyle bürosu ve/veya meskeninin kullanılamayacak hâle gelmiş olması ve bu-
nun barosunca hazırlanacak zarar tespit tutanağı ile belgelemesi durumunda 
ve ayrıca Yürütme Kurulunca lüzum görülen hâllerde olağanüstü yardım ya-
pılabilir.
d) Cenaze Yardımı: Avukatın, çalışmayan avukatın ve stajyer avukatın, vefatı 
hâlinde, cenaze masraflarının karşılanabilmesi için yapılacak yardımdır.
e) Munzam Emeklilik Yardımı: Avukatlık hizmetlerinden emekli olanlara 
munzam emeklilik yardımı yapılabilir. Munzam emeklilik yardımı, Fonun 
kaynakları yeterli olduğunda, üyelerin sağlayacağı dayanışma aidatı ve katı-
lım payları da dikkate alınarak yapılır.

Yardımlardan yararlanma yöntemi
Madde 18 — Sosyal yardımların hangilerinin ve ne nispette olacağı, ödemelerinin 
ne şekilde yapılacağı, Sağlık Yardımlarının sınır ve yüzdeleri, Geçici İş Göremezlik 
Yardımının günlük tutarı ile azamî ödeme tutarı, Yürütme Kurulunca hazırlanacak 
ve Yönetim Kurulunca onaylanacak Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesinde dü-
zenlenir.
Fon kapsamındaki sosyal yardımlardan faydalanmak isteğe bağlıdır. Bu yardımlar-
dan, Fon Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri ulaştırmak ve yükümlü-
lükleri yerine getirmek suretiyle yararlanılabilir.
Üyeler, harcama belgelerini ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili fon biri-
mine eksiksiz ibraz etmek zorundadırlar. Yararlanma hakkı, ödeme tarihinden iti-
baren bir yıl sonra sona erer.
Tahminî bütçe ve uygulama
Madde 19 — Fonun bütçe dönemi takvim yılıdır. Yürütme Kurulu, bir sonraki tak-
vim yılına ait gelirleri ve yapılacak faaliyetleri esas alarak hazırlayacağı tahminî büt-
çeyi en geç 15 Aralık tarihine kadar Yönetim Kuruluna sunar.
Yürütme Kurulu, bütçe ile ilgili işlemleri en geç üçer aylık dönemler itibariyle de-
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ğerlendirerek, gelişmeler hakkında Yönetim Kuruluna yazılı olarak bilgi sunar. De-
ğerlendirmeler sonucunda tahminî bütçe ve uygulama arasında önemli farklılıkla-
rın ortaya çıkması veya ihtimalinin bulunması hâlinde, bunun nedenleri, alınacak 
önlemler ve öneriler Yönetim Kurulunun bilgi ve onayına sunulur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 20 — 9/2/2005 tarihli ve 25722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye 
Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği” yürürlükten kaldı-
rılmıştır.
Geçici Madde 1 —  Bu Yönetmelikte belirtilen yardımlar için Türkiye Barolar Birliği 
tarafından 1/1/2004 tarihinden itibaren Türkiye Barolar Birliği Yardım Yönergesine 
uygun olarak yapılan ödemeler, bu Yönetmelik amaç ve kapsamı dâhilinde yapılmış 
sayılır ve Fon tarafından Türkiye Barolar Birliğine iade edilir.
Yürürlük
Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
yürütür.
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Resmi Gazete Tarihi: 28.04.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26506

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 
GEREĞİNCE 19/12/2006 TARİHİNDEN ÖNCE 

GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERİN ALMAYI 
HAK ETTİKLERİ ÜCRETLER İLE GÖREVİN İFASINDAN 

DOĞAN ZORUNLU GİDERLERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine baro tarafından 
görevlendirilen müdafi ve vekillerin, 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun yü-
rürlüğe girdiği 19/12/2006 tarihinden önce görevin ifasından doğan zorunlu gider-
ler ile hak ettikleri ücretlerin Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenmesine ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince 19/12/2006 
tarihinden önce baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekillere yapılacak 
ödemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanu-
nu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci madde-
sine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Usul ve Esasları

Ödemeye ilişkin esaslar
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya 
vekile; soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere, hukukî yar-
dımın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden 
ayrık olarak Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan Tarifede belirlenen ücret ödenir.
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(2) Müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukatlara görevin ifasından doğan zo-
runlu giderler de ödenir.
(3) Müdafi veya vekile belirtilen döneme ilişkin olarak ödenen ücret ile görevin 
ifasından doğan zorunlu giderler yargılama giderlerinden sayılmaz.
(4) Soruşturma ve kovuşturma evresinde bir kişi için bir avukata birden fazla üc-
ret ödenmez. Menfaat çatışması olmadığı sürece, birden ziyade sanığı aynı müdafi, 
birden ziyade mağduru aynı vekil temsil edebilir. Ancak görevlendirilen avukata en 
fazla on iş bedeli ödenir. 
Ücretin ödenme usulü
MADDE 5 – (1) Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma 
veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması 
hâlinde ilk ve son sayfa ve varsa görevin ifasından doğan zorunlu giderlerle ilgili 
fatura, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyan belgeleri ile serbest meslek 
makbuzunu baroya vermesi üzerine, baro tarafından bu Yönetmelik ve ilgili Tarife 
hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukukî yardımın yapıldığı yer Cum-
huriyet başsavcılığına göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listeleri makul sürelerde 
hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte soruşturma veya kovuşturmanın 
yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.
(2) Müdafi veya vekil sigortalı, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde 
çalışmakta ise, yanında çalıştığı avukatın, büronun veya ortaklığın serbest meslek 
makbuzunu kullanır.
(3) Cumhuriyet başsavcılığınca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten 
sonra, müdafi veya vekile ödenmesi gereken ilgili Tarifede yazılı ücret ile varsa gö-
revin ifasından doğan zorunlu giderler, ödeme emri belgesiyle, serbest meslek mak-
buzunu düzenleyenin bildireceği banka hesabına aktarılır. Müdafi ve vekilin yazılı 
talebi halinde bu ücret, bağlı olduğu Baronun hesabına da aktarılabilir.
(4) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuri-
yet başsavcılığınca gecikmeksizin düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı, Maliye Bakanı ve Tür-Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı, Maliye Bakanı ve Tür-
kiye Barolar Birliği Başkanı müştereken yürütür.
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Resmi Gazete Tarihi: 02.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26450
 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 
GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN 

GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN 
USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince so-
ruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine müdafi veya vekillerin gö-
revlendirilmeleri ile bu kişilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi veya 
vekil görevlendirilmesi ile bu kişilere yapılacak ödemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 150, 234 ve 239 uncu maddeleri ile 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Baro: Hukukî yardımın yapılacağı yerin bağlı bulunduğu baroyu, 
b) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine 
kadar geçen evreyi,
c) Soruşturma: Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden; kovuştur-
maya yer olmadığı kararı verilen hâllerde bu kararın kesinleşmesine, kamu 
davası açılan hâllerde ise iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,
ç) Tarife: Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak-
kında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliğinin gö-
rüşü alınarak her yıl Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan ve müdafi 
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veya vekillere ödenecek meblâğları gösteren tarifeyi, 
d) Ücret: (Değişik:RG-21/05/2007-26528) Ceza Muhakemesi Kanunu ge-
reğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Tarife gereğince 
ödenecek meblâğ ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü-
kümleri uyarınca mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan zo-
runlu yol giderlerini, acele ve zorunlu hâllerde ise, bu Yönetmeliğin 11 inci 
maddesinde sayılan mercilerin kabûlü üzerine mutat taşıt dışındaki araçlarla 
yapılan zorunlu yol giderlerini,   

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Müdafi veya Vekillere İlişkin Hükümler

Müdafi veya vekillerin görevlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Müdafi 
seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, görevlendirilecek müdafie yapılacak 
ödemelerin yargılama giderlerinden sayılacağı ve mahkûmiyeti hâlinde kendisin-
den tahsil edileceği hususu hatırlatılarak talep ettiği takdirde barodan bir müdafi 
görevlendirmesi istenir. 
(2) Şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malûl veya sağır 
ve dilsiz ise ya da hakkında alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir 
suçtan dolayı soruşturma ya da kovuşturma yapılıyorsa istemi aranmaksızın ba-
rodan bir müdafi görevlendirmesi istenir. Ancak bunun için şüpheli veya sanığın 
müdafiinin olmaması şarttır.
(3) İkinci fıkrada sayılan hâllerde kovuşturma aşamasında sanığa iddianamenin 
tebliği için çıkarılan çağrı kâğıdına ayrıca “tebliğ tarihinden itibaren yedi gün için-
de müdafii bulunup bulunmadığını bildirmesi, bildirimde bulunmadığı takdirde 
barodan bir müdafi görevlendirmesinin isteneceği, görevlendirilen müdafie öde-
necek ücretin yargılama giderlerinden sayılacağı ve mahkûmiyeti hâlinde kendisin-
den tahsil edileceği” hususunu hatırlatan meşruhat verilir. Sanığın tutuklu olması 
hâlinde Ceza Muhakemesi Kanununun 176 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğin-
ce yapılan işlemler sırasında yukarıda belirtilen meşruhat hatırlatılır. Sanık tarafın-
dan bildirimde bulunulmadığı, tebligat yapılamadığı veya tutuklu sanığın müdafii 
olmadığını bildirmesi hâlinde duruşma günü beklenmeksizin barodan bir müdafi 
görevlendirmesi istenir.
(4) Vekili bulunmayan mağdur, şikâyetçi veya katılanın talep etmesi hâlinde, baro-
dan bir vekil görevlendirmesi istenir.
(5) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince mağdur veya suçtan zarar gören için zo-
runlu olarak vekil görevlendirilmesi gereken hâllerde istemi aranmaksızın barodan 
bir vekil görevlendirmesi istenir. Ancak bunun için mağdur veya suçtan zarar göre-
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nin vekilinin olmaması şarttır. 

(6) Müdafi veya vekil görevlendirilmesi; soruşturma evresinde ifadeyi alan merci 
veya sorguyu yapan hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından barodan 
talep edilir. 

Görevlendirme esasları

MADDE 6 – (1) Soruşturma evresinde görev yapan müdafi veya vekil, engel bulun-
madığı takdirde kovuşturma evresinde de öncelikle görevlendirilir.

(2) Soruşturma veya kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bu-
lunduğu bildirilmediği takdirde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, suç-
tan zarar gören veya katılan için aynı müdafi veya vekil görevlendirilebilir.

(3) Baro tarafından müdafi veya vekil olarak atanan avukat, haklı mazereti hâlinde 
görevlendirilmesine ilişkin yazıya dayanarak başka bir avukata yetki verebilir. 

(4) Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilme-
si hâlinde, baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir. 

(5) Dosyada görevli müdafi veya vekilin, istinaf veya temyiz kanun yolu muhakeme-
sinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, zorunlu müda-
fi veya vekil gerektiren hâllerde görevlendirme, kanun yolu incelemesini yapacak 
mahkeme tarafından o yer barosundan istenir.

(6) Müdafi veya vekil, soruşturma evresinde ya da duruşmada hazır bulunmaz veya 
vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, 
Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme derhal başka bir müdafi veya vekil gö-
revlendirilmesi için gerekli işlemi yapar.

Görevin sona ermesi          

MADDE 7 – (1) Müdafi veya vekilin görevi;

a) Soruşturma evresinde; kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesin-
leşmesi, yetkisizlik veya görevsizlik kararı, kamu davası açılması hâlinde ise 
iddianamenin kabulü kararı verilmesi, 

b) Kovuşturma evresinde; yargılamanın yapıldığı il veya ilçe dışında yargıla-
mayı gerektirir görevsizlik veya yetkisizlik kararı, esasa ilişkin hükmün ke-
sinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi,

c) Müdafi, vekil veya kendisine müdafi ya da vekil görevlendirilen kişinin 
ölmesi,

ç) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi,

hâllerinde sona erer.

(2) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makam-
larının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekil azledilemez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Usul ve Esasları

Ücret
MADDE 8 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendi-
rilen müdafi veya vekile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ayrık olarak hazırla-
nacak “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere 
Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife” gereğince ödenecek meblâğ Adalet Bakanlığı 
bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanır.
(2) Müdafi veya vekilin görevi gereği yaptığı zorunlu yol giderleri ayrıca ödenir. 
(3) Müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenen meblâğ ile zorunlu yol giderleri yar-
gılama giderlerinden sayılır.
Tarife 
MADDE 9 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlen-
dirilen müdafi veya vekile ödenecek meblâğ, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de 
alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından her yıl Aralık ayında 
hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir. 
Tarife ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.
Ödemeye ilişkin esaslar
MADDE 10 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi 
veya vekile soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere Tari-
fede belirlenen ücret ödenir.
(2) Soruşturma evresinde kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ve mahkeme huzu-
runda yapılan ifade alma veya sorgu için farklı avukatların görevlendirilmesi hâlinde 
tek bir ücret ödenir ve bu ücret görevli avukatlara katkıları oranında paylaştırılır. 
(3) Aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde bir kişi için aynı avukata birden 
fazla ücret ödenmez. 
(4) Aralarında menfaat çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, 
şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da 
vekile bu kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla on kişi ücreti ödenir.
(5) Yetki belgesi ile görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenmez.
(6) Müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukatın mesleği bırakması ya da 
kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde baro tarafından yeniden görevlendiri-
len müdafi veya vekile de Tarifede yazılı ücret ödenir.
(7) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belir-
tilen görevsizlik ile yetkisizlik veya davanın nakli sebebiyle müdafilik ya da vekillik 
görevinin sona ermesi hâllerinde Tarifede yazılı ücret ödenir. 
(8) Kovuşturma evresinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın yargılamanın ya-
pıldığı il veya ilçe içindeki üst dereceli mahkemeye gönderilmesi hâlinde Tarifede 
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yazılı ücretler arasındaki fark ilâveten ödenir. 
(9) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi nedeniyle görevi sona eren mü-
dafi ya da vekile Tarifede yazılı ücret ödenir. 
(10) Cumhuriyet savcılığı veya mahkemenin talebi üzerine istinabe işlemi sırasında 
görevlendirilen müdafi veya vekile Tarifede yazılı ücretin yarısı ödenir.
(11) (Değişik:RG-21/05/2007-26528) Müdafi veya vekillik ücretinin belirlenme-
sinde ücrete hak kazanılan hukukî yardımın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 
Tarife esas alınır.
Ücretin ödenme usulü
MADDE 11 – (Değişik:RG-21/05/2007-26528) 
(1) Müdafi veya vekil; soruşturma evresinde ifade alma ve sorguya, kovuşturma ev-
resinde ise bir oturuma katılmakla Tarifede belirlenen meblâğı almaya hak kazanır.
(2) Zorunlu yol giderlerine de buna ilişkin belge, gider pusulası veya avukatın rayice 
uygun yazılı beyanı üzerine hak kazanılır. 
(3) Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya kovuştur-
ma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması hâlinde ilk ve 
son sayfası ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusu-
lası veya rayice uygun yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu baroya vermesi 
üzerine, baro tarafından bu Yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre gerekli incele-
meler yapılıp hukukî yardımın yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelere 
göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listeleri geliş tarihi esas alınmak suretiyle en 
geç on gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte soruşturma 
veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.
(4) Müdafi veya vekil sigortalı olarak çalışmakta ise yanında çalıştığı avukatın, avu-
katlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro veya ortaklığın 
serbest meslek makbuzunu kullanır.
(5) Cumhuriyet başsavcılığınca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten 
sonra, müdafi veya vekile ödenmesi gereken Tarifede yazılı meblağ ile varsa zorun-
lu yol giderlerini de kapsayan toplam ücret, ödeme emri belgesiyle serbest meslek 
makbuzunu düzenleyenin bildireceği banka hesabına ödenir ve yapılan ödemeler 
yargılama giderlerinin hesabında dikkate alınmak üzere soruşturma ya da kovuş-
turma dosyalarına bildirilir.
(6) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuri-
yet başsavcılığınca gecikmeksizin düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yürürlük tarihinden öncesine ilişkin uygulama 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/12/2006 tarihi ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
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tarih arasında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma ve kovuşturma ma-
kamlarının talebi üzerine görevlendirilmiş müdafi veya vekillere ilişkin hususlarda 
da bu Yönetmelik hükümleri ile 2007 yılı Tarifesi uygulanır.
(2) (Değişik:RG-21/05/2007-26528) Birinci fıkrada belirtilen döneme ilişkin ola-
rak barolar tarafından hazırlanan ayrıntılı ödeme listeleri ve eki belgelerin Cum-
huriyet başsavcılığına teslim edilmesi üzerine ödeme emri belgeleri gecikmeksizin 
düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
 

         Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                Tarihi                                                                   Sayısı

02/03/2007 26450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan 

Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                           Tarihi                                                      Sayısı

1- 21/05/2007 26528

2-    
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Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26540

ASKERÎ YARGI HÂKİM ADAYLARI İLE AVUKAT VE NOTER 
ADAYLARININ TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNDEKİ 

MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve 
noter adaylarının Akademide düzenlenecek meslek öncesi eğitim programlarının 
hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter 
adayları için ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, baro-
lar veya Türkiye Noterler Birliğince talep edilmesi halinde verilecek meslek öncesi 
eğitim sırasında, Akademide düzenlenen eğitim programlarının konularını, eğitim 
sürelerini, eğitimin yapılacağı yer ve eğitimin yapılmasına ilişkin usul ve esasları 
kapsar.
(2) Askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adaylarının kendi kanunlarına 
göre tâbi oldukları staj hükümleri saklıdır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Aka-
demisi Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE  4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Askerî yargı hakim adayı: 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler 
Kanunu hükümlerine tabi olan hâkim adaylarını,
c) Avukat adayı: 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 15 ilâ 
27 nci maddeleri hükümlerine göre avukatlık staj listesine yazılanları,
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ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı: Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısını,

e) Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünü, 

f) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

g) Müdür: Eğitim Merkezi Müdürünü,

ğ) Noter Adayı: 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 ila 21 
inci maddeleri hükümlerine göre noterlik staj listesine kaydedilenleri,

h) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitimin Amacı, Süresi, Yeri ve Konuları

Eğitimin amacı

MADDE 5 – (1) Eğitimin amacı, adayların yüksek öğrenimde elde ettikleri bilgi-
lerden meslekleriyle ilgili olanların genel olarak tekrarı ve bu bilgileri mesleklerinin 
ifasında kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Eğitimin süresi ve yeri

MADDE 6 – (1) Eğitimin süresi;  

a) Askerî yargı hâkim adayları için Milli Savunma Bakanlığının,

b) Avukat adayları için Türkiye Barolar Birliği veya ilgili baronun,

c) Noter adayları için Türkiye Noterler Birliğinin,

talepleri dikkate alınarak, 3 ayı geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından  belir-
lenir.

(2) Askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adaylarının eğitimleri Eğitim 
Merkezi Müdürlüğünde ayrı ayrı yaptırılır.

Eğitim konuları

MADDE 7 – (1) Eğitim konuları, uzun vadeli eğitim planına göre hazırlanan o yılki 
eğitim planı çerçevesinde; 

a) Askerî yargı hâkim adayları için Milli Savunma Bakanlığının,
b) Avukat adayları için Türkiye Barolar Birliği veya ilgili baronun,
c) Noter adayları için Türkiye Noterler Birliğinin, 

görüşleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimin Yapılmasına İlişkin Esaslar

Eğitimin yapılması
MADDE   8 – (1)  Eğitim, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre belirlenen konu-
larda ders, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler yoluyla verilir.
Derslerin ve öğretim görevlilerinin bildirilmesi
MADDE 9 – (1) Eğitim sırasında verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim 
görevlilerinin isimleri, eğitimin başlamasından en az 10 gün önce Başkanlıkça Eği-
tim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.
Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler
MADDE 10 – (1) Eğitim sırasında düzenlenecek seminer, sempozyum, konferans 
ve benzeri etkinliklerin konusu ve sunum yapacakların isimleri, eğitimin başlama-
sından en az 10 gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere 
bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk, Eğitime Katılım ve Adaylar Hakkında Düzenlenecek Rapor

Sorumluluk
MADDE 11 – (1) Adaylar, eğitim süresi içerisinde ders, seminer, sempozyum, kon-
ferans şeklinde düzenlenen benzeri etkinliklere düzenli olarak devam etmek ve 
Akademi tarafından belirlenen iç kurallara uymak zorundadırlar. 
(2) Eğitime, ilgili mevzuat hükümlerine göre haklı bir mazereti bulunmaksızın ka-
tılmayanlar ile eğitim sırasında Akademi tarafından belirlenen iç kurallara aykırı 
davrananların durumu ilgilinin kurumuna bildirilir.
Eğitime katılım
MADDE 12 – (1) Eğitim programına katılacakların sayısı ilgisine göre Milli Sa-
vunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, barolar veya Türkiye Noterler Birliğiyle 
yapılacak işbirliği sonucu belirlenir.
(2) Bunlardan;
a) Askerî yargı hâkim adaylarının listesi Milli Savunma Bakanlığınca,
b) Avukat adaylarının listesi Türkiye Barolar Birliği veya ilgili baroca,
c) Noter adaylarının listesi Türkiye Noterler Birliğince,
belirlenir.
(3) Bu listeler eğitimin başlamasından 15 gün önce Başkanlığa gönderilir.
Rapor
MADDE 13 – (1) Her adayın, Akademideki eğitimi sırasında görevini yapmakta 
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gösterdiği kabiliyet ve başarısı ile görevine bağlılığına ilişkin konuları içeren bir ra-
por ilgili Başkan Yardımcısı ve Müdür tarafından düzenlenir.
(2) Aday hakkında düzenlenen raporlar arasında farklılık bulunması halinde Baş-
kan tarafından bu farklılıkların değerlendirildiği ayrı bir rapor düzenlenir.
(3) Bu madde hükümlerine göre düzenlenen raporlar, eğitim sonunda ilgililerin 
bağlı oldukları kurumlara gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgililerin tabi 
oldukları mevzuat hükümleri ile 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının 
Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik 
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı 
yürütür.
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Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26768

TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, 
BU GÖREVLERİNİN  İFASINDAN DOĞDUĞU İDDİA 

EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN  SORUŞTURMA VE 
KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK BELİRLEDİĞİ AVUKAT 

VEYA AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİN ÖDENME USUL VE 
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı, personelin terörle mücadelede aldığı gö-
revlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve ko-
vuşturmalarda müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretlerinin öden-
mesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından 
doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma yürü-
tülen personel ile bu personelin müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların 
ücretlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) En yakın amir: Hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılan personelin 
ilk amirini,
b) İlgili kurum/kuruluş: Personele göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığını, De-
niz Kuvvetleri Komutanlığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığını, Jandarma Ge-
nel Komutanlığını, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığını, Sahil Güvenlik 
Komutanlığını ve Emniyet Genel Müdürlüğünü,
c) Personel: Görevinden ayrılmış olsa dahi, terörle mücadelede görev alan is-
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tihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personeli,
ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Avukatlık Ücretinin Ödenmesinde Esas Alınacak Hususlar

Avukatlık ücreti ödeme şartları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi 
için;

a) Personel hakkında, terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu 
iddia edilen suçlardan dolayı bir soruşturma veya kovuşturma bulunması,
b) Personelin, bu soruşturma veya kovuşturmada müdafii olarak belirlediği 
avukat veya avukatlara usulüne uygun olarak vekâletname vermesi,
c) Personelin 8 inci maddede belirtilen usule uygun olarak talepte bulunması,
ç) Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince ilgili komisyon tarafından perso-
nelin avukatlık ücretinin ödenmesine karar verilmesi,

gerekir.
Avukat sayısı
MADDE 6 – (1) Personel, hakkında yürütülen soruşturma veya kovuşturmada mü-
dafii olarak istediği sayıda avukatı seçmekte serbesttir. Ancak, müdafi olarak belir-
lediği bu avukatlardan en çok üç avukatın ücreti, 5 inci maddedeki şartların varlığı 
halinde ilgili kurum/kuruluş tarafından ödenir.
Avukatlık ücretinin miktarı
MADDE 7 – (1) Avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesine bağlı olmaksızın ödenir. 
Ancak, bir personel için yapılacak toplam ödeme, soruşturma evresindeki işlerde 
7.000, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda 35.000, askeri mahkemenin 
görevine giren suçlarda 17.500 ve asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda 
15.750 göstergenin avukatlık sözleşmesinin yapıldığı tarihteki memur maaş katsa-
yısı ile çarpımının 20 katından fazla olamaz.
(2) Avukatlık ücretinin takdirinde,

a) Suçun işleniş biçimi,
b) Suç konusunun önem ve değeri,
c) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,
ç) Failin kusur durumu,
d) Failin güttüğü amaç ve saiki,
e) Avukatın yapabileceği masraflar,
f) Soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu safha göz önünde bulundurulur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müracaat Usulü ve Komisyon

Müracaat usulü
MADDE 8 – (1) Görevdeki personel, avukatlık ücretinin ödenmesine ilişkin tale-
bini bir dilekçe ile en yakın amirine, diğer personel ise ikamet ettiği yerdeki ilgili 
kurum/kuruluşun bağlı birimine iletir.
(2) Personel müracaatı sırasında dilekçesine aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır:

a) Çağrı kâğıdı, yakalama emri, iddianame gibi personel hakkında soruştur-
ma veya kovuşturma yürütüldüğünü gösterir belge,
b) Elinde mevcut olan soruşturma veya kovuşturmaya konu olay ile ilgili bilgi 
ve belgeler,
c) Avukat ile arasında yapılan ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen 
şartları içeren Avukatlık sözleşmesi,
ç) Usulüne uygun olarak verilen vekâletname,
d) Avukatın banka hesap numarasını belirtir bir belge.

(3) Avukatlık ücretinin ödenmesi, ancak soruşturma veya kovuşturmanın devamı 
süresince istenebilir.
Müracaat üzerine yapılacak işlemler
MADDE 9 – (1) Talebi alan amir, 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belge-
lerde eksik olup olmadığını kontrol eder.

a) Belgelerde eksiklik yoksa dilekçe ve ekindeki belgelere ikinci fıkradaki bel-
geler eklenerek, personelin bağlı bulunduğu ilgili kurum/kuruluşça 11 inci 
maddede belirtilen komisyonun sekretarya hizmetlerini yapmakla görevlen-
dirilmiş birime gönderilir.
b) Belgelerde eksiklik varsa, personelden yazı ile eksikliği tamamlaması istenir.

(2) Avukatlık ücretinin ödenmesine ilişkin personel talepleri, ilgili kurum/kuruluşa 
gönderilirken, talebi alan birim tarafından aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Olayın nev’i ve cereyan tarzını açıklayan ayrıntılı olay tutanağı ile olayla 
ilgili diğer bilgi ve belgeler,
b) Varsa görev emrinin yazılı sureti, emir şifahi verilmiş ise bunu teyit eden 
belge,
c) Olayın meydana geldiği tarihte personelin görevli bulunduğu kıt’a, kurum 
ve karargâh Komutanlığının veya Müdürlüğün kanaatini belirten rapor.

Avukatlık sözleşmesi
MADDE 10 – (1) Personel ile avukat arasında yapılacak avukatlık sözleşmesinde, 
avukatın;
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a) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Avukatlık Sözleşme-
si başlıklı Onbirinci Kısım hükümleri ile avukatlık sözleşmesi hükümlerine 
uygun bir şekilde yerine getirmesine,
b) Soruşturma evresinde soruşturmanın, kovuşturma evresinde her duruş-
mayı takiben kamu davasının gelişimi hakkında ilgili kurum/kuruluşa da 
bilgi vermesine,
c) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre kurulan komisyon tarafından, 
takdir edilecek ücretin ödenme şekilleri hakkında bilgi sahibi olduğuna ve bu 
ödeme şekillerini kabul ettiğine ilişkin hükümlere yer verilir.

Komisyon ve çalışma düzeni
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğe göre, personele avukatlık ücreti ödenmesine yö-
nelik olarak 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre iletilen talepleri 
incelemek ve avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceğine, ödenecek ise ücret mik-
tarına, ücretin defaten mi, taksitle mi ödeneceğine, taksitle ödenecek ise kaç taksitte 
ödeneceğine ve taksit ödeme zamanlarına karar vermek üzere;

a) Millî Savunma Bakanlığında; Personel Dairesi Başkanlığının bağlı bu-
lunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Maliye Dairesi Başkanı, 
Personel Dairesi Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ile 
avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan asker kişilerin bağlı bulunduğu 
Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Başkanından,
b) Jandarma Genel Komutanlığında; Kurmay Başkanı başkanlığında, Harekât 
Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Maliye Başkanı ve Adli Müşa-
virden,
c) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında; Personel Başkanlığının bağlı bu-
lunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Personel Başkanı, İstihbarat 
Başkanı, Operasyon Başkanı, İdari İşler Başkanı ve Hukuk Müşavirinden,
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığında; Kurmay Başkanı başkanlığında, Harekât 
Başkanı, Personel Başkanı, Maliye Başkanı, İstihbarat Başkanı ve Hukuk Mü-
şavirinden,
d) Emniyet Genel Müdürlüğünde; Personel Dairesi Başkanlığının bağlı bu-
lunduğu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Personel Dairesi 
Başkanı, Terörle Mücadele Harekât Dairesi Başkanı, Özel Harekât Dairesi 
Başkanı, İstihbarat Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Hu-
kuk Müşavirinden,

Oluşan bir Komisyon kurulur.
(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığında Personel Daire-
si Başkanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğünde Hukuk Müşavirliğince, diğerlerin-
de Personel Başkanlıklarınca yürütülür.
(3) Komisyon, bütün üyelerinin hazır bulunması ile toplanır ve salt çoğunlukla 
karar verir.
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(4) Komisyon tarafından verilen karar, ilgisine göre Millî Savunma Bakanı, Jandar-
ma Genel Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Sahil Güvenlik Komutanı 
ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile kesinleşir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce soruştur-
ma ve kovuşturması başlayan personelden, miktarı ne olursa olsun avukatlık ücreti 
ödenenler hariç, durumları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve haklarında 
yürütülen soruşturma veya kovuşturma devam edenlerin müracaatı halinde, mü-
dafi olarak belirledikleri avukatın ücreti de bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre 
ödenir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu 
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Ba-
kanı birlikte yürütür.
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Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26947

AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE 
SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA 

ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNİN 
YAPTIRILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve 
savcı adaylığı ile idarî yargı hakim adaylığına atananları, mesleğin ifası için gereken 
bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı geliş-
miş, mesleğin yazılı olan veya olmayan etik ilkelerine bağlı, araştırma ve inceleme 
yeteneğini kazanmış, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukuki uyuşmazlıkları yo-
rumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak hakim ve savcılığa hazırlamaktır. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı 
adaylığına ve idarî yargı hakim adaylığına atananların meslek öncesi hazırlık ve son 
dönem eğitimlerinde öğretilecek konuları, eğitim sürelerini, eğitimin yapılacağı yer 
ve eğitimin esas ve usulleri ile ilgili diğer hususları kapsar. 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcı-
lar Kanununun 10 uncu maddesi ile 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet 
Akademisi Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarını,
b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını, 
d) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,
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e) Hâkim Adayı: Adli Yargı Adaylarından imkânlar ölçüsünde istekleri göz 
önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görü-
şü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca hâkimliğe atanacak şekilde ayrılan-
lar ile idari yargı adaylarını,
f) Meslek Öncesi Eğitim: 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 
uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hüküm uyarınca, 4954 sayılı 
Kanun hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, avukatlık 
mesleğinden adaylığa atananlara Akademi Eğitim Merkezinde verilecek, üç 
ay hazırlık eğitimi ve üç ay son eğitim olmak üzere iki dönemden oluşan altı 
aylık eğitimi,
g) Savcı Adayı: Adli Yargı Adaylarından imkânlar ölçüsünde, istekleri göz 
önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da gö-
rüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına atanacak 
şekilde ayrılanları,
ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Meslek Öncesi Eğitim ve Hazırlık Eğitimi 

Meslek öncesi eğitim ilkeleri
MADDE 5 – (1) Meslek öncesi eğitime ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

a) Adayların avukatlık mesleğinden hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişlerini 
sağlamak,
b) Adaylara hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi ka-
zandırmak ve bunu davranış hâline getirmelerini sağlamak,
c) Adayları mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, onur ve adalet anlayışına sahip 
kişiler olarak yetiştirerek hâkimlik ve savcılık mesleğine hazırlamak,
ç) Adaylara yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarıp mu-
kayeseli hukuktan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından da ya-
rarlanarak, hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin esas ve 
yöntemlerini göstermek,
d) Adaylara hukukun temel kavram ve ilkelerini vermek,
e) Adaylara adlî yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin esas 
ve usulleri öğretmek,
f) Adayların meslekî konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını 
sağlamak,
g) Adayların insan haklarına saygılı, hak ve adalet duygusuna sahip kişiler 
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olarak yetişmelerini sağlamak,
ğ) Adayların meslek etiğini kazanarak mesleğin yazılı olan veya olmayan ku-
rallarına uygun hareket etmelerini sağlamak,
h) Adayları toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetiştirmek,
ı) Adaylara çalışma disiplinine uyma alışkanlığını kazandırmak ve yetenekle-
rini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

Hazırlık eğitiminin amacı
MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitiminin amacı, yükseköğrenimde elde edilen bilgiler-
den meslek ile ilgili olanların tekrarı ile hâkimlik ve savcılık mesleğinin tanıtılması 
için gerekli bilgilerin verilmesidir.
Hazırlık eğitiminin süresi ve yeri
MADDE 7 – (1) Hazırlık eğitim dönemi üç ay süreli olup, adlî yargı hâkim ve savcı 
adayları ile idarî yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Müdür-
lüğünde yaptırılır. 
Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının hazırlık eğitimi konuları
MADDE 8 – (1) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına eğitim döneminde;

a) Anayasa yargısında itiraz başvuruları, insan hakları ve kamu hürriyetle-
ri uygulamaları, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukuktaki uygulaması, 
Türk Ceza Kanununun Genel Hükümlerinin uygulaması, Borçlar Kanunu 
uygulaması, Medenî Kanunun Başlangıç Hükümlerinin uygulaması, Tenfiz 
ve Tanıma Davaları, Adalet Psikolojisi, Hukukta Metod, Adli Tıp ve uygu-
laması, Hukuk Yargılamaları Usulü, Ceza Yargılaması Usulü, Karşılaştırmalı 
Ceza Hukuku, Kabahatler Kanunu ve uygulaması, 5235 sayılı Adli Yargı İlk 
Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanun Hükümleri,
b) Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanu-
nu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Yargıtay Kanu-
nu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Tebligat Kanunu ile Devlet Memur-
ları Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı örnekleri,
c) Hukuk ve ceza mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemeler ve başsav-
cılıklarda kullanılan defter, karton ve basılı kâğıtların tanıtılması ve bunların 
kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı örnekleri,
ç) Dosya inceleme tekniği, mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıklarınca ve-
rilen kararların yazılması, duruşma, otopsi, keşif tutanaklarının düzenlenme-
sinin usul ve esasları,
d) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,
e) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, sosyal ve meslekî ilişki-
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ler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma, 
f) İsteğe bağlı olarak yabancı dil,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla 
eğitim verilir.
İdarî yargı hâkim adaylarının hazırlık eğitimi konuları
MADDE 9 – (1) İdarî yargı hâkim adaylarına eğitim döneminde;

a) Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı, İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri 
Hukuku uygulamaları, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukta uygula-
ması, İdare Hukuku, Karşılaştırmalı İdare Hukuku, Hukukta Metod, Kişiler 
Hukukunun uygulamalı örnekleri, İdari sözleşmelerin uygulamalı örnekleri, 
idari dava türleri, Türkiye’nin İdari Yapısı, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 
bütün konuları ile uygulamalı anlatımı ve Hukuk Yargılamaları Usulünün 
İdarî Yargılama Usulü ile ilgili olan konuları,
b) Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanu-
nu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Danıştay Kanunu, 
Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, Vergi Kanunları, Vergi Usul Kanunu, Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tebligat Kanunu, Bölge İdare, 
İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Dev-
let Memurları Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı anlatımları,
c) Danıştay, Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin kalem mevzuatı, 
mahkemelerce kullanılan defter, karton ve basılı kâğıtların tanıtılması ve 
bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı anlatımı,
ç) Dosya inceleme tekniği, heyete sunulması, tutanak hazırlanması, ilk in-
celeme üzerinde verilen kararlar, ara kararları, yürütmenin durdurulması-
na ilişkin kararlar ile davanın esası hakkında verilen kararların yazılmasının 
usul ve esasları,
d) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,
e) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları sosyal ve meslekî ilişki-
ler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma,
f) İsteğe bağlı olarak Yabancı Dil,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla 
eğitim verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Eğitim Döneminin Amacı, Süresi, Yeri ve Konuları

Son eğitim döneminin amacı
MADDE 10 – (1) Son eğitim döneminin amacı, adayların hâkimlik ve savcılık mes-
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leğine geçişini sağlamak, hazırlık eğitiminde elde ettikleri bilgileri davaların çözü-
münde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Son eğitimin süresi ve yeri
MADDE 11 – (1) Son eğitim dönemi üç ay süreli olup, adlî yargı adayları için hâkim 
ve savcı adaylarına yönelik iki kısım şeklinde ve idarî yargı hâkim adayları için ayrı 
ayrı olmak üzere Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır.
Adlî yargı hakim adaylarının son eğitim konuları 
MADDE 12 – (1) Adli yargı hâkim adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şe-
kilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin 
yoğun bir şekilde kazandırılmasına yönelik olarak; 
a) Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanu-
nu, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunmasına Dair Kanun, İş Kanunu, Sosyal 
Sigortalar Kanunu, Rekabet Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 
Kadastro Kanunu, Fikrî-Sınaî Haklar Kanunu ve bu kanunlara ilişkin uygulamalar, 
b) Türk Ceza Kanunu, Özel Ceza Kanunları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkındaki Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu, Kabahatler Kanunu, Adli Sicil Kanu-
nu ve bu kanunların uygulaması,
c) Ulusal Yargı Ağı ve Bilgisayarın Uygulamalı Anlatımı, Avrupa Birliği Hukuku, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının 
İç Hukukta Uygulaması ve Seçim Hukuku,
konularında; ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla 
eğitim verilir.
Adli yargı savcı adaylarının son eğitim konuları
MADDE 13 – (1) Adli yargı savcı adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde 
yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin yo-
ğun bir şekilde kazandırılmasına yönelik olarak;
a) Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Adli Yargı 
İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet-
kileri Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Ku-
rulları Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Adli Sicil 
Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanunu,
b) Cumhuriyet Savcılığı görevi ile ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin uygulaması,
konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla 
eğitim verilir.
İdarî yargı hâkim adaylarının son eğitim konuları
MADDE 14 – (1) İdarî yargı hâkim adaylarına son eğitim döneminde;

a) İptal davaları ve tam yargı davaları ile idarenin kusurlu ve kusursuz sorum-
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luluğu ve uygulamadan örnekler,
b) İmar, Kamulaştırma ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunların-
dan doğan davalar,
c) Personel hukuku, disiplin hukukundan doğan davalar,
ç) Bağımsız idarî otoritelere ilişkin mevzuat ve bunlarla ilgili davalar,
d) Yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, öğretim 
ve öğrenim işleri ile ilgili davalar,
e) Çevre, sosyal güvenlik hukuku ile ilgili davalar,
f) İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin 
uygulamalarının anlatımı,
g) Memurların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargılanmasına ilişkin 
işler,
ğ) Vergi hukuku uygulaması, vergi usul hukuku, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar 
Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, gümrük vergisine ilişkin hu-
suslar ile ilgili davalar,
h) Ulusal yargı ağı ve bilgisayarın uygulamalı anlatımı,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla 
eğitim verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimin Yapılmasına İlişkin Esaslar

Derslerin ve öğretim elemanlarının bildirimi
MADDE 15 – (1) Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde, adaylara verilecek dersler 
ve bu dersleri verecek öğretim elemanlarının isimleri eğitim döneminin başlama-
sından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere 
bildirilir.
Seminer, sempozyum, konferanslar ve benzeri etkinlikler
MADDE 16 – (1) Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde düzenlenecek seminer, sem-
pozyum, konferans ve benzeri etkinliklerin konusu ve sunum yapacakların isimleri 
eğitim döneminin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.
Eğitim konularında değişiklik
MADDE 17 – (1) Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde öğretilmek üzere bu Yönet-
melikte belirlenen eğitim konuları, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı çer-
çevesinde durum ve koşulların ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre Yönetim Kurulunca 
değiştirilebilir veya bu konulara eklemeler yapılabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Adaylığa atanma ve eğitime başlama
MADDE 18 – (1) Adaylar, Ankara adlî yargı hâkim ve savcı adayı ve Ankara idari 
yargı hakim adayı olarak mesleğe atanır, adaylığa başladıkları gün Türkiye Adalet 
Akademisi Başkanlığında hazırlık eğitimlerini yapmak üzere geçici olarak görev-
lendirilir. 
Görev ayrımına ilişkin esaslar
MADDE 19 – (1) Adaylar, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu 
maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince, üç ay süreli hazırlık eğitiminin sonunda 
hâkimliğe ve Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde görev ayrımına tâbi tutulur, 
eğitimlerinin ikinci ayının ilk haftası içinde talepleri, haklarında doldurulan belge 
ve raporlarla birlikte Bakanlığa gönderilir. 
(2) Bakanlıkça, adayların üç ay süreli hazırlık eğitimi bitmeden genel hükümlere 
göre hâkimliğe ve Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde görev ayrımı yapılır. 
(3) Görev ayrımı yapılanların listesi Akademiye gönderilir ve üç ay süreli son eğitim 
döneminde öğretilecek konular bu ayrım esas alınarak belirlenir. 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Adayların gözetim ve denetimi, adaylar hakkında düzenlene-
cek belgeler, izin, eğitimden sayılmayan sürelerin tamamlattırılması konularında 
1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve 
Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yap-
tırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
(2) Adayların meslek öncesi hazırlık ve son dönem eğitimlerinin yaptırılmasına 
ilişkin bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda 9/7/2004 tarihli ve 25517 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı 
Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırıl-
masına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Adayların meslek öncesi eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavın usul ve esasları 
hakkında 27/7/2004 tarihli ve 25535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı 
Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda 
Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı 
yürütür.
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Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26976

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE 
GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN 

BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET 
İÇİN  ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE  İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi 
ile ilgili yapılacak cari giderlere dair Türkiye Barolar Birliğine aktarılacak paraların, 
barolar arasında dağıtımı ve harcanması ile bu hizmet için çalıştırılacak personele 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili olarak yapıla-
cak cari giderleri ve bu hizmette çalıştırılacak personele ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nunun 180 inci maddesine, 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle eklenen 
son fıkra uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Baro: Ödenek aktarılan baroyu,
b) Büro: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil gö-
revlendirilmesi ile ilgili olarak aktarılan ödenek işlemlerini yürütmek üzere 
Türkiye Barolar Birliğinde ve barolarda kurulacak büroyu,
c) Ödenek: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil gö-
revlendirilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliğine 
aktarılan veya Birlik tarafından barolara gönderilen parayı,  
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ç) Personel: Büroda çalışmak üzere görevlendirilen baro çalışanlarını, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ödeneğin Kaynağı, Aktarılması, Dağıtımı ve Kullanılması

Ödeneğin kaynağı
MADDE 5 – (1) Ödenek; Maliye Bakanlığının iki yıl öncesine ait kesin hesap so-
nuçlarına göre tespit ettiği toplam tutarlar esas alınarak, 2/7/1964 tarihli ve 492 
sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların 
yüzde biri ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde 
birinden oluşur.
Ödeneğin aktarılması
MADDE 6 – (1) Ödenek, Maliye Bakanlığınca, her yıl mart ayının sonuna kadar, 
Türkiye Barolar Birliği adına bu amaçla açılan hesaba aktarılır.
Ödeneğin gönderilmesi
MADDE 7 – (1) Ödenek, yılı içerisinde baroların üçer aylık dönemlerde hazırlaya-
cakları ödenek taleplerine göre, Türkiye Barolar Birliği tarafından bu Yönetmelik 
uyarınca değerlendirme yapılarak ilgili baro hesabına gönderilir. 
Ödeneğin kullanılması
MADDE 8 – (1) Türkiye Barolar Birliğinin bu Yönetmelikten kaynaklanan görev-
leri yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu cari giderler, söz konusu ödenekten 
karşılanır. 
(2) Barolara gönderilen ödenek, münhasıran zorunlu müdafi ve vekil görevlendir-
me ile ilgili cari giderler için kullanılır. 
(3) Ödenekten taşıt ve gayrimenkul alımı yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Gider Çeşitleri, Hesap ve Personel

Gider çeşitleri
MADDE 9 – (1) Ödenekten karşılanabilecek gider çeşitleri aşağıda gösterilmiştir: 

a) Büroda çalıştırılacak personelin maaş, ikramiye, tazminat ve sosyal güven-
lik giderleri,
b) Büroda kullanılan telefon, faks gideri,
c) Elektrik ve su giderleri,
ç) Isınma gideri,
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d) Bilgisayar ve sarf malzemeleri,
e) Kırtasiye giderleri,
f) Kira gideri, 
g) Büro malzemesi, 
h) Büronun diğer cari giderleri.

Ödeneklerin ayrı hesapta tutulması ve faiz gelirleri
MADDE 10 – (1) Türkiye Barolar Birliğine aktarılan ve Türkiye Barolar Birliğince 
barolara gönderilen ödenekler, ayrı bir hesapta tutulur. Bu hesaptan Birliğin ve ba-
roların diğer hesaplarına aktarma yapılamaz.
(2) Bu hesapta biriken paralar, hizmetin yerine getirilmesi için gerekli asgari miktar 
ayrıldıktan sonra vadeli mevduat veya repo hesabında değerlendirilir ve elde edilen 
gelirler aynı amaçla kullanılır.
Personel sayısı
MADDE 11 – (1) Büroda çalıştırılacak personel, işin özelliğine uygun nitelikte ve 
yeter sayıda olmalıdır. Bu sayının belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukat sa-
yısı ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendiril-
me sayısı esas alınır.
(2) Büroda görevlendirilecek personel sayısı, Türkiye Barolar Birliğinde on; İstanbul 
için yirmi, Ankara ve İzmir için on, büyükşehir belediyesi olan illerde beş, diğer il 
barolarında ise üç kişiyi geçemez.
(3) Türkiye Barolar Birliği, ihtiyaç hâlinde personel alımı için barolara izin verebilir, 
ancak bu sayı Türkiye genelinde toplam on kişiyi geçemez. 
Personelin niteliği
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra büroda görevlen-
dirilecek personelin en az lise ve dengi okul mezunu olması ve Avukatlık Kanunu-
nun 45 inci maddesindeki nitelikleri taşıması gerekir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Rapor 

Denetim
MADDE 13 – (1) Türkiye Barolar Birliğinin ve baroların bu Yönetmelik hükümleri-
ne göre idarî ve malî denetimi, Avukatlık Kanununun Ek 4 üncü maddesi uyarınca 
adalet müfettişlerince yapılır.
Rapor 
MADDE 14 – (1) Barolara tahsis edilen ödeneğin kullanımına ilişkin olarak EK-1 
örneğe göre, üçer aylık dönemler hâlinde düzenlenecek raporlar, bir sonraki ayın 
sonuna kadar  Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
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(2) Türkiye Barolar Birliği gelen raporları inceler ve denetler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Muhasebe kayıtları
MADDE 15 – (1) Muhasebe kayıtları bürolarca yazılı veya elektronik ortamda tu-
tulur. 
Demirbaş eşya
MADDE 16 – (1) Bürolarda ödenekten alınan eşyaların kaydedildiği demirbaş eşya 
defteri tutulur.

ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yürürlük tarihinden öncesine ilişkin uygulama          
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin dayanağı olan Avukatlık Kanununun 
180 inci maddesinin son fıkrasının yürürlüğe girdiği 1/1/2007 tarihi ile bu Yönet-
meliğin yürürlüğe girdiği tarih arasında Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince mü-
dafi ve vekil görevlendirmesi yapmış olan baroların bu konudaki cari giderleri bu 
Yönetmelik hükümlerine göre ödenir. 
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak Türkiye Barolar 
Birliği ile müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ve Türkiye Barolar 
Birliği birlikte yürütür.
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         EK-1
 

…...…………BAROSU
BÜRO CARİ HARCAMALAR RAPORU

 
            
            
Ait Olduğu Dönem ……………...…./………...………./………… Ayları 
            
AİT OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN GÖREVLENDİRME ADEDİ

Soruşturma  
Kovuşturma  

 TOPLAM    

            
YILBAŞINDAN İTİBAREN AİT OLDUĞU DÖNEM DE DAHİL 

OLMAK ÜZERE TOPLAM GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma  
Kovuşturma  
 TOPLAM    
            
Görevlendirilen Avukat 
Sayısı  

Büro Personel Sayısı  

            
GELİRLER

Önceki Dönemden 
Devreden  

TBB’den Gönderilen 
Ödenek  

 TOPLAM    
            

GİDERLER
Personel Maaş Gideri Su Gideri
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Personel İkramiye Gideri   Isınma Gideri  

Personel Tazminat Gideri   Bilgisayar ve Sarf Malzemeleri 
Gideri  

Personel Sosyal Güvenlik 
Gideri   Kırtasiye Gideri  

Telefon, Faks 
Gideri     Kira Gideri  

Elektrik Gideri   Büro Malzemesi 
Gideri    

Diğer Gider (Niteliği 
açıklanacaktır)  

 TOPLAM    
            
BİR SONRAKİ AYA 
DEVREDEN (Gelirler 
Topl.-Giderler Topl. Farkı)

 

BANKA ŞUBESİNİN ADI-
HESAP NO  

            
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ

Yıl İçinde Sağlanan To-
plam Gelir  

Yıl İçinde Yapılan Toplam 
Gider  

Yeni Yıla Devreden 
Ödenek  

            
            
            

        
…………………
BAROSU

         (İmza)
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU 

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK, OLAĞANÜSTÜ VE

CENAZE YARDIMLARI ESASLARI YÖNERGE NO: 1
Yürürlük Tarihi: 19.06.2005 
Amaç
Madde 1 - Bu Yönerge kapsamında olan üyeye, sosyal yardım ve dayanışma hizmet-
lerinin sunulması ve sağlanmasıdır.      
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönergede Geçici İş Göremezlik Yardımı, Olağanüstü Yardım ve Ce-
naze Yardımı alabilecekler ile yapılacak yardımın miktar, usul ve esasları düzenlen-
miştir. Bu Yönergedeki kavramlar için Yönetmelikte yer alan tanımlar geçerlidir.
a) Geçici İş Göremezlik Yardımından; avukat, çalışmayan avukat ve stajyer avu-

kat(1), 
b) Olağanüstü Yardımdan ; avukat, 
c) Cenaze Yardımından ; vefat eden avukatın, çalışmayan avukatın ve stajyer avu-

katın yakını yararlanır (2) . 
Dayanak 
Madde 3 - Bu Yönerge, Yönetmeliğin 18. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır (3) .
Sosyal Yardımlar 
Madde 4 - Bu Yönerge kapsamında yapılacak yardımlar;
1) Geçici İş Göremezlik Yardımı:
a) Bu yardımdan, 
i) Hastalık veya uğradığı kaza nedeniyle işini geçici olarak sürdüremeyen avukat-
larla, 
ii) Analık sebebiyle bayan avukatlar,
iii) Olağan dışı haller nedeniyle; avukat, çalışmayan avukat ve stajyer avukatlar ya-
rarlanır (4) .
b) Hastalık sebebiyle geçici iş göremezlik yardımının yapılabilmesi için;
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i) Üyelerin 21 gün ve üzerindeki süreyle mesleki çalışmalarını sürdürememeleri (5), 
ii) Bu durumun sağlık kuruluşundan alınacak Sağlık Kurulu Raporuyla belgelen-
mesi gerekir (6) .
c) Analık sebebiyle geçici iş göremezlik yardımının yapılabilmesi için, sağlık 
kuruluşundan doğum raporunun alınması gerekir.
d) Bu yardım,
i) Hastalık halinde; aslı olması şartıyla Sağlık Kurulu Raporunun, istirahatın baş-
ladığı tarihten itibaren 120 gün içinde, Fon Müdürlüğüne ulaştırılması şartıyla ve 
en az 21 gün, en çok 90 gün (3 ay) süreyle yapılır, bu süre içinde Fon Müdürlüğüne 
ulaştırılmayan raporlar dikkate alınmayacaktır (19). Yapılacak olan yardımın günlük 
tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan o yıl için geçerli 16 ya-
şından büyük işçilere uygulanacak asgari ücretin günlük tutarının 2/3’ ünden aşağı 
olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Hastalık halinde yapılacak 
olan yardımda, istirahatın başladığı tarihteki günlük yardım tutarı esas alınır, bu 
tutar 2008 yılı için 15,00 YTL olarak uygulanır (30). 
ii) Analık halinde; sağlık kuruluşu tarafından onaylanmış doğum raporunun doğu-
mun gerçekleştiği tarihten itibaren 120 gün içinde, Fon Müdürlüğüne ulaştırılması 
koşulu ile yapılır (21). Doğum raporlarının aslının gönderilmesi esas olup, aslının 
tevdi edilememesi halinde; doğum raporunun sağlık kuruluşu tarafından onaylan-
mış fotokopisi ile birlikte nüfus kayıt örneği veya doğan çocuğun T.C. kimlik nu-
maralı nüfus cüzdanı fotokopisinin gönderilmesi halinde de yardım yapılabilecektir 
(22). Analık halinde yapılacak olan yardım tutarı yıllar itibariyle Yönetim Kurulunca 
belirlenecek olup, bu tutar 2008 yılı için 
650,00 YTL olarak uygulanır (31) . 

iii) Olağan Dışı Hâllerde; Yönetim Kurulu, Fon imkânlarını göz önünde bulundu-
rarak kaza, organ yetmezliği, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi uzun süreli tedaviyi 
gerektiren ve güç çareli hastalıklara yakalanmış avukatlara, çalışmayan avukatlara 
ve stajyer avukatlara yukarıda belirtilen süre ve tutarlara bağlı kalınmaksızın azami 
5.000,00 YTL’ye kadar yardım yapılması kararını alabilir (24). Bunun için Fon bütçe-
sinde belli bir tutar karşılık olarak ayrılır. Üyeler tarafından, kaza geçirilmesi halin-
de durumun kaza tespit tutanağı yahut raporuyla belgelenmesi, uzun süreli tedavi 
gerektiren ve güç çareli hastalıklara yakalanılması halinde durumun Sağlık Kurulu 
Raporu veya kurum onaylı Epikriz Belgesi ile belgelenmesi ve tüm bu belgelerin 
düzenlenme tarihinden itibaren 120 gün içinde, Fon Müdürlüğüne ulaştırılması 
gerekir (25). Bu belgelerin aslının gönderilmesi esas olup, aslının tevdi edilememesi 
halinde, tıbbi belgelerin sağlık kuruluşu tarafından, kaza tespit tutanaklarının, tuta-
nağı düzenleyen kurum tarafından verilecek onaylı örneği de kabul edilecektir (26). 
iv) (iii) alt bendinde belirlenen ödeme miktarının hak sahibine ödenmiş olmasına 
rağmen, hak sahibinin durumunun gerekli görülen hallerinde, aynı yıl içerisinde 
Yönetim Kurulu kararı ile azami 5.000,00 YTL’ ye kadar ek ödeme yapılabilir.
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2) Olağanüstü Yardım :
a) Bu yardımdan avukatlar yararlanır.
b) Bu yardımın yapılabilmesi için ilgili Baro Başkanlığınca hazırlanacak Zarar Tespit 
Tutanağı ile durumun belgelenmesi, Baro Yönetim Kurulu Kararı ile talep edilmesi 
ve bu belgelerin Baro Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 120 gün içinde, Fon 
Müdürlüğüne ulaştırılması gerekir (27). 
c) Yapılacak yardımın miktarı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek olup, Fon 
imkânlarını göz önünde bulundurarak ve ilgili Barodan gelen belgelere dayanmak 
suretiyle azami 5.000,00 YTL’ ye kadar yardım yapılması kararını alabilir.
d) (c) bendinde belirlenen ödeme miktarının hak sahibine ödenmiş olmasına rağ-
men, hak sahibinin durumunun gerekli görülen hallerinde, aynı yıl içerisinde Yö-
netim Kurulu kararı ile azami 10.000,00.- YTL’ ye kadar ek (12) yardım yapılabilir.
3) Cenaze Yardımı:
a) Bu yardım, vefat eden avukat, çalışmayan avukat ve stajyer avukatın cenaze mas-
raflarının karşılanması maksadıyla ilgili Baro vasıtasıyla yakınlarına ödenir.
b) Bu yardımın yapılabilmesi için, ilgili Baro tarafından, vefatın yazılı bildiriminin 
yapılması gereklidir.
c) Yapılacak yardım tutarı yıllar itibariyle Yönetim Kurulunca belirlenecek olup, bu 
tutar 2008 yılı için 1.000,00 YTL olarak uygulanır (32) .
Yardımların Talebi ve Ödenmesi
Madde 5 – Yönerge kapsamında yapılacak yardımlarda izlenecek prosedür aşağıda 
açıklanmıştır.
1) Geçici İş Göremezlik ve Olağanüstü Yardım talebinde bulunan üye, Ek.1’deki 
Sosyal Yardım Talep Formu’nu doldurarak, bu Yönergenin 4 üncü maddesi (1/b), 
(1/c), (1/d) ve (2/b) alt bentlerinde gösterilen gerekli belgeleri eklemek ve süresi 
içinde Fon Müdürlüğüne ulaşacak şekilde ilgili Baro Başkanlığına başvurmak zo-
rundadır (29) . Sosyal Yardım Talep Formunda, sağlık durumunun elverişsizliği ne-
deniyle imza atamayacak durumda olan üyeler için Baro Başkanı veya Baro Başkan 
Yardımcısı Üye adına açıklama düşülmesi şartıyla imza atabilir, bu şekilde Sosyal 
Yardım Talep Formuna imza atabilecekler ancak; Üye, Baro Başkanı veya Baro Baş-
kan Yardımcısı olacaktır (15) . 
Cenaze yardımı için ise vefat eden avukatın, çalışmayan avukatın ve stajyer avukatın 
yakınının şifai olarak Baro Başkanlığına müracaatı yeterlidir. Baro Başkanlığınca 
Ek.3’deki Cenaze Yardımı Talep Formu tanzim edilerek Baro Başkanı veya Baro Gö-
revli Yönetim Kurulu Üyesi tarafından imzalanır. Yardımın acilen gönderilebilmesi 
için Cenaze Yardımı Talep Formu ile Baro tarafından hazırlanan vefatı bildirir yazı-
nın faks yoluyla Fon Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.
Baronun Görevli Yönetim Kurulu Üyesinin kendisine Baro Başkanlığı vasıtasıyla 
ulaşan belgeleri inceleyerek kendisinin veya Baro Başkanının imzalayacağı Sosyal 
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Yardım Talep Formu ve ekleri ile Cenaze Yardımı Talep Formunu en geç bir hafta 
içinde Fon Müdürlüğüne göndermesi gerekir.
2) Fon Müdürlüğü,kendisine ulaşan talepleri inceleyerek en geç beş iş günü için-
de Sosyal Yardım Talep Formunda işaretlenen hesaba yardım tutarını havale eder. 
Cenaze Yardımı ilgili Baronun hesabına havale edilir. Baro, ödemeyi yapınca taraf-
ların imzalarının da olduğu tutanağın bir nüshasını o ay içinde düzenlenen ödeme 
tutanaklarıyla beraber, toplu olarak takip eden ayın 15 inci gününe kadar İcmal 
Tablosuyla birlikte Fon Müdürlüğüne gönderir (16) .
3) Üyelerin, yardımın kendi hesabına değil de Baronun hesabına gönderilmesini 
talep etmeleri durumunda bu husus Sosyal Yardım Talep Formunda işaretlenir. Bu 
durumda Fon Müdürlüğü havaleyi Baronun hesabına gönderir. Baro, ödemeyi ya-
pınca tarafların imzalarının da olduğu tutanağın bir nüshasını o ay içinde düzen-
lenen ödeme tutanaklarıyla beraber, toplu olarak takip eden ayın 15 inci gününe 
kadar İcmal Tablosuyla birlikte Fon Müdürlüğüne gönderir (17) .
4) Üyenin bağlı olduğu Baro, aciliyet sebebiyle daha önce ödeme yapmışsa yapmış 
olduğu ödemeye ilişkin tarafların imzalarının da olduğu tutanağın bir nüshasını 
Sosyal Yardım Talep Formuna ekleyerek Fon Müdürlüğüne gönderir. Fon Müdür-
lüğü bu durumda havaleyi üyenin hesabına değil doğrudan ilgili Baronun hesabına 
gönderir. 
5) Fon Müdürlüğünce Baroya gönderilen ve hak sahibince tebliğ tarihinden itibaren 
bir ay içerisinde herhangi bir nedenle alınmayan veya kabul edilmeyen yardımlar, 
en geç on iş günü içerisinde Fon Hesabına iade edilir.
6) Fon Müdürlüğü tarafından Barolara gönderilen havalelere ilişkin;
i) Yardım türü ve tutarının
ii) Yardımın, Baronun hesabına gönderildiği tarih ve varsa açıklamalarının
iii) Eğer iade edilmişse iade tarihlerinin ve açıklamalarının
gösterildiği Ek.2’de sunulan İcmal Tablosu ilgili Baro tarafından düzenlenir. Baro 
Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ay sonu itibariyle, ait olduğu ayın İcmal Tablosunu 
imzalayarak en geç on beş gün içinde Fon Müdürlüğüne gönderir. Müdürlük, ken-
disine gelen Talep Formlarıyla İcmal Tablosundaki bilgileri karşılaştırarak gerekli 
işlemleri yapar.
7) Bu Yönerge kapsamında Barolar tarafından , Fon Müdürlüğünce gönderilen sos-
yal yardım tutarlarından hiçbir şekilde kesinti yapılamaz (18) .
Yürürlük
Madde 6 - Bu Yönerge Yönetim Kurulunun onay tarihi olan 19/06/2005 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
Yürütme
Madde 7 - Bu Yönerge hükümleri Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.
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AÇIKLAMALAR
(1)  Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile değiştirilmiş şek-

lidir.
(2)  Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile değiştirilmiş şek-

lidir.
(3)  Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile değiştirilmiş şek-

lidir.
(4)  Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile değiştirilmiş şek-

lidir.
(5)  Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile değiştirilmiş şek-

lidir.
(6) Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile 01.01.2006 tari-

hinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.
(7) Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile 01.01.2006 tari-

hinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.
(8) Yönetim Kurulunun 24.12.2005 tarihli 848/5 sayılı kararı ile 01.01.2006 tari-

hinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.
(9) Yönetim Kurulunun 24.12.2005 tarihli 847/4 sayılı kararı ile 01.01.2006 tari-

hinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.
(10) Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile 01.01.2006 tari-

hinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.
(11) Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile değiştirilmiş şek-

lidir.
(12) Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile değiştirilmiş şek-

lidir.
(13) Yönetim Kurulunun 24.12.2005 tarihli 849/6 sayılı kararı ile 01.01.2006 tari-

hinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.
(14) Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile 01.01.2006 tari-

hinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.
(15) Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile 01.01.2006 tari-

hinden itibaren geçerli olacaktır.
(16) Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile değiştirilmiş şek-

lidir.
(17) Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile değiştirilmiş şek-

lidir.
(18) (5/7) nci madde Yönetim Kurulunun 08.01.2006 tarihli 907/5 sayılı kararı ile 

01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
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— Yönergenin başlık kısmı, Yönetim Kurulunun 06.08.2006 tarihli 2093/2 sayı-
lı kararı ile “Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Geçici İş Göremezlik, 
Olağanüstü ve Cenaze Yardımları Esasları Yönerge No:1” şeklinde değiştiril-
miştir.

(19) – (7) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 17.12.2006 tarihli 2646/1 sa-
yılı kararı ile 06.12.2006 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şekli-
dir.

(20) – (8) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2758/1 sa-
yılı kararı ile 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şekli-
dir.

(21) – Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2759/2 sayılı kararı ile 01.01.2007 ta-
rihinden itibaren geçerli olacaktır.

(22) – Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2759/2 sayılı kararı ile eklenmiştir.
(23) – (9) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2758/1 sa-

yılı kararı ile 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şekli-
dir.

(24) – (10) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2759/2 
sayılı kararı ile değiştirilmiş şeklidir.

— (11) numaralı açıklama Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2759/2 sayılı ka-
rarı ile kaldırılmıştır.

(25) – Yönetim Kurulunun 17.12.2006 tarihli 2646/1 sayılı kararı ile 06.12.2006 ta-
rihinden itibaren geçerli olacak şekilde eklenmiştir.

(26) – Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2759/2 sayılı kararı ile eklenmiştir.
(27) – Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2759/2 sayılı kararı ile 01.01.2007 ta-

rihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.
(28) – (13) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2758/1 

sayılı kararı ile 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şek-
lidir.

(29) – (14) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2759/2 
sayılı kararı ile değiştirilmiş şeklidir. 

(30) – (20) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 30.12.2007 tarihli 4315 sayı-
lı kararı ile 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.

(31) – (23) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 30.12.2007 tarihli 4315 sayı-
lı kararı ile 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.

(32) – (28) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 30.12.2007 tarihli 4315 sayı-
lı kararı ile 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.



Yönergeler

459

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU 

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ

 SAĞLIK YARDIMLARI ESASLARI   YÖNERGE NO: 2

Yürürlük Tarihi: 01.08.2006 

Amaç

Madde 1 – Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin 17/a maddesinde 
belirtilen Sağlık Yardımlarının yapılmasına ilişkin yöntem ve kuralların belirlen-
mesidir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönergede Sağlık Yardımlarından yararlanabilecekler, yapılacak 
yardımın miktarı, sınır ve yüzdeleri, yardım talebi için verilmesi gereken belgeler, 
ödeme esasları, Sağlık Yardımının yapılması ve yardım yapılmayacak haller düzen-
lenmiştir. Bu Yönergede yer alan kavramlar için Yönetmelik ile 4. maddede belir-
lenen tanımlar geçerlidir.

Dayanak 

Madde 3 – Bu Yönerge, Yönetmeliğin 18. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Yönergede yer alan kavramlardan;

Üye: Baro levhasına kayıtlı avukatı,

Sağlık Yardımı: Üyelerin 6. maddede belirtilen teminatlara ilişkin giderlerinin, be-
lirli sınır ve yüzdelerle Üyeye ödenmesini,

Teminat: Bedelleri belirli sınır ve yüzdelerle ödenecek olan ve 6. maddede belirtilen 
sağlık hizmetlerini, ilaç ve tıbbi malzemeyi,

Yatarak Tedavi: Üyelerin sağlık kuruluşlarında en az bir gece geçirmesi halini,

Müşavir Hekim: Üyelerden gelecek belgeleri tıbbi ve teknik yönden inceleyip, esas-
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lara uygunluğunu denetleyecek hekimi,

İstisna: Bedeli ödenmeyecek sağlık hizmetleri ile hastalık ve yaralanma hallerine 
ilişkin giderleri,

BUT: T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatını,

Paket Tedavi Uygulaması: Dâhili ve cerrahi branşlarda sık karşılaşılan hastalık-
ların tanı ve tedavisi sırasında hizmet içeriği bakımından hasta bazında çok fazla 
değişiklik göstermeyen ve bu nedenle yaklaşık maliyeti önceden tahmin edilebilen 
işlemlerin tek bir fiyat altında belirlenmesini, 

Epikriz: Tanı, tedavi ve sonucu gösterir hekim ve hastane onaylı belgeyi,

Sağlık Yardımı Tespit Tutanağı: Ekinde Üyelerin Sağlık Yardımı başvurularına 
ilişkin belgelerin yer aldığı ve başvuru sonuçlarını gösteren; Fon Müdürü, Müşavir 
Hekim ve Yürütme Kurulu Başkanı tarafından imzalanan tutanağı,

İfade eder.

Sağlık Yardımlarından Yararlanma Esasları ve Teminat Sahası 

Madde 5 – Sağlık Yardımlarından sadece Baro levhasına kayıtlı avukatlar yararla-
nabilir. Bu yardım; 01.08.2006 tarihinden itibaren Üyelerin yurt içi ve yurt dışında-
ki sağlık kuruluşlarında gördükleri tedavilerinin 6. maddede belirtilen teminatlar 
kapsamında olması, Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda Fon Müdürlüğüne 
başvuruda bulunulması ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde tespit edilecek 
yardım tutarının Üyelere ödenmesi şeklinde yapılacaktır (1).

Üyeler, yararlandığı sağlık hizmetinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşu tara-
fından karşılanan tutarın üzerinde kalan kısmı için Sağlık Yardımı talebinde bulu-
nabilecektir. Fon Müdürlüğünce; ibraz edilen faturalar Sağlık Yardımı esaslarına 
uygun olarak değerlendirilecek, fatura tutarlarının en fazla 25.000,00 YTL’ ye ka-
dar olan kısmı dikkate alınacak olup, katılım payı dışında kalan tutar kadar ödeme 
yapılacaktır (29). Bu şekilde, bir Üyeye takvim yılı içinde yapılacak Sağlık Yardımı en 
fazla 20.000,00 YTL tutarında olacaktır (30) . 

Sağlık Yardımından yararlanmak isteyen Üyelerin, işlemlerin hızla sonuçlandırıla-
bilmesi için, tıbbi belgeler ile söz konusu harcama belgelerini, belgelerin düzenlen-
me tarihinden itibaren 120 gün içinde Baro Başkanlığı vasıtasıyla Fon Müdürlüğü-
ne ulaştırmaları gerekir (10). Yararlanma hakkı, harcama belgesi üzerindeki tarihten 
itibaren bir yıl sonra sona erer. 

Teminatlar

Madde 6 – Üyelerin yurt içi ve yurt dışındaki sağlık kuruluşlarında gördükleri ya-
tarak tedavilerine ait; 

6.1- Süit oda hariç; tek kişilik oda, yemek ve refakatçi masrafları,
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6.2- Yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri,

6.3- Yatarak tedavide kullanılan tüm tanı ve tedavi yöntemleri, ilaç ve gerekli tıbbi 
malzeme ile protez-ortez giderleri, 

6.4- Hekim tarafından tıbbi raporla belgelendirilmesi suretiyle, gerekli görülen 
ameliyat ve uzun süreli yatarak tedavi sonrası iki (2) ay içerisindeki fizik tedavi 
giderleri, 

6.5- Koroner anjiografi uygulamasında gerek duyulabilecek stend ve diğer her türlü 
malzeme, 

6.6- Taş kırdırma (ESWL),

6.7- Hastanede yatış/yatış işlemi gören durumlar sırasında kullanılmasının zorunlu 
olması halinde; Türkiye’de bulunmayan ve muadili olmayan Sağlık Bakanlığı’nın 
izniyle ithal edilen ilaçlar, 

6.8- Sunulan tıbbi bilgiler ışığında, Üyenin sağlık durumu göz önüne alınarak ve 
gerekliliğinin bir hekim raporu ile belgelenmesi şartıyla özel hemşirelik hizmetleri, 

6.9- Teminat dâhilindeki bir rahatsızlığa bağlı olarak hastaneye yatış ve operasyon 
halleri,

6.10- Üyenin hastanede yatış işleminin gerçekleşmesi koşuluyla; bulunduğu ma-
halden hastaneye götürülmesi veya hastaneden hastaneye yatarak tedavi amaçlı na-
killerindeki şehir içi veya şehir dışı ambulans hizmet bedelleri, 

6.11- Estetik amaç taşımamak üzere; gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenmesi 
ve meydana gelen hastalık ya da kaza sonucu fonksiyon kaybına uğramış organın 
fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan, el, kol, bacak protezleri ile kanser 
sonrası meme protezine ilişkin suzi uzuv giderleri, 

12.12- Travma sonrası olmak koşuluyla; kırık, çıkık, kas patolojileri nedeniyle acil 
servislerde yapılacak alçı, atel v.s. uygulamaları,

6.13- Travma sonucu oluşan ve görünüm bozukluğuna veya fonksiyon kaybına 
neden olan cilt ve kemik dokuya ait kalıcı patolojilerin giderilmesi için Üyenin 
sağlık durumunun ve müdahalenin tıbben gerekliliğinin doktor raporu, tıbbi 
tetkik, röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, MRI, fotoğraf v.b. ile belgelenmesi ko-
şuluyla yapılan plastik ve rekonstrüktif cerrahi tedavi işlemleri (19), 

6.14- Sadece KBB uzmanı tarafından hazırlanacak ve tıbben yapılmasının gerekli 
olduğuna dair, teşhis ile yapılması gerekli operasyonu ya da operasyonları belirtir 
tıbbi belgenin, önceden Fon Müdürlüğü’ne ulaştırılıp onay alınması şartıyla burun 
ile ilgili operasyonların, sadece tıbbi belgede belirtilenlerinin 9.1 nolu maddede be-
lirtilen esaslar dahilindeki 

karşılıları (20),
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6.15- Hastanede yatarak yapılan Geriatrik tedavi giderleri (21)

İle yatarak veya ayaktan yapılan Kemoterapi ve Radyoterapi giderleri, acil başvu-
rularda (yapılması uygun görülen müdahalenin aciliyet gerektiren bir tanı ile ya-
pılması koşuluyla) olmak üzere ayaktan yapılan küçük cerrahi müdahale giderleri, 
9.maddede belirtilen Limitler dâhilinde ve Katılım Payları ile 7.maddede belirtilen 
İstisnalar hariç olmak üzere teminat kapsamındadır. 

İstisnalar

Madde 7 – Üyeler tarafından; 

7.1- Cürüm işlemek ve cürüme teşebbüs,

7.2- Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,

7.3- Ruh ve sinir hastalıkları, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile danış-
manlık hizmetleri, tüm psikiyatrik ilaçlar ve bu ilaçların kullanımına bağlı kompli-
kasyonlar  ile tüm psikiyatrik yatışlar, zeka testi ve benzeri tetkikler, 

7.4- Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve 
kötüye kullanımı neticesinde meydana gelen bütün durumlar,

7.5- Üyenin sağlığını tehlikeye sokmaksızın Hastaneye yatırılmadan da yürütülebi-
leceği tıbben kabul edilen tedaviler, incelemeler ve işlemlerin hastanede yatırılarak 
yapılması, 

7.6- Belirli bir belirti ve/veya hastalığa bağlı olmadan yapılan tüm işlemler (Örn.
check-up, kontrol amaçlı hastane yatışları),

7.7- Diş ve diş eti ile ilgili yapılan tüm muayene, tedavi, ilaç ve protez giderleri (22), 

7.8- Her türlü protez tamiri, meme ve penil protez, ortopedik tabanlık, boyunluk, 
dizlik, askı v.b., her türlü yardımcı ve haricen kullanılan tıbbi malzemeler (teker-
lekli iskemle, işitme cihazı, koklear implant, holter cihazı (holter cihazı hastane ya-
tışında ödenir), uyku apnesi için kullanılan her türlü aparey v.b.) ve ilgili giderler, 
organ naklinde vericinin masrafları, kan veren kişiye ait tüm giderler,

7.9- 6.13 üncü maddede tanımlananlar hariç tüm estetik ve plastik cerrahi işlemleri 
(23); yüzeysel varis tedavisi, ben-siğil skar dokusu alımı, şaşılık, görme tembelliği, 
estetik amaçlı aşı ve enjeksiyonlar, kozmetik ve estetik tedaviler, doktor nezaretinde 
yapılmış olsa dahi kaplıca, termal, otel ve benzeri tesislerde yapılan her türlü kür, 
iyileştirme, fizik tedavi giderleri, obesite tedavisi (ilaç, diyetisyen ve yaş kitle ölçüm 
testleri dâhil), anorexia, masaj, diyet, jimnastik salonları, zayıflama merkezleri vb. 
konularla ilgili giderler ile estetik ve güzellik merkezlerinde yapılan tüm muayene, 
tetkik ve tedavi giderleri,

7.10- Akapunktur, homeopati, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, ayurveda, mezoterapi 
v.b. alternatif tıp yöntemleri, alternatif tıp merkezlerinde yapılan muayene ve tüm 
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tedavi giderleri, bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, deneysel tedaviler ve deneysel 
aşamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler,

7.11- Gözdeki kırma kusuruna yönelik her türlü cerrahi tedavi,(yatarak yapılmış 
olsa dahi teminat dışıdır) 

12.12-  İşitme kusuru tedavisi (kronik otit sekeli, kulak zarı onarımı hariç),

7.13- Doğum, Küretaj, infertilite (kısırlık), düşük araştırması ve hamileliğin ger-
çekleşmesinin sağlanması ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri (tüp bebek, follikül 
takibi, spermiogram, adhezyolizis, mikro-enjeksiyon, tuboplasti v.b), histerosal-
pingografi (HSG), iktidarsızlıkla ilgili tüm tetkik ve tedaviler (penil protez), doğum 
kontrol yöntemleri, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ile ilgili ameliyat ve tedaviler, 

7.14- Allerjiye yönelik testler ve aşılanmalar (solunum fonksiyon testi, IgE ve se-
rumda total eozinofili testleri, solunum sistemini etkileyen astım ve olası komp-
likasyonları ile ilgili yatışlar/tedaviler, akut allerjik reaksiyonlar sonucu gelişen ve 
yaşamı tehdit eden acil tıbbi müdahale gerektiren allerjik durumlara ait yatış, giri-
şim ve tedaviler hariç),

7.15- Kanserle neticelenenler hariç, Fon Müdürlüğü’ne önceden bildirilip onay 
alınmamış burun ile ilgili operasyonlar (24),

7.16- Alkol, kolonya, her türlü sabun, şampuan, saç solüsyonu, lens solüsyonları, 
diş macunu, hidrofil pamuk, termometre, şeker ölçme stikleri ve kartuşları, buz 
kesesi, sıcak su torbası, tatlandırıcı v.b. yardımcı tıbbi malzemeler, nemlendirici 
amaçlı ürünler, kozmetikler, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ilaç 
giderleri, gözlük cam çerçeve, kontak lens giderleri,

17.17-  Uyku apnesi için yatışlar,

7.18- Tüm aşılar ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları,

7.19- Ayaktan yapılan tüm teşhis ve tedavi uygulamaları, düzenlenen reçeteler, kul-
lanılan ilaçlar,

7.20- Her türlü diyaliz giderleri

Sebebiyle yapılan masraflar istisna olarak teminat dışındadır.

Sağlık Yardımı Başvuruları

Madde 8 – Üyelerin Sağlık Yardımı talep edebilmeleri için;

8.1- Ek:4’de yer alan Sağlık Yardımı Talep Formunun; Üyeye ait kısımlarının Üye 
tarafından doldurularak imzalanması, Üyenin imza atamayacak durumda olma-
sı halinde Üye yerine açıklama düşülmesi şartıyla Baro Başkanı veya Baro Başkan 
Yardımcısı tarafından imzalanması (11), Sağlık Yardımları ile Tedavi Eden Doktor 
ile ilgili kısımların ise tedaviyi yapan hekim tarafından doldurularak imzalanması 
ve Sağlık Kuruluşu Yetkilisi tarafından yapılan tıbbi işlemlerin onaylanması zorun-
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ludur. Sağlık Yardımı Talep Formunun ekinde; 

a) Aslı olması şartıyla; dökümlü hastane faturası ve teminat kapsamındaki giderlere 
ait faturaların,

b) Aslı yahut verilen sağlık kuruluşu tarafından onaylı örneği olması şartıyla; Epik-
rizin, ayrıntılı ameliyat raporunun ve gerektiğinde müşahede dosyasının, Patoloji 
raporunun, teşhis yöntemleri uygulandıysa sonucu gösterir raporun 

Usule uygun ve tam olarak doldurulmuş halde Baro Başkanlığına teslim edilmesi 
zorunludur (12). Sağlık Yardımı Talep Formu ve eklerindeki belgeler, her bir vaka 
için ayrı ayrı doldurulur ve belgelerin düzenlenme tarihinden itibaren 120 gün 
içinde Fon Müdürlüğüne ulaştırılması gerekir (13) . Fona ait web sayfası hizmete 
başladığı zaman her bir avukat için kullanıcı şifreleri oluşturulacak olup, üyeler 
başvurularını öncelikle sistemden on-line olarak yapacaklardır. Başvurularının 
ardından oluşacak dosya numarasıyla başvurularının hangi aşamada olduğunu da 
sorgulayabileceklerdir. Başvuru ile ilgili tüm belgeler yine Baro Başkanlığına teslim 
edilecektir.

8.2- Sağlık Yardımı Talep Formuna her bir vaka için ilgili tüm reçete, ilâç kupürleri 
ve faturaların asıllarının eklenmesi zorunludur (14) . Söz konusu belgelerin fotoko-
pileri, nüshaları, yazar kasa fişi veya makbuzlar kabul edilmez. Faturalar ayrıntılı, 
Paket Tedavi Uygulamalarında paket adı ve kodu, paket dışı tedavi uygulamaların-
da ise ücretlendirilen tüm işlemler; örneğin yatak/gün sayısı, operasyon adı, yapı-
lan tüm tetkikler her birinin karşısında fiyatı olacak ve mümkünse BUT kodlarını 
içerecek şekilde ayrıntılı olarak gösterilmelidir. 

8.3- Üyeler tarafından Baro Başkanlığı’na iletilen Sağlık Yardımı Talep Formuna, 
Üyenin Sağlık Yardımını Barodan almayı tercih etmesi durumunda Baroya ait ban-
ka hesap bilgileri yazılacaktır (2). Sağlık Yardımı Talep Formu ve ekindeki belgeler, 
Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi tarafından incelenecek ve ilgili Form, kendisi 
veya Baro Başkanı tarafından da imzalanacaktır. 

8.4- Barolar tarafından; Üyelere ait Sağlık Yardımı Talep Formu ve ekinde yer alan 
belgeler, bir üst yazı ile 120 günlük teslim süresinin aşılmamasına dikkat edilerek 
Fon Müdürlüğüne ulaşacak şekilde postayla gönderilecektir (15) .

Uygulanacak Limitler, Katılım Payı Oranları ve Ödeme Esasları

Madde 9 – Üyenin yaşına veya Baro levhasına kayıtlılık süresine bakılmaksızın, her 
bir Üye için BUT Fiyatları ve Uygulama İlkeleri esas alınmak suretiyle; 

9.1- Paket Tedavi Uygulamalarında, BUT Paket Fiyat Listesinde belirlenen tutarın 
1,6 katına karşılık gelen tutardan %20 katılım payı düşüldükten sonra kalan kısmı 
ödenir. Paket Dışı Tedavi Uygulamalarında ise BUT Resmi Fiyat Listesinde belirle-
nen işlem tutarlarının 1,2 katına karşılık gelen tutardan %20 katılım payı düşüldük-
ten sonra kalan kısmı ödenir. Her bir tedavi ve operasyona ait birim bazında belir-
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lenen fiyatlar ve katılım payı oranları ile uygulama ilkeleri Fona ait web sayfasında 
ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

9.2- Üyelerin yararlanacağı hizmet kalitesinin arttırılmasını teminen; faturada gös-
terilmesi koşuluyla ve aşağıda belirtilen limitler üzerinden %20 katılım payı oranı 
uygulanmak üzere (27);

9.2.1- Stendler: Her türlü stend kullanımının gerektiği durumlarda tipine/türüne 
bakılmaksızın yıllık 4.000,00 YTL limitle ödenir.

9.2.2- Hastane Yatak: Yatarak yapılan tedavilerde, tedavi uygulamalarına ek ola-
rak; 

Yoğun Bakım Yatak: 250,00 YTL/gün, 

Hasta Yatak : 100,00 YTL/gün, 

Refakat Yatak: 50,00 YTL/gün 

limitle ödenir. 

9.2.3- Özel hemşire: Doktor raporu ile özel hemşire bakımının gerekliliğinin bel-
gelenmesi durumunda, hizmetin evde yahut hastanede verilmesine bakılmaksızın; 
yıllık en fazla 20 gün için ve 50,00 YTL/gün limitle ödenir. 

9.2.4- Ambulans: Üyeye uygulanacak tedavinin yatarak olması koşuluyla şehir içi 
nakillerde 100,00 YTL ve şehir dışı nakillerde 500,00 YTL limitle ödenir (28) .

9.2.5- Paket Dışı İşlemlerde Tıbbi Malzeme: Yıllık 2.000,00- YTL limitle ödenir.

9.3- Üyelere ödenecek tekerlekli sandalye bedelleri, kalıcı ve tam yürüme bozuklu-
ğunun Sağlık Kurulu Raporuyla tespiti ve Üye tarafından tekerlekli sandalye alın-
dığının fatura ile belgelenmesi şartıyla; katılım payından muaf ve 2 yılda bir kez 
olmak üzere 2.500,00 YTL limitle ödenir.  

Sağlık Yardımının Yapılması

Madde 10 – Üyeler, sağlık hizmetlerine ilişkin ödemeleri, hizmeti aldıkları yere 
bizzat kendileri yapacaktır. Bu ödemelere ilişkin; sağlık kuruluşundan alınan tıbbi 
belgeler ile harcama belgelerini (fatura, reçeteler, ilaç kupürleri, tahlil ve röntgen 
faturalarını), belgelerin düzenlenme tarihinden itibaren 120 gün içinde Fon Mü-
dürlüğüne ulaştırılacak şekilde, Sağlık Yardımı Talep Formunun ekinde bağlı bu-
lunduğu Baro Başkanlığına teslim edecektir (17). Baro Başkanlığından Fon Müdür-
lüğüne ulaşan bu belgeler, Müdürlükçe incelenecek olup, tespit edilen eksiklikler 
ilgili Baroya yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruların tam ve eksiksiz olması duru-
munda; bu belgelerin Fon Müdürlüğüne ulaşma tarihinden itibaren bir ay içinde 
olmak üzere;

10.1- Fon Müdürü tarafından yapılan her bir başvurunun Yönergede belirtilen usul 
ve esaslara uygunluğunun tespiti yapılarak Sağlık Yardımı Tespit Tutanağı imzala-
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nır ve tüm evraklar Müşavir Hekime havale edilir. 

10.2- Müşavir Hekim tarafından, kendisine tevdi edilen evraklar yanında gerek 
duyması halinde yapacağı araştırmalardan elde edeceği diğer bilgi ve belgeler üze-
rinden; teşhis, tedavi ve yapılan giderlerin olaya uyumu, Üyenin önceki Sağlık Yar-
dımlarından yararlanma durumları, öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığı kontrol 
edilir. Ödemenin yapılmaması veya yapılacak ödemenin tutarına ilişkin tespit yapı-
larak Sağlık Yardımı Tespit Tutanağı imzalanır ve evraklar Yürütme Kurulu Başka-
nına iletilmek üzere Fon Müdürlüğüne teslim edilir.

10.3- Fon Müdürlüğü tarafından her bir Sağlık Yardımı Başvurusuna ilişkin bel-
geler ile Sağlık Yardımı Tespit Tutanakları Yürütme Kurulu Başkanına sunulur. 
Yürütme Kurulu Başkanı tarafından, yapılan değerlendirmeler incelenerek Sağlık 
Yardımı Tespit Tutanakları imzalanır.

10.3.1- Yürütme Kurulu Başkanı tarafından ödemenin yapılmasına uygunluk ona-
yı verilmesi halinde; ilgili yardım tutarı Fon Müdürlüğü tarafından, onay tarihin-
den itibaren beş iş günü içinde Sağlık Yardımı Talep Formunda belirtilen banka 
hesabına gönderilir (3). 

10.3.2- Yürütme Kurulu Başkanı tarafından ödemenin yapılmasının uygun görül-
meyip reddedilmesi halinde; durum, red gerekçesiyle birlikte Fon Müdürlüğünce 
red tarihinden itibaren beş iş günü içinde Üyenin Barosuna yazılı olarak bildirilir. 

4.4- Baro Başkanlığı’na ait banka hesabına ulaşan Sağlık Yardımları, Baro tara-
fından Üyeye ödenerek yapılan ödemeye ilişkin tarafların imzalarının olduğu bir 
tutanak düzenlenir (4). Tutanağın bir nüshası o ay içinde düzenlenen diğer ödeme 
tutanaklarıyla beraber, toplu olarak takip eden ayın 15 inci gününe kadar İcmal 
Tablosuyla birlikte Fon Müdürlüğüne gönderilir.

10.5- Fon Müdürlüğünce Baroya gönderilen ve hak sahibince tebliğ tarihinden iti-
baren bir ay içerisinde herhangi bir nedenle alınmayan veya kabul edilmeyen Sağlık 
Yardımları, en geç on iş günü içerisinde Fon Hesabına iade edilir.

Yurt Dışındaki Tedaviler

Madde 11 – Üyelerin, yurt dışındaki sağlık kuruluşlarında gördükleri tedavilerine 
ilişkin;

11.1- 6. maddede belirtilen teminatlar kapsamında olması ve 8. maddede belirlenen 
esaslara göre Fon Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri usulüne uygun ve 
tam olarak ulaştırmaları şartıyla,

11.2- 9.maddede belirtilen Limitler dâhilinde ve Katılım Payları ile 7.maddede be-
lirtilen İstisnalar hariç olmak üzere,

11.3- Ödeme belgelerinin düzenlenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı YTL üzerinden, 10. maddede belirtilen Sağlık 
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Yardımının yapılmasına ilişkin prosedür uygulanmak üzere 

Tespit edilen Sağlık Yardımı tutarı, Sağlık Yardımı Talep Formunda belirtilen 
banka hesabına yatırılır (5). Üyenin Sağlık Yardımını Barodan almayı tercih etmesi 
durumunda, ilgili yardım Baro Başkanlığı’na ait banka hesabına gönderilir (6). Bu 
durumda Baro tarafından Sağlık Yardımı Üyeye ödenerek yapılan ödemeye iliş-
kin tutanak düzenlenir ve bu tutanak İcmal Tablosuyla birlikte Fon Müdürlüğüne 
gönderilir (7). Fon Müdürlüğünce Baroya gönderilen ve hak sahibince tebliğ tarihin-
den itibaren bir ay içerisinde herhangi bir nedenle alınmayan veya kabul edilmeyen 
Sağlık Yardımları, en geç on iş günü içerisinde Fon Hesabına iade edilir.

Yürürlük

Madde 12 – Bu Yönerge Yönetim Kurulunun kararı ile 01.08.2006 tarihinde yürür-
lüğe girer (18) . 

Yürütme

Madde 13- Bu Yönerge hükümleri Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. 

AÇIKLAMALAR

- (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) Yönetim Kurulunun 05.11.2006 tarihli 2449/6 
sayılı kararı ile değiştirilmiş şeklidir.

- (8), (9) ve (16) Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2758/1 sayılı, (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (17) ve (18) Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 
2759/2 sayılı kararı ile 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştiril-
miş şeklidir.

- (19), (20) ve (21) tıbbi müdahalenin 24.06.2007 (dâhil) tarihinden sonra ol-
ması koşuluyla geçerli olmak üzere Yönetim Kurulunun 24.06.2007 tarihli 
3583/3 sayılı kararı ile eklenmiştir. 

- (22), (23) ve (24) Yönetim Kurulunun 24.06.2007 tarihli 3583/3 sayılı kararı 
ile ilgili maddelerin değiştirilmiş şeklidir.

- 8.1 inci madde (c) bendi 24.06.2007 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(25) – (8) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 21.07.2007 tarihli 3702/2 
sayılı kararı ile 01.08.2007 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şek-
lidir.

(26) – (9) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 21.07.2007 tarihli 3702/2 
sayılı kararı ile 01.08.2007 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şek-
lidir.

(27) – (16) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 21.07.2007 tarihli 3702/2 
sayılı kararı ile 01.08.2007 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şek-
lidir.
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(28) Bu maddenin yürürlüğü Yönetim Kurulunun 26.08.2007 tarihli 3830/4 sayılı 
kararı ile 15.08.2007 – 14.08.2009 tarihleri arasında durdurulmuştur. 

(29) – (25) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 30.12.2007 tarihli 4315 sayı-
lı kararı ile 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.

(30) – (26) numaralı açıklamanın, Yönetim Kurulunun 30.12.2007 tarihli 4315 sayı-
lı kararı ile 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU   

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Yürürlük Tarihi: 27.08.2006
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 – Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu faaliyetlerinin yürütülmesinde uygu-
lanacak çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönergede Yürütme Kurulu, Fon Müdürlüğü, Baro Görevli Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Fon Temsilciliklerinin münferit ve birbirleriyle olan çalışma 
usul ve esasları, Fon personelinin özlük hakları, Fon gelir ve giderlerinin idaresi 
ile kullanılacak belgeler ve tutulacak kayıtlar düzenlenmiştir. Yönetmelikte yer alan 
tanımlar bu Yönerge için de geçerlidir.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönerge, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğine dayanı-
larak hazırlanmıştır.
Yürütme Kurulu  
Madde 4 – Yürütme Kurulu üyeleri, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen gö-
revleri ile ilgili olarak;     
4.1- En az ayda bir toplanmak suretiyle; 
4.1.1- Fon Müdürlüğünce yürütülen faaliyetler hakkında Fon Müdürü tarafından 
sunulan bilgileri değerlendirir, gündemindeki konuları görüşür, görüşülen konular 
ile ilgili düzenlenen tutanakları ve karara bağlanan hususları Yürütme Kurulu Karar 
Defterinde imza altına alır, gerçekleştirilmesini takip eder.
4.1.2- Fona ait kaynakların değerlendirilme esaslarını belirler ve belirlenen esaslar 
doğrultusunda Fon Müdürü tarafından yürütülen işlemleri değerlendirir.
4.2- Yönetim Kurulunun onayına sunmak üzere;
4.2.1- Bir sonraki yıl uygulanacak olan iş programını en geç içinde bulunulan yılın 
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Kasım ayının sonuna kadar hazırlar.
4.2.2- Bir sonraki yıl uygulanacak olan tahminî bütçeyi en geç içinde bulunulan 
yılın Kasım ayının sonuna kadar hazırlar.
4.2.3- Fonun yıllık bilânçosunu ve çalışma raporunu takip eden yılın Ocak ayının 
sonuna kadar hazırlar.
4.2.4- Lüzum gördüğü hâllerde olağanüstü yardım yapılması hakkında karar alır.
4.2.5- İhtiyaç halinde Yönergelerde yapılacak değişiklikleri belirler.
4.2.6- Fon Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek geçici ve/veya sürekli perso-
nelle ilgili değerlendirme yapar.
4.2.7- Fon Müdürlüğü ve Fon Temsilciliklerinde çalışan personelin terfisi ile ücret 
ve sosyal haklarını değerlendirir. 
4.3- Fon kaynaklarının yönetim ve değerlendirilmesi konularında gerekli gördüğü 
araştırma ve çalışmaları yapar, bu konuda altı aylık dönemler itibariyle rapor hazırlar.
4.4- İş programı ve tahminî bütçenin uygulanmasını takip eder ve üçer aylık dö-
nemler itibariyle değerlendirir, varsa önerilerini de içeren bir değerlendirme raporu 
hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar. 

Yürütme Kurulu Başkanı 
Madde 5 – Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğini de yürüten Yürütme Kurulu Başkanı;
5.1- Yürütme Kurulu toplantılarını düzenler ve yönetir.
5.2- Fon Müdürü ile birlikte Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Geçici İş Gö-
remezlik, Olağanüstü ve Cenaze Yardımları Esasları Yönerge No:1 kapsamında ya-
pılan sosyal yardım başvurularının mevzuata uygunluğunu değerlendirir. 
5.2.1- Olağanüstü Yardım başvurularını, görüşü ile birlikte Türkiye Barolar Birli-
ği Başkanlık Divanına ve Ek Olağanüstü Yardım başvurularını görüşü ile birlikte 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna sunar, alınan kararları Fon Müdürlüğüne 
bildirir (1). 
5.2.2- Müşavir Hekim veya hekimlerden, Sağlık Kurulu Raporları veya Epikriz Bel-
gelerinin uygunluğuna ilişkin yazılı görüşün alınmasını müteakip; avukat, çalışma-
yan avukat ve stajyer avukat tarafından yapılan Olağan Dışı Haller Sebebiyle Yapıla-
cak Geçici İş Göremezlik Yardımı başvurularını, görüşü ile birlikte Türkiye Barolar 
Birliği Başkanlık Divanına ve  Ek Olağan Dışı Haller Sebebiyle Yapılacak Geçici İş 
Göremezlik Yardımı başvurularını görüşü ile birlikte Türkiye Barolar Birliği Yöne-
tim Kuruluna sunar, alınan kararları Fon Müdürlüğüne bildirir (2) . 
5.3- Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Sağlık Yardımları Esasları Yönerge 
No:2 kapsamında yapılan Sağlık Yardımı başvurularına ilişkin Fon Müdürü ve Mü-
şavir Hekim tarafından yapılan kontrol ve tespitleri inceleyerek Sağlık Yardımı Tes-
pit Tutanaklarını imzalar. 
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5.4- Yapılacak yardımlara ilişkin Barolara hitaben bilgilendirme ve iç yazışma nite-
liğindeki evrakları Fon Müdürüyle birlikte imzalar.
5.5- Fon faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan harcamaları gösterir gider belge-
lerini Fon Müdürüyle birlikte inceler, uygun görerek onayladığı gider belgelerini 
Muhasebe servisine intikal ettirilmek üzere Fon Müdürüne teslim eder.
5.6- Fona ait banka hesaplarından yapılacak ödemeler, virmanlar ve havalelere 
ilişkin banka talimatları ve ödeme emirlerini Birlik Başkanı ile, Birlik Başkanının 
yokluğunda Başkan Yardımcılarından biri veya Birlik Genel Sekreteri ile birlikte 
imzalar.

Fon Müdürlüğü
Madde 6 – Fon Müdürlüğü; Yönetim Kurulu tarafından atanan Müdür, Yürütme 
Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanacak Müdür Yardımcı-
sı, Şef ile Memur veya Memurlardan oluşur. Memurluktan sonra, Şeflik ve Müdür 
Yardımcılığına terfi edilmesi Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulu 
onayıyla gerçekleşir. 
6.1- Fon Müdürü Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen görevleri ile ilgili olarak;
6.1.1- Fon hesabına günlük olarak yatırılan vekâlet pulu satış gelirlerini takip eder 
ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Fona ait paraların 
banka hesaplarında değerlendirilmesi işlemlerini yürütür. 
6.1.2- Yürütme Kurulu Başkanı ile birlikte sosyal yardım başvurularını değerlen-
dirir. Baro Başkanlıklarından Fon Müdürlüğüne ulaşan belgeleri inceleyerek tespit 
ettiği eksiklikleri Yürütme Kurulu Başkanı ile ilgili Baroya yazılı olarak bildirir. 
6.1.3- Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Geçici İş Göremezlik, Olağanüstü ve 
Cenaze Yardımları Esasları Yönerge No:1 kapsamında yapılan sosyal yardım başvu-
rularında; 

a)  Müşavir Hekim veya hekimlerden Sağlık Kurulu Raporlarının uygunlu-
ğuna ilişkin yazılı görüş alınmasını müteakip; Üyelere gönderilecek Hastalık 
Sebebiyle Yapılacak Geçici İş Göremezlik Yardımlarını bir yıl içinde en az 21 
gün ve en fazla 90 gün için olmak üzere, sağlık kurulu raporunda belirtilen 
istirahat süresine göre,
b) Müşavir Hekim veya hekimlerden Doğum Raporlarının uygunluğuna 
ilişkin yazılı görüş alınmasını müteakip; Analık Sebebiyle Yapılacak Geçici 
İş Göremezlik Yardımlarını doğum raporunda belirtilen doğumun yapıldığı 
tarihe göre,
c)  Hak sahiplerine gönderilecek Cenaze Yardımlarını ise avukat, çalışmayan 
avukat ve stajyer avukatın vefat tarihlerine göre 

tespit eder. 
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6.1.4- Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Sağlık Yardımları Esasları Yönerge 
No:2 kapsamında yapılan Sağlık Yardımı başvurularının Yönergeye uygunluğunu 
inceledikten sonra Sağlık Yardımı Tespit Tutanağını imzalar ve ilgili evraklarla bir-
likte önce Müşavir Hekime ve ardından Yürütme Kurulu Başkanına iletir. 
6.1.5- Yapılması uygun bulunan yardımları; Yönerge No:1 kapsamında yapılan baş-
vurulara ait evrakların Fon Müdürlüğüne ulaşmasından ve Türkiye Barolar Birliği 
Başkanlık Divanı ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu karar tarihinden iti-
baren en geç beş iş günü içinde, Yönerge No:2 kapsamında yapılan başvurularda 
Üyelere yapılacak ödemenin Yürütme Kurulu Başkanı tarafından onaylandığı ta-
rihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Formlarda belirtilen banka hesabına 
gönderir  (3). 
6.1.6- Barolar tarafından ilgililere yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen tutanakla-
rın, takip eden ayın 15 inci gününe kadar İcmal Tablolarıyla birlikte Fon Müdürlü-
ğüne ulaştırılması ve Aylık İcmal Tabloları ile Fon Müdürlüğü kayıtlarının mutaba-
katının sağlanması işlemlerini kontrol eder.
6.1.7- Fon ile ilgili gider belgelerini Yürütme Kurulu Başkanı ile birlikte inceler, 
Başkan tarafından onaylanan gider belgelerini gerekli işlemleri yapmak üzere Mu-
hasebe servisine iletir.
6.1.8-  Fon faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu ve Yürütme Kuruluna bilgi 
sunar.
 6.1.9- Uygulamadan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için çözüm öneri-
leri hazırlar ve bu önerileri Yürütme Kuruluna sunar. Fon faaliyetleri kapsamında, 
Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Barolarda kurulacak Fon Temsilcilikleri ile 
Fon Müdürlüğü arasında iletişim ve organizasyonu sağlar.
6.1.10- Yürütme Kurulu toplantılarında görüşülecek konularla ilgili gündemi ha-
zırlar. Yapılan görüşmeler ve alınan kararlar hakkında tutanak ve karar defterini 
hazırlayarak üyelerin imzasına sunar.
6.1.11- Yürütme Kuruluna sunulmak üzere;
Yönergelerin, 
Yıllık bilânço ve çalışma raporlarının, 
İş programları ve tahmini bütçeler ile bunların üçer aylık dönemler itibariyle değer-
lendirme raporlarının, 
Fon kaynaklarının yönetimi hakkında altışar aylık dönemler itibariyle değerlendir-
me raporlarının 
taslaklarını hazırlar. 
6.2- Fon Müdürlüğünde çalışacak diğer personelin görevleri Fon Müdürünün so-
rumluluğunda yapılacak işbölümüyle belirlenir. Fon Müdürlüğü personeli tarafın-
dan yerine getirilecek görevler aşağıda belirlenmiştir;
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6.2.1- Barolardan gelen üst yazılar ve eklerine, gelen evrak kaydı yapılarak Fon Mü-
dürüne sunulur. 
6.2.2- Fon Müdürünün incelemesinden geçen Barolardan gelen üst yazılar ve ek-
lerinde yer alan belgeler ile Sosyal Yardım Talep Formları, Sağlık Yardımı Talep 
Formları ve Cenaze Yardımı Talep Formları her bir başvuru için ayrı birer dosya 
oluşturulacak şekilde tasnif edilir.
6.2.3- Sosyal yardım başvuruları ve başvuru sonuçlarına ilişkin Barolara hitaben 
yazılacak bilgilendirme ve iç yazışma niteliğindeki yazılar hazırlanır. Yazılar, hazır-
layan memurlarca paraflanarak imzalanması için Fon Müdürü ve Yürütme Kurulu 
Başkanına sunulur. 
6.2.4- Yapılacak sosyal yardımlarla ilgili banka ödeme talimatları hazırlanır ve Fon 
Müdürüne sunulur. Fon Müdürü tarafından paraflanan banka ödeme talimatları 
imza için Yürütme Kurulu Başkanı ile; Birlik Başkanına, Birlik Başkanının yoklu-
ğunda Başkan Yardımcılarından biri veya Birlik Genel Sekreterine sunulur.
6.2.5- Barolara hitaben hazırlanan yazılarla, banka ödeme talimatlarına gerekli im-
zalar alındıktan sonra giden evrak sayısı ve tarihi verilir. Belgeler ilgililere ulaştırılır, 
banka talimatları ile yapılacak ödemeleri gösterir Barolara hitaben hazırlanan yazı-
ların birer nüshası Muhasebe Servisine iletilir.
6.2.6- Barolardan gelen Aylık İcmal Tabloları her bir Baro için ayrı ayrı dosyalanır 
ve Muhasebe Servisi kayıtları ile karşılaştırılarak mutabakatı yapılır, farklılık çıkma-
sı durumunda Barodan bilgi istenir ve işlemler sonuçlandırılır.
6.2.7- Barolardan gelen ödeme tutanakları ilgili Üyenin dosyasına işlenir.
6.2.8- Fona ait banka hesapları ile Fon Müdürlüğü kayıtları günlük olarak takip edi-
lir, aylık bazda hesapların mutabakatı yapılarak tutanakla imza altına alınır.
6.2.9- Üyelere ait bilgilerin bilgi işlem ortamında kayıt altına alınması ve güncellen-
mesi işlemleri yürütülür.
6.3- Fon Müdürünün yokluğunda Fon Müdürlüğündeki en yetkili kişi Müdürün 
görevlerini yürütür. 

Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 
Madde 7 – Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Fon kapsamında yürütülecek faali-
yetler ile ilgili olarak Fon Müdürlüğü ile Baro arasındaki ilişkileri yürütmek ve takip 
etmek üzere Baro Yönetim Kurulları tarafından belirlenir. Baro Görevli Yönetim 
Kurulu Üyesi; 
7.1- Üyelerden gelen sosyal yardım başvurularını, belgeleri ve ilgili süreler içerisin-
de, Baro Başkanlığı vasıtasıyla Fon Müdürlüğüne iletilmesini sağlar (4) .
7.2- Fon Müdürlüğünce, Üyelere ödenmek üzere Barolara gönderilen sosyal yar-
dımların ilgililere ulaştırılmasını takip ve kontrol eder. 
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7.3- Ay sonları itibariyle, sosyal yardımların Üyelere ödendiğine veya Fon hesabına 
iade edildiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı İcmal Tablolarının hazırlanmasını sağlar.  
Hazırlanan İcmal Tablosunun ve ekinde yer alacak ödeme tutanaklarının en geç 
takip eden ayın 15 inci gününe kadar Fon Müdürlüğüne ulaştırılmasını takip ve 
kontrol eder.
7.4- Yönetmelik ve Yönergelerde belirtilen sorumlulukları kapsamında Baroya ya-
pılan başvurular, Fon Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar, düzenlenen İcmaller gibi 
belge ve kayıtları muhafaza eder veya edilmesini sağlar.
7.5- Fon Müdürlüğü tarafından Baroya gönderilen yardımlara ilişkin hak sahipleri-
ne tebligatta bulunulmasını, tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde hak sahi-
bince herhangi bir nedenle alınmayan veya kabul edilmeyen yardımların, söz konu-
su bir aylık sürenin dolmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde Fon Hesabına 
iade edilmesini sağlar. Söz konusu iadelere ilişkin bilgileri Aylık İcmal Tablosunda 
belirterek imza altına alır.

Fon Temsilcilikleri 
Madde 8 – Yürütme Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, iş yo-
ğunluğu, coğrafi bölge, avukat sayısı ve diğer kıstaslar göz önünde bulundurularak, 
ihtiyaç duyulduğu takdirde Fon Temsilcilikleri kurulabilir. Fon Temsilciliği perso-
neli Fon Müdürlüğüne bağlı olarak Şef ile Memur veya Memurlardan oluşur. Me-
murluktan sonra Şefliğe terfi edilmesi Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Yönetim 
Kurulu onayıyla gerçekleşir. Fon Temsilciliği personeli tarafından 7 nci maddede 
belirtilen görevler yerine getirilir ve belgeler,  imzalanması için Baro Görevli Yöne-
tim Kurulu Üyesi veya Baro Başkanına sunulur.  Fon Temsilciliğinde çalışacak per-
sonelin işbölümü Fon Müdürü tarafından organize edilecek olup, personelin görev, 
yetki ve sorumlulukları aşağıda maddeler halinde düzenlenmiştir; 
8.1- Temsilciliğin görev ve yetki alanına giren Barolara kayıtlı üyelerden gelen yar-
dım talepleri için gerekli üst yazılar hazırlanır; ekinde yer alacak belgeler ile Sos-
yal Yardım Talep Formları, Sağlık Yardımı Talep Formları ve Cenaze Yardımı Talep 
Formları her bir Üye için tasnif edilerek dosyalanır (5) . 
8.2- Sosyal yardım başvurularını gösterir belgelerin tam ve eksiksiz olması sağlanır 
ve değerlendirilmesi için Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesine veya Baro Başka-
nına sunularak ilgili formlara imzası alınır. Temsilcilikten gönderilen üst yazılara 
giden evrak numarası ve tarihi verilerek bilgi işlem ortamına kaydedilir. Sosyal Yar-
dım Talep Formu ile Sağlık Yardımı Talep Formu ve ekinde yer alacak belgeler, Üye 
tarafından Baro Başkanlığına teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içeri-
sinde Fon Müdürlüğüne gönderilir ve birer nüshası Temsilcilik bünyesinde dosyala-
nır. Söz konusu belgelerin Yönerge No:1 ve Yönerge No:2’de belirtilen süreler içinde 
Fon Müdürlüğüne ulaştırılması sağlanır.
8.3-  Fon Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ve ekinde yer alan belgelere gelen 
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evrak numara ve tarihi verilerek bilgi işlem ortamına kaydedilir
8.4- Fon Müdürlüğü tarafından, Üyelere veya vefat eden Üyenin ailesine ödenmek 
üzere Barolara gönderilen yardımlar, hak sahiplerine tebliğ edilir. Tebligat tarihin-
den itibaren bir ay içerisinde hak sahibince herhangi bir nedenle alınmayan veya 
kabul edilmeyen yardımlar, söz konusu bir aylık sürenin dolmasından itibaren en 
geç on iş günü içerisinde Fon Hesabına iade edilir. Aylık İcmal Tablosunda iade 
nedenleri de belirtilir.
8.5- Fon Müdürlüğü tarafından Yönerge No:1 ve Yönerge No:2 kapsamında Üyelere 
veya vefat eden Üyenin ailesine ödenmek üzere Barolara gönderilen sosyal yardım-
lar, Barolar tarafından ilgililere ödenir. 
8.6- Ay sonları itibariyle Barolara ulaştırılan sosyal yardımların Üyelere veya vefat 
eden Üyenin ailesine ödendiğini veya Fon hesabına iade edildiğini gösterir aylık 
İcmal Tabloları hazırlanarak Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi veya Baro Baş-
kanının imzasına sunulur. İcmal Tabloları ile ekinde yer alacak ödeme tutanakları 
ve ilgili belgeler üst yazı ekinde takip eden ayın en geç 15 inci gününe kadar Fon 
Müdürlüğüne ulaştırılır. Ödemeler tutanak düzenlenerek yapıldıysa; tarih, sayı, pa-
rayı teslim eden ve teslim alan bilgilerini içermeli, vekâleten yapılan ödemelerde 
vekâletname fotokopisi tutanak ekinde yer almalıdır. Ödemeler EFT veya havale ile 
yapıldıysa banka dekontunda gönderici ve alıcı bilgileri bulunmalıdır. 
8.7- Üye bilgilerinin bilgi işlem ortamında kayıt altına alınması işlemleri yapılır ve 
gerekli görülen hallerde kayıtlar güncelleştirilir.

Fon Bünyesinde İstihdam Edilecek Personelin Özlük Hakları 
Madde 9 – Fon Müdürü başta olmak üzere Fon Müdürlüğü ve Fon Temsilcilikleri 
personeline ödenecek ücret ve verilecek sosyal haklar, çalışanların hak ve sorum-
luluklarını düzenleyen mevzuat hükümlerine göre Yürütme Kurulunun önerisi ile 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

 
İKİNCİ BÖLÜM

Fon Gelirlerinin İdaresi, 
Giderlerin Belgelendirilmesi ve Ödenmesi 
Fon Gelirlerinin İdaresi
Madde 10 – Fona ait gelirler Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma 
Fonu adına banka veya finans kuruluşları nezdinde açılan vadesiz mevduat hesap-
larına yatırılır. Yatırılan paralar Fon ihtiyaçları, ekonomik koşullar ve Yürütme Ku-
rulunun görüş ve önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararıyla;

a) Vadeli mevduat
b) Devlet Tahvili, Hazine Bonosu
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c) Yatırım Fonu,
d) Repo,
e) Vadeli Döviz Tevdiat,
f) Vadesiz Döviz Tevdiat,
g) Altın,
h) Hisse Senedi,
ı) Gayrimenkul yatırımı,
i) Yukarıdaki ve diğer yatırım araçlarından biri veya birkaçında,

Doğrudan veya portföy yönetim şirketleri aracılığıyla değerlendirilir.
Yatırıma yönlendirilecek tutarın belirlenmesinde öncelikle fon kapsamında yapıla-
cak yardımlar ve fon faaliyetleri ile ilgili giderler günlük, haftalık veya aylık süreler 
itibariyle dikkate alınır.

Fon Giderleri ve Ödenmesi
Madde 11 – Üyelere yapılacak sosyal yardımlar Fon hesaplarından, sosyal yardımlar 
haricinde kalan ve Fon ile ilgili diğer giderler Yürütme Kurulu Başkanının onayıyla 
Birlik hesaplarından karşılanır. Birlik tarafından karşılanan giderlerle ilgili olarak 
Fon hesaplarından Birlik hesaplarına aktarmalar yapılır. Bu aktarmalar ay sonların-
da yapılabileceği gibi harcamaların karşılanması maksadı ile Fon tarafından Birliğe 
aybaşlarında avans ödemeleri yapılabilir. 
Ay sonlarında Fona ait gider tutarı hesaplanarak mutabakat sağlanır. Ödenen avans 
tutarları Fona ait aylık giderlerden mahsup edilir. Eksik kalan kısım Birlik hesapla-
rına aktarılır, fazlalık tutar ise bir sonraki ay avansına ilave olunur. 

Sosyal Yardımlar Haricinde Kalan Giderlerin Belgelendirilmesi ve Ödenmesi
Madde 12 – Fon faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan harcamaların belgelendi-
rilmesi şarttır. Bu kapsamda;

a) Alınan mal veya hizmeti gösterir fatura,
b) Perakende satış vesikası,
c) Ödeme kaydedici cihaz fişi,
d) Gider pusulası,
e) Bordro,
f)  Belge temini mümkün olmayan hallerde düzenlenecek harcama tutanağı,
g) Yürütme Kurulu Üyelerinin ücret veya huzur hakkı dâhil, görevleri sebe-
biyle yapacakları harcamaları gösterir “Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım 
ve Dayanışma Fonu Yürütme Kurulu Toplantı Seyahat Tutanağı” nın düzen-
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lenmesi, Fon Müdürlüğü personelinin görevleri sebebiyle yapacakları harca-
maları gösterir belgelerin düzenlenmesi ve kullanılması zorunludur.

Harcama belgeleri Yürütme Kurulu Başkanı tarafından onaylanır. Onay işlemini 
müteakiben muhasebe kayıtları düzenlenir ve ilgililere ödeme yapılır. 
Yürütme Kurulu üyelerine Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ücret veya 
huzur hakkı ödenir. Yürütme Kurulu Üyeleri ile Fon Müdürlüğü personelinin gö-
revleri sebebiyle yapacakları seyahat ve diğer harcamalarına ilişkin ödemeler ise 
Türkiye Barolar Birliği Harcırah Yönergesi hükümlerine göre yapılır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kullanılacak Belgeler ve Tutulacak Kayıtlar 

Kullanılacak Belgeler 
Madde 13 – Üyelere gönderilecek sosyal yardımlara esas alınan ve yapılan sosyal 
yardımlara ait kayıt altına alınacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.
13.1- Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Geçici İş Göremezlik, Olağanüstü ve 
Cenaze Yardımları Esasları Yönerge No:1 kapsamında olmak üzere;
13.1.1- Sosyal Yardım Talep Formu; EK: 1 de yer alan form, Geçici İş Göremezlik ve 
Olağanüstü Yardım başvurusunda bulunanlarca doldurulup imzalanarak ekleri ile 
birlikte ilgili Baro Başkanlığına sunulur. Formun ekine; 

a) Hastalık Sebebiyle Yapılacak Geçici İş Göremezlik Yardımı başvuruların-
da, istirahat süresini gösterir Sağlık Kurulu Raporu, 
b) Analık Sebebiyle Yapılacak Geçici İş Göremezlik Yardımı başvurularında, 
doğum Raporu, 
c) Olağan Dışı Haller Sebebiyle Yapılacak Geçici İş Göremezlik Yardımı baş-
vurularında, uzun süreli tedaviyi gerektiren rahatsızlığın teşhisi ve tedavi ni-
teliğini gösterir Sağlık Kurulu Raporu veya kurum onaylı Epikriz Belgesi ile 
kaza geçirilmesi durumunda Kaza Tespit Tutanağı veya Raporu,
d) Olağanüstü Yardım başvurularında ise formun ekine ilgili Baro tarafından 
düzenlenmiş Zarar Tespit Tutanağı ve Baro Yönetim Kurulu Kararı 

eklenir (6) . Baro Başkanının veya Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesinin imzası-
nın alındığı Sosyal Yardım Talep Formları ile ekleri, en geç bir hafta içerisinde Baro 
Başkanlığı vasıtasıyla Fon Müdürlüğüne iletilir. 
13.1.2-  İcmal Tablosu; EK: 2 de yer alan form, Fon Müdürlüğünce ilgililerine iletil-
mek üzere Barolara gönderilen yardımların aylık olarak takip edilmesini sağlamak 
maksadı ile Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi tarafından veya Fon Temsilcili-
ği personeli tarafından düzenlenir. Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi veya Baro 
Başkanı tarafından imzalanan İcmal Tablosu en geç takip eden ayın 15 inci gününe 
kadar Fon Müdürlüğüne iletilir.
13.1.3- Cenaze Yardımı Talep Formu; EK: 3 de yer alan form, vefat eden üyenin ce-
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naze masraflarının karşılanması maksadıyla yapılacak yardımlar için Baro Görevli 
Yönetim Kurulu Üyesi veya Fon Temsilciliği personeli tarafından düzenlenir. Hazır-
lanan form, Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi veya Baro Başkanınca imzalanarak 
en geç bir hafta içinde Fon Müdürlüğüne iletilir.
13.2- Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Sağlık Yardımları Esasları Yönerge 
No:2 kapsamında olmak üzere;
13.2.1- Sağlık Yardımı Talep Formu; EK: 4 de yer alan form, Üye, Tedavi Eden Dok-
tor ve Sağlık Kuruluşu Yetkilisi tarafından doldurularak imzalanır. Form, ekleri ile 
birlikte Üye tarafından ilgili Baro Başkanlığına sunulur. Formun ekine usule uygun 
ve tam olarak doldurulmuş şekilde aşağıda belirtilen belgeler eklenir (7) .

a) Aslı olması şartıyla; dökümlü hastane faturası ve teminat kapsamındaki 
giderlere ait faturalar,
b) Aslı yahut verilen sağlık kuruluşu tarafından onaylı örneği olması şartıyla; 
Epikriz, ayrıntılı ameliyat raporu ile gerektiğinde müşahede dosyası, Patoloji 
raporu, teşhis yöntemleri uygulandıysa sonucu gösterir rapor 

Sağlık Yardımı Talep Formu ve ekinde yer alan belgeler, Baro Görevli Yönetim Ku-
rulu Üyesi tarafından incelenir. İlgili Forma Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 
veya Baro Başkanının imzası alınarak belgelerin düzenlenme tarihinden itibaren 
120 gün içinde Fon Müdürlüğüne ulaşacak şekilde postayla gönderilir (8) . 
13.2.2- Sağlık Yardımı Tespit Tutanağı; Ekinde Üyelerin Sağlık Yardımı başvuruları-
na ilişkin belgelerin yer aldığı ve başvuru sonuçlarını gösteren, Fon Müdürü, Müşa-
vir Hekim ve Yürütme Kurulu Başkanı tarafından imzalanan tutanaktır. Tutanaklar 
her bir Üyenin Sağlık Yardımı başvurusu için ilgililerce doldurularak imzalanır ve 
Üyenin dosyasına eklenir. 

Tutulacak Kayıtlar
Madde 14 – Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Fon ile ilgili kayıtlar Fon Müdürlü-
ğü ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından tutulur. 
14.1- Fon Müdürlüğü tarafından tutulacak kayıtlar; 
14.1.1- Yapılan sosyal yardımların kayıtları; yapılan sosyal yardımlara ilişkin 13 
üncü maddede belirtilen belge ve ilgili formların bilgi işlem ortamında belirli bir 
dosya numarasıyla kaydedilmesi ve takibini içerir. Oluşturulan dosyalara talep sı-
rasına göre silsile takip eden numaralar verilir. Dosyalar; yapılan yazışmalar, yar-
dımlara esas teşkil eden belgeler ve yapılan yardımı gösterir belgenin bir nüshası 
eklenerek saklanır. Dosya numarası; ilgili yıl, yardım sıra no, il plaka kodu, yardım 
türü ve giden evrak numarasından oluşur (örnek;  2006/00104/17/ANALIK/7908). 
Yardım talebi kabul edilmeyen başvurular da dosyalanır. Bu tür dosyalar talep ve 
red yazıları eklenerek saklanır.
14.1.2- Yürütme Kurulu toplantı kayıtları; 

a) Yürütme Kurulu Üyelerinin gündem maddesi olarak belirlenen konular-
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daki görüşleri, alınan kararlar ile varsa karşı oy ve gerekçeleri, Fon Müdürü 
tarafından toplantı tutanaklarına kaydedilir. Tutanaklar, Yürütme Kurulu 
Üyeleri tarafından imzalanır.
b) Tutanaklar ile toplantılarda alınan kararlar onaylı ve sıra numaralı “ Türki-
ye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yürütme Kurulu Karar 
Defteri” ne Fon Müdürü tarafından kaydedilir. Karar Defteri Yürütme Kuru-
lu Üyeleri tarafından imzalanır. 
c) Tahminî Bütçe; Yürütme Kurulu tarafından takip eden yıla ait olmak üzere 
hazırlanan Tahminî Bütçe, fon gelir ve gider kalemlerinin yapılan tahminlere 
dayanılarak detaylı sınıflandırıldığı mali rapordur. Tahminî Bütçe takvim yılı 
başlangıcından itibaren aylık ve toplam bazda yapılan hesaplama sonuçlarını 
gösterir şekilde hazırlanır. Tahminî Bütçe, ilgili olunan yıl faaliyetleri ve ge-
lirleri dikkate alınarak aylar ya da belli periyodlar itibariyle yıl içinde revize 
edilebilir. Tahmini Bütçe, en geç içinde bulunulan yılın Kasım ayının sonuna 
kadar hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 
d) İş Programı; Yürütme Kurulunun bir sonraki bütçe dönemi içinde yapma-
yı plânladığı faaliyetleri gösterir programdır. İş Programı, en geç içinde bu-
lunulan yılın Kasım ayının sonuna kadar hazırlanarak Yönetim Kurulunun 
onayına sunulur. 
e) Yıllık Bilânço ve Çalışma Raporu; Yürütme Kurulunun bütçe dönemi için-
deki Fon Faaliyetlerine ve sonuçlarına ilişkin hazırlayacağı mali tablo ve ra-
pordur. Fonun yıllık bilânçosu ve çalışma raporu takip eden yılın Ocak ayı-
nın sonuna kadar hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
f) Bütçe Değerlendirme Raporu; hazırlanan iş programı ve tahminî bütçenin 
uygulanmasının takip edildiği ve üçer aylık dönemler itibariyle değerlendiri-
lerek sonuçlarının Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirildiği rapor ve mali 
tablolardan oluşur. 
g) Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yürütme Kurulu 
Toplantı Seyahat Tutanağı; Yürütme Kurulu Üyelerinin katıldıkları toplan-
tılar için huzur hakkı veya ücret ile seyahat harcamalarını gösterir tutanak-
tır  (Ek–5). Tutanak ekinde ulaşım, konaklama, yemek ve diğer harcamaları-
nı gösterir belgeler yer alır.
h) Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alım-
larına ilişkin kararlar Yürütme Kurulu tarafından alınır. Alınan kararlar, Yö-
netim Kurulunun onayına sunulur ve gerçekleştirilmesi Türkiye Barolar Bir-
liği Alım Satım ve İhale Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

14.1.3- Diğer Haberleşme Evrakları; Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Fon Mü-
dürlüğünün Fon ile ilgili; iç yazışmaları, talimatları, duyuruları, diğer kurum ve 
kuruluşlar ile üçüncü şahıslarla yapılan yazışmalar, sözleşmeler ve mektuplar gibi 
yazılı belgeleri ifade eder. Bu belgeler 10 yıl süre ile muhafaza edilir.
14.2- Muhasebe Müdürlüğü tarafından tutulacak kayıtlar; 
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14.2.1- Fon faaliyetlerine ait muhasebe kayıtları Türkiye Barolar Birliği Muhasebe 
Müdürlüğü tarafından Tek Düzen Muhasebe Planına ve 213 sayılı Vergi Usul Kanu-
nu hükümleri çerçevesinde bilânço usulüne göre tutulur.
14.2.2- Muhasebe Müdürlüğü tarafından üçer aylık dönemler itibariyle mizan ve 
bilânçolar hazırlanarak Fon Müdürlüğüne sunulur. Fon Müdürlüğünce lüzum gö-
rülen hallerde de anılan çalışmalar yapılır. Bu tablolar ışığında Yürütme Kurulu, 
Yönetim Kuruluna bütçe uygulaması ile ilgili olarak bilgi sunar. 
14.2.3- Belgelerin muhasebeleştirilmesi,   yetkili kişilerce onaylandığını gösterir 
imza ve/ veya yazılı talimatlara göre gerçekleştirilir. Yetkililerin imzasını taşımayan 
ve/veya reddedilen belgeler muhasebeleştirilemez.
14.2.4- Fona ait varlıkların envanteri yıllık bilânço ile birlikte çıkartılır, demirbaş 
defteri muhasebe servisi tarafından tutulur. 
14.2.5- Muhasebe kayıtlarına esas teşkil eden belgeler ve defterlerin muhafaza sü-
resi 10 yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
Madde 15 – Bu Yönerge Yönetim Kurulunun onay tarihi olan 27.08.2006 tarihinde 
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 – Bu Yönerge hükümleri Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

AÇIKLAMALAR
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) Yönetim Kurulunun 14.01.2007 tarihli 2759/2 
sayılı kararı ile 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olacak değiştirilmiş şeklidir.
13.2.1 nolu madde (c) bendi 24.06.2007 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ekler:
(Aşağıdaki dosyalar MS Word dosyalarıdır. Fare ile sağ tıklayarak “Hedefi Farklı 
Faydet” (Save Target As) diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz.) 
• EK 1 - Sosyal Yardım Talep Formu
• EK 2 - İcmal Tablosu 
• EK 3 - Cenaze Yardımı Talep Formu 
• EK 4 - Sağlık Yardımı Talep Formu 
• EK 5 - Yürütme Kurulu Toplantı Seyahat Tutanağı
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  
ALIM SATIM VE İHALE YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER 
Amaç ve kapsam 
Madde 1- Bu yönergenin amacı, T.Barolar Birliğinin ihtiyacı olan her türlü alım, 
satım, hizmet, bakım ve onarım, kiralama, yapım ve taşıma işleri ile alım-satım ve 
ihale komisyonlarının oluşturulması ve bu komisyonların görev ve yetkilerine iliş-
kin esasları belirlemektedir. 
Madde 2- Bu yönerge, T.Barolar Birliğinin mal ve hizmetlerle ilgili gereksinimleri 
paralelinde alım, satım ve ihale işlerini içermektedir. 
Hukuki Dayanak 
Madde 3- Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır. 
İlkeler ve Tanımlar 
İlkeler 
Madde 4- Bu yönergenin yürütülmesinde temel ilke, ihtiyaçların en iyi şekilde, 
uygun şartlarda ve zamanında karşılanması, ihalede açıklık, şefaflık ve rekabetin 
sağlanmasıdır.Mal ve Hizmet alımlarında ve yapım işlerinde sadece en düşük fiyat 
değil, piyasada kalitesi ispatlanmış, T.Barolar Birliği’nin amaç ve yararlarına uygun, 
teslim, ödeme, bakım şartları taşıyan en uygun teklif tercih edilir. 
İhtiyaçların tesbitinde, gereksiz mal stoklarının birikmesini engelleyici tedbirler alı-
nır.Bunun Sağlanabilmesini teminen alımla ilgili işler tek bir elde toplanarak, Say-
manın sorumluluğuna bırakılır. 
Acil durumlarda Sayman tarafından bu yönetmeliğin içeriğinde belirtilen alımlar 
dışında, birimler firmalarla doğrudan mal ve hizmet alımları konusunda ilişkide 
bulunamaz. 
Şartname ve sözleşmeler, kolaylıkla incelenebilir ve anlaşılabilir bir dille hazırlanır.
İhaleye katılacak firma sayısının artırılması ve rekabetin sağlanması önemlidir. 
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Tanımlar 
Madde 5- Bu yönergede geçen, 
a- Alım :Birlik için gerekli taşınır ve taşınmaz malların, malzemelerin, hizmetlerin, 
maddi, Fikri ve sınai hakların elde edilmesi, bunların nakli, sigorta ve teslim alın-
masını, 
b- Satım : Birlik aktifinde kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların bir bedel karşılığı ger-
çek ve tüzel kişilere devredilmesini, 
c-Yapım :Her türlü inşaat, tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, çevre düzen-
lemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerini, 
d-Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve maddi, fikri ve sınai hakların kiralanmasını 
ve kiraya verilmesini, 
e-Hizmet:Gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığı yaptırılan, bakım ve onarım, taşı-
ma, haberleşme, sigorta.araştırma ve geliştirme, ekspertiz, danışmanlık, temizlik, 
toplantı ve organizasyon, bilgisayar sistemlerine yönelik yazılım hizmetlerini, 
f-Bakım ve Onarım: Birlik ihtiyacı için gerekli olan ve yapım tanımı dışında kalan, 
bina ve tesislerin iç ve dış sıva tamiratları, iç ve dış cephe boya badana, pencere ve 
kapı doğramaları, çatı, yağmur oluğu, elektirik, ısıtma, havalandırma, sıhhı tesisat 
tamiratı, bilgisayar alt yapısı ve mobilyanın sürekli kullanımı için gerekli temizleme, 
yağlama, parça ve malzeme değişimi gibi hususları içeren iş ve hizmetleri, 
g- İhale :İşin bu yönergede yazılı usul ve şartlarda, isteklileri arasından seçilecek 
birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayı ile tamamlanan iş-
lemleri, 
h-İstekli :İhale konusu işi almak üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişileri, 
i-Müteahhit:Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 
j-Şartname :Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren 
belgeleri, 
k-Birlik : T.Barolar Birliğini, 
l-Sayman : T.Barolar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesini, 
m-Komisyon:T.Barolar Birliğinin bu yönerge ile kurulan satın alma ve ihale komis-
yonunu, 
n- İhale yetkisi: Bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen merciyi, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İHALE VE SATIN ALMA KOMİSYONU KURULMASI 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA BİÇİMİ 
İhale ve Satın alma yetkilisi 
Madde 6- Bu yönerge kapsamında belirtilen işlerle ilgili işlemleri yapmaya, ihale 
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komisyonları kurmaya, komisyonlarca alınan ihale kararlarını onaylamaya, sözleş-
me yapmaya T.Barolar Birliği Yönetim Kurulu yetkilidir. 
Yönetim Kurulu bu yetkisini, uygun gördüğü işlerde, gerekirse usul ve miktarı belir-
terek Birlik Başkanlık Divanına devredebilir. 
Bu şekilde oluşturulacak satınalma ve ihale komisyonu gerekirse Birlik Personeli ve 
danışmanları arasından belirlenecek ve yapılacak alım konusunda teknik bilgi ve 
deneyime sahip kişileri komisyona dahil edebilir. 
Yönetim Kurulu, ihale konusu işin özel bir nitelik taşıması halinde, bu yönergede 
belirtilen ihale usulleri dışında bir usulle ihale yapılmasına karar verebilir. 
Görev ve Yetkiler 
Madde 7- Komisyon, bu yönergede belirtilen ilke, usul ve esaslar paralelinde teklif-
lerin değerlendirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir. 
Çalışma usul ve esasları 
Madde 8- Kendisine T.Barolar Birliği Yönetim Kurulunca verilen yetki dahilinde 
Başkanlık divanı komisyonu oluştururken komisyon başkanı ve sekreterini kendi 
içinden seçer. 
Komisyon üyeleri, gelen bilgi ve teklifleri çalışma ortamı dışına çıkaramaz, dışarı 
bilgi veremez.Çalışma sırasında bilgi ve belgelerin saklanması, gizliliği, komisyon 
başkanınca sağlanır. 
Komisyon görevlendirildiği konu ile ilgili teklifleri incelemeye ve değerlendirmeye 
yetkilidir.Verilen tekliflerde noksan bilgi ve belge bulunduğunda, bu noksan bilgi ve 
belge esasa ve neticeyi değiştirmeye yönelik olmaması durumunda tamamlatırılabi-
lir. Komisyon gerekli ve yararlı gördüğü durumlarda ihale konusu iş ile ilgili uzman 
kişileri komisyona davet edebilir, alt komisyon kurup inceleme yaptırabilir.Ancak 
bu uzman kişilerin komisyonda oy hakkı yoktur. 
Komisyon çalışma gün, saat ve gündemi komisyon başkanı tarafından belirlenir ve 
üyelere yazılı veya sözlü olarak duyurulur. 
Komisyonun üye tam sayısı ile toplanması esas olmakla beraber, üye tam sayısının 
¾ sağlanması halinde de toplanabilir.Komisyon başkanın olmadığı durumlarda Ko-
misyon Başkanının görevlendireceği üye komisyona başkanlık eder. 
Komisyon kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır.Oy eşitliği halinde 
başkanın oyu iki oy sayılır.Komisyon değerlendirme sonucunu karara bağlar veT.
Barolar Birliği Başkanının onayına sunar.Onaylanan Komisyon kararları Sayman 
tarafından uygulanır.Bu işlerin yürütülmesinde Sayman Genel İdare Müdürünü 
[idari işler müdürü] görevlendirebilir. 
Sekreterya 
Madde 9- Komisyon sekreteryasının görevi satınalma ilgili planlama olup, bu göre-
vini yaparken aşağıda belirtilen işleri de ifa eder. 
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-Herbir satınalma için bir dosya açılır ve numaralandırılır.Bu alımla ilgili hertürlü 
bilgi ve belge ile komisyon kararlarının bir kopyası bu dosyada saklanır.Kesin kabu-
lu yapılarak kapatılan dosya arşivde kilit altında muhafaza edilir. 
-Gerektiğinde idari şartname hazırlar, teknik şartnamenin ilgili yerlere hazırlatıl-
masını sağlar. 
-Sözleşmelerin düzenlenmesinden veya düzenletilmesinden sorumludur. 
-İdari ve teknik şartnameler ile sözleşmenin imzalanması veya parafe edilmesini 
organize eder. 
-Komisyon başkanın görevlendirmesi halinde komisyon gündemini oluşturarak, 
üyelere duyurur. 
- Komisyon toplantısında alınan kararları tutanağa bağlar ve katılan üyeleri imza-
latır. Kararlara her yıl başından başlamak üzere ve yılı ile birlikte karar no’su verilir. 
Komisyon kararları karar defterine yapıştırılır. 
İhtiyaç Talepleri 
Madde 10- Birimler ihtiyaç taleplerini, ekte yer alan “ihtiyaç talep formu”nu dol-
durup genel idare müdürü (idari işler müdürü)ne verirler.Genel İdare Müdürü stok 
durumuna göre ihtiyacı karşılar veya satınalma gerekiyorsa komisyonun oluşturul-
masını teminen Saymana durumu iletir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SATINALMA VE İHALE USULLERİ 

Madde 11 - Birlikce yapılacak satınalma ve ihalelerde aşağıdaki yöntemlerden birisi 
uygulanır. 

•  Kapalı teklif isteme 
•  Açık teklif isteme 
•  Pazarlık 

Kapalı Teklif İsteme 
Madde 12- Bu yöntemle satınalma/ihale serbest rekabet şartlarında ilan yapılarak 
teklif alma veya sınırlı rekabet şartlarında firmalara davetiye göndermek suretiyle 
teklif alma şeklinde yapılabilir. 
a-Serbest rekabet şartları altında teklif isteme. 
İlanlı kapalı teklif isteme usulu alımlarda, ilanın şekli ve adedi, ilanda yer alacak 
hususlar ile isteklilerde aranılacak şartlar şartnamede belirtilerek ilan edilir.Bu usul-
de, teklifler yazılı olarak yapılır.Teklif mektubu bir zarfın içine konulduktan sonra, 
zarfın üzeri teklif veren firma ismi, teklif verdiği konu belirtilerek, teklif verence 
imzalanır.Teklif mektubu şartnameye uygun hazırlanmalı, istenilen bilgi ve belge-
leri de kapsamalıdır. 
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Teklif mektuplarında teklif edilen tutar rakam ve yazı ile tutarlı olmalı, teklif mek-
tupları şirketi temsil etmeye yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. 
Kapalı teklif zarfları açıldıktan sonra, teklif sahibi firmalarla pazarlık yapılabilir. 
b-Sınırlı teklif isteme. 
İhalenin, yeterlilikleri Birlikce denenmiş veya güvenilir kaynaklardan saptanmış 
gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılmasında Birliğin yararı bulunması halinde bu 
yöntem uygulanır. 
Bunun için satınalma/ihale kararında belirtilmek kaydıyla, söz konusu işle iştigal 
eden enaz üç firmaya davet mektubu ve bu mektubun ekinde işe ait şartnameler 
gönderilerek. 
Teklif istenir.İhalenin yapılabilmesi için enaz üç geçerli teklifin bulunması şarttır. 
Kapalı zarflar komisyon huzurunda açılır, teklifler tutanağa bağlanır.İhale neticesi 
alınan karar yazılı olarak başkan onayına sunulur. 
Açık Teklif İsteme. 
Madde 13- Kapalı teklif isteme ve pazarlık usullerinin Birlik çıkarları açısından ya-
rarlı görülmediği veya bu usullerle alınan tekliflerin komisyonca uygun ve yeterli 
görülmediği durumlarda açık teklif isteme usulu kullanılabilir. 
Bu yöntemde, istekliler belirli gün ve saatte şartnamade belirtilen teminat ve belge-
lerle ilgili komisyona başvurur, durumu uygun görülenlerden teklif vermeleri talep 
edilir. 
VerilenTeklifler bir tutanağa yazılır ve son fiyatlar alındıktan sonra komisyon ve 
istekli temsilcileri tarafıdan imzalanıp, Başkan onayına sunulur. 
Pazarlık 
Madde 14- Aşağıda belirtelen durumlarda pazarlık usulu ile alım yapılabilir. 

•   Diğer usullerle yapılan ihalelerde, ihaleye istekli çıkmaması ya da çok az 
sayıda isteklinin çıkması veya verilen tekliflerin tatminkar bulunmaması, 
•  Türkiye genelinde satış, kiralama veya yapımında tek fiyat uygulanan mal, 
hizmet ve haklarda, 
•  İhale konusu işin yapılması bir ya da birkaç firmanın tekeli altında olması 
halinde, 
•  Güzel sanatlara özgü veya belirli sanatkar ve işciden yapılması gereken mal 
ve hizmet alımları, 
•  Beğeni ile alınması gereken mal ve hizmetlerde, 
•   Yönetim Kurulu veya kendisine verdiği yetki dahilinde Birlik Başkanlık 
Divanı tarafından bu yöntemin uygulanması gerekli ve uygun görülmesi du-
rumunda, 
•   Önceden düşünülmeyen ani ve olağanüstü bir durumun ortaya çıkması 
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üzerine ivedi olarak yapılması gereken işlerde, 
•  Uygun tekliflerin aynı ya da birbirlerine çok yakın olması durumunda, 
•  Gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya kiralanmasında, 
•  Her türlü araç ve gereç satın alınması, kiralanması, bakım ve onarımında, 

pazarlık yapılacak ihalelerde, bu yöntemin niçin kullanıldığı komisyon kararında 
belirtilecektir.Pazarlık komisyonca veya komisyonun seçeceği en az iki üyesinin 
temsiliyle Birlik binasında veya isteklinin işyerinde yapılabilir.Bu yöntemle tesbit 
edilen fiyat bir tutanağa bağlanır ve istekli tarafından da imzalanır. 
İhale usullerine tabi olmayan işler 
Madde 15- İlan yapılmaksızın ve teminat koşulu aranmaksızın, ihale komisyonu 
kararı gerekmeksizin kendilerine Birlik Yönetim Kurulunca verilen yetki dahilin-
de, 

•  Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklardan, Belediyeden 
sağlanacak mal ve hizmetler, 
•  Günlük ihtiyaçlar, acil işler ve küçük tadilat, küçük malzeme alımı, 
•  Piyasa durumunun bozulması, fiyatların anormal şekilde yükselmeye baş-
laması, ihtiyaç duyulan malın karaborsaya düşme durumunun oluşması, 
•  Olağanüstü durum, sel, yangın.deprem gibi doğal afetler nedeniyle ortaya 
çıkacak acil ihtiyaçların giderilmesi, durumlarında mal ve hizmet alımları ile 
bakım, onarım ve kiralama yapılabilir. 

İhaleye katılamayacaklar 
Madde 16- Birlikce açılan ihalelere doğrudan ve dolaylı olarak, kanun ve mahkeme 
kararı ile girmesi yasaklananlarla, Birlik Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Birlik 
Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, Birlik Denetim Kurulu Üyeleri ile Birlik kadro-
lu, sözleşmeli ve geçici tüm personeli ile bunların birinci derece yakınları ihalelere 
katılamazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ŞARTNAME VE TEMİNATLAR 

Şartnameler 
Madde 17- Şartnameler satınalma konusu işlerin hertürlü idari ve teknik özellikle-
rini belirtmelidir. 
Teknik ve idari şartnameler komisyon sekretaryası tarafından hazırlanır.Şartname-
lerin hazırlanmasında konusunda uzman olan kişilerin yardımı alınabilir. 
Birlik Yönetim Kurulu idari ve teknik şartnameye gerek olmayan işleri belirleme-
ye yetkilidir.Şartnamelerde işin özelliğine göre bulunacak özel ve teknik şartlardan 
başka aşağıda belirtilen husuların açıkca yazılı olması gerekmektedir. 
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•  İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, 
•  Teklif alma şekli ve ihale usulu, 
•  İhaleye katılamayacak olanlar ve isteklilerde aranan şartlar ve belgeler, 
•  Geçici ve kesin teminatların miktarı ve şartları, teminat olarak kabul edile-
cek değerler ve teminat oranları, 
•  Fesih nedenleri, 
•  İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, 
•  İşe başlama tarihi ve işin süresi, gecikme hallerinde alınacak cezalar, 
•  Birliğin ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu, 
•  Onaylanan ihale kararının onay gününden itibaren yedi işgünü içinde ihale 
yapılana bildirileceği, 
•  Vergi, resim, harçlar ile sözleşme giderlerinin kim tarafından ödeneceği, 
•  Ödeme yeri ve şartları ile avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları 
ve miktarı, 
•  İşin eksik yapılması, şartname ve sözleşme hükümlerine uyulmaması du-
rumunda yapılacak işlemler, 
•  İhtilafın çözüm şekli ve şartları, 
•  Geçici ve kesin kabul işlemleri, 
•  Diğer hususlar. 

Teminatlar 
Madde 18- İhaleye katılan ve ihaleyi kazanan mütehhidin sözleşme yapmaktan 
kaçınması veya imzaladığı sözleşme gereğince yüklenimini kısmen veya tamamen 
şartlara uygun biçimde yerine getirmemesi durumunda Birliğin uğrayacağı zararın 
kısmen veya tamamen giderilmesini sağlamak amacıyla bu yönergede belirtilen de-
ğerler teminat olarak alınır. Birlik Yönetim Kurulu teminat gerektirmeyecek alımla-
rı belirlemekte yetkilidir. 
Teminat çeşitleri 
Madde 19- Teminat geçici ve kesin teminat olarak iki çeşittir. 

•  Kapalı ve açık teklif isteme usullerinde ihaleye girmek isteyenlerden geçici 
teminat, 
•  İhaleyi kazanan firmalardan kesin teminat, 

alınır. 
Teminat olarak kabul edilecek değerler 
Madde 20 - Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır. 

• Nakit Türk Lirası, 
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•  Nakit ABD Doları, Avro, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini (T. C. Merkez 
Bankası efektif alış kuru üzeriden hesaplanır.) 

•  Devlet tahvilleri ve hazine bonoları, 

•  Türkiyede faaliyet gösteren Bankaların usulune uygun düzenleyecekleri 
“kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü”nü içeren kesin teminat mektupları. 

Teminat miktarı 

Madde 21- Geçici teminatlarda teklif edilen bedelin %3’ü, kesin teminatlarda ise 
sözleşme bedelinin %6’sıdır. 

Teminatın verilişi 

Madde 22- Geçici teminatlar teklif mektubuyla birlikte, kesin teminatlar ise sözleşme 
imzalanmasıyla birlikte, komisyonca kabullünden sonra, Birlik muhasebesine yatırılır. 

Teminatın gelir kaydedilmesi 

Madde 23- Geçici teminatlar şartname hükümlerine uyulmaması, müteahhitin 
sözleşme imzalamaya yanaşmaması veya teklifinden vazgeçmesi hallerinde, kesin 
teminatlar sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici firmanın taahhüdünden vaz-
geçmesi veya sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleş-
menin feshine neden olması, taahhüdünü süresi içinde ve sözleşme hükümlerine 
göre ifa edememesi hallerinde, hiçbir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmadan te-
minat gelir kaydedilir. 

Teminatların iadesi 

Madde 24- Geçici teminatlar, ihale komisyonunun kararı ve ilgili makamın onayı-
nı müteakiben iade edilir, ancak, üzerinde ihale kalan istekli ile en avantajlı ikin-
ci teklif sahibi istekliye ait teminatlar iade edilmez.İhale üzerinde kalan istekli ile 
sözleşme imzalanmasını müteakip ikinci teklif sahibinin teminatı iade edilir.İhaleyi 
kazanan ve sözleşme imzalayan firmanın geçici teminatı ise kesin teminatın veril-
mesiyle iade edilir. 

Kati teminatarın iadesi ise, yükümlülüğünü imzaladığı sözleşme ve şartname hü-
kümlerine uygun olarak tamamen yerine getirilmiş olması ile Sosyal Sigortalar Ku-
rumundan ilişiksiz belgesi alınmasıyla mümkündür. 

Yapım işlerinde, geçici kabulun yapılmasını takiben kati kabulun yapılmasına kadar 
teminat tutarından %50’ye kadar iade Birlik Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
KOMİSYON KARARLARININ UYGULANMASI 

Bildirim 
Madde 25 - Şartnamede aksine bir hüküm bulunmadıkca komisyon kararlarının 
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onaylanmasını takip eden yedi işgünü içinde karar en uygun teklif veren istekliye 
bildirilir ve sözleşme imzalamaya varsa kesin teminat yatırmaya davet edilir. 

Sözleşme 

Madde 26- Bu yönergede belirtilen istisnalar dışında tüm ihaleler sözleşmeye bağ-
lanır.İhalenin kesinleşmesini takip eden 10 işgünü içinde ihale üzerinde kalan istek-
li firma kesin teminatı yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır.Aksi halde geçici 
teminat gelir kaydedilir. 

Sözleşme içeriği 

Madde 27- Sözleşmede aşağıdaki hususların bulunması zorunludur. 

•  Tarafların kanuni adresleri, 

•  Sözleşme konusu iş, işin miktarı, cins ve özellikleri, 

•  Sözleşme konusu işin fiyatı veya keşif bedeli, 

•  Yapılacak işin süresi, başlama ve bitiş tarihleri, 

•  Avans verilecekse verilme esasları, oranı ve anansın mahsup şekli, 

•  Ceza-i müeyyideler 

•  İhtilafın çözümü 

Sözleşmenin feshi 

Madde 28 - Aşağıda belirtilen durumların ortaya çıkması durumunda Birlik söz-
leşmeyi feshedebilir.Bu durumda kesin teminat gelir kaydedilir, varsa avans bakiye 
borcu tahsil edilir, Birlik olası zararlarının önlenmesi için hertürlü yasal ve idari 
önlem alınır. 

•  Müteahhidin Birlik onayı olmaksızın yüklendiği işi bir başkasına devretmesi. 

•  Müteahhidin iflas veya konkordato talebinde bulunması veya borç ödeme-
de acze düşmesi. 

•  Müteahhidin sözleşmede belirtilen süre içinde işe başlamaması. 

•  İşin sözleşmede ve şartnamede tanımlanan nitelik ve özelliklerde yapılma-
ması veya teslim edilmemesi. 

İhale ve sözleşme masrafları 

Madde 29- İstisnai bir durumun bulunmaması halinde genel ilke olarak ihaleye ait 
ve sözleşme nedeniyle tahakkuk eden tüm vergi, resim, harç ve masraflar müteah-
hide aittir. 

İhalede serbestlik 

Madde 30 - Birlik, Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmakta 
veya dilediği bedel üzerinden vermekte serbesttir. 
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ALTINCI BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

Yürütme 
Madde 31- Bu yönerge hükümleri T.Barolar Birliği Yönetim Kurulunca yürütülür. 
Yürürlük 
Madde 32- Bu yönerge T.Barolar Birliği Yönetim Kurulunca kabulu ile yürürlüğe 
girer. 
Yürürlükten kaldırma 
Madde 33- Bu yönergenin kabulü ile birlikte, daha önceki satınalma prosedürleri ile 
bu konuda kişilere verilen yetkiler yürürlükten kalkar. 
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  
HARCIRAH YÖNERGESİ 

 
GENEL HÜKÜMLER 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1- Bu yönerge; Birliğin Avukatlık Kanununda belirtilen görevlerini yapa-
bilmesi amacıyla, yasal ve üyelik ilişkileri bulunan yurt içi ve yurt dışı tüm kuru-
luşlarda düzenlenecek toplantı, kongre ve benzeri etkinliklere katılacak yönetim, 
disiplin ve denetleme kurulu Başkan ve üyeleri ile Birlik personelinin ve dışarıdan 
görevlendirilecek kişilerin yapacağı seyahatlerle ilgili olarak ödenecek harcırahların 
esaslarını kapsamaktadır. 
Tanımlar 
Madde 2- Bu yönergede yer alan; 
Birlik : Türkiye Barolar Birliğini, 
Yönetim: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunu, 
Başkanlık Divanı : Avukatlık Kanunun 124 maddesinde düzenlenen Türkiye Baro-
lar Birliği Başkanlık Divanı, 
Disiplin Kurulu : Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunu, 
Denetleme Kurulu : Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulunu, 
Personel : Türkiye Barolar Birliği kadrolu ve sözleşmeli çalışanları ile Birlik organ-
larında görev yapan kişileri, 
Daimi Görev Yeri : Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan bölgeyi, 
Geçici Görev Yeri: Personelin geçici olarak görevlendirildiği görev yerini, 
Geçici Görev süresi: Geçici görevle görevlendirilen personelin yolda ve geçici gö-
rev yerinde geçen toplam süreyi, 
Harcırah : Personele ödenen gündelik, konaklama ve yol giderlerinin tümünü, 
Gündelik : Geçici görevle görevlendirilen personele yolculuk yada görev süresi 
içerisindeki yemek ve diğer kişisel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ödenen günlük 
ücreti, 
Konaklama Gideri : Geçici görevle görevlendirilen personele ödenen konaklama 
yeri (otel, pansiyon v.b) ücretlerini, 
Yol gideri : Geçici görevle görevlendirilen personele ödenen her türlü ulaşım ( oto-
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büs, dolmuş, tren, vapur, uçak, özel araç v.b ) ücretleri ile bu ulaşım araçlarının 
hareket yerlerine ve varış mahalinden görev yerlerine veya ikametgahlarına gitmek 
için ödenen araç ücretlerini, 
Harcırah Avansı: Geçici görevle görevlendirilecek personele gündelik, konaklama 
ve yol giderlerine mahsuben tahakkuk ettirilecek tahmini harcırah tutarını aşma-
mak üzere ödenen avansı , 
ifade eder. 
Görevlendirme Yetkisi: 
Madde 3- Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı seyahatlerine katılacak kişileri belirleme 
ve görevlendirme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu yurt içi ve yurt 
dışı görevlendirmelerde Başkanlık divanına veya Başkanlık divanını oluşturan kişi-
lerden bir kaçına birlikte veya birine tek başına yetki verebilir. 

 
YURT İÇİ HARCIRAH ESASLARI 

Gündelik : 
Madde 4- 
4.1- Daimi görev yeri dışına gönderilen personele yolculuk süresince (eski görev 
yerinden hareket gün ve saati ile yeni görev yerine varış gün ve saatine kadar geçen 
süre) geçen her gün için gündelik ödenir. 
4.2- Yolculuk süresi 24 saati geçmeyen personele 1 tam gün üzerinden gündelik 
ödenir. 
4.3- Geçici görev süresinde geçirilen her gün için gündelik ödenir. 
4.4- Geçici görev süresi 24 saati geçmeyen personele aşağıda belirtilen saatlere göre 
gündelik kıst olarak ödenir. 

•  öğle yemeği saati : 13:00 
•  akşam yemeği saati : 19:00 
•  gece : 24:00 

Buna göre, yukarıda belirtilen saatlerden birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 
2/3 üçünü birlikte geçirenlere tam gündelik ödenir. 
4.5- Gündeliğin miktarı her yılın başında, aşağıda belirtilen grublara göre yönetim 
kurulunca belirlenir. 

•  Grup : Türkiye Barolar Birliği yönetim, disiplin, denetleme kurulu üyeleri 
ile Başkanları 
•  Grup : Müdürler, Müşavirler ve Danışmanlar, Avukatlar 
•  Grup : Diğer personel 

4.6- Daimi görev yeri içinde kalan bölgelerde yapılan görevlendirmelerde gündelik 
ödenmez. 
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Konaklama Gideri: 
Madde 5- 

•  Geçici görevle görevlendirilen personele ödenecek konaklama gideri, görev 
ünvanlar gözönünde tutularak, birlikçe karşılanır. 

5.1-1- Geçici görevle görevlendirilen Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üye-
leri ile Başkanlarının Konaklama giderlerinin tamamı ödenir. 
5.1-2- Kurumun dışından görevlendirilecek kişiler, Müdürler, Müşavirler ve Da-
nışmanlar, Avukatlar ile diğer her ünvandaki personelin konaklama gideri ( oda + 
kahvaltı + KDV ) birlikçe karşılanır. Bu personelin kalacağı otelin kalitesini Yöne-
tim Kurulu veya verdiği yetki dahilinde Başkanlık Divanı belirler. 

•  Bir üst gruptaki personel ile birlikte aynı görev için görevlendirilen perso-
nele, aynı konaklama yerinde kalma zorunluluğunun bulunması halinde, üst 
gruptaki personele ödenen konaklama gideri ödenir. 
•  Konaklama giderleri belgeler ile ( fatura, fiş ) tevsik edilmedikçe ödenemez. 
İbraz edilen belgede yapılan harcamanın dökümü yer almalıdır. 
•  ( 5.1.1) bendinde belirtilen kişiler hariç, personelin konaklama yerindeki 
(mini bar, pay TV gibi) masrafları Birlikçe karşılanamaz. 

Yol Gideri: 
Madde 6- 
6.1- Genel esas olarak, geçici görevle görevlendirilen personelin yol gideri Birlikçe 
karşılanır. 
6.1.1- Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Başkanları, Başkan da-
nışman ve müşavirleri ile Birlik dışından görevlendirilen uzmanlara uçak, tren ( 1. 
mevki yataklı ) ücret ödenir. 
6.1.2- Diğer personele otobüs, tren ( 1. mevki ) gibi vasıta ücretleri ödenir. 
6.2- Geçici görevli personelin geçici görev yerine ya da konaklama yerine ulaştıktan 
sonra geçici görev bölgesi içinde yaptığı yol giderleri Birlikçe karşılanamaz. 
6.3- Özel aracıyla geçici görev yerine yolculuk yapan personele benzin bedeli fatura 
karşılığı ödenebilir. Ancak bu tutar her 100 km için 10 lt. benzin ücretinden fazla 
olamaz. 
6.4- ( 6.1.1 ) şıkkında belirtilen kişilerce görev seyahatlerine refakat eden görevli 
personel, bu kişilerin uygun görmesi halinde, bu kişilerle birlikte seyahat edebilir. 
6.5- Daimi görev yeri içinde görevlendirilen personel otobüs, dolmuş, metro gibi 
belirli tarifeli genel nakil araçlarından yararlanır. Acil bitirilmesi gerekli işler için 
gider belgesi alınması kaydıyla, görevlendiren amirin gider belgesine imzası alına-
rak taksi ücreti ödenebilir. 
6.6- Yol Giderlerinin ödenebilmesi için, yapılan harcamayı gösteren belgenin ibrazı 
gereklidir. ( bilet, fatura, fiş ) 
6.7- Geçici görevle görevlendirilen personelin, ikametgahından veya daimi görev ye-
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rinden gar, terminal veya hava alanına ya da buralardan konaklayacakları veya geçici 
görev yerine ulaşmak amacıyla yaptıkları yol giderleri ( otobüs, dolmuş, banliyo tre-
ni, metro, vapur v.b ) Birlikçe ödenir. Bu tür giderler için belge ibraz etme şartı aran-
maz, beyana göre ödeme yapılır. Taksi kullanılıyorsa belge alınması gerekmektedir. 

 
YURT DIŞI HARCIRAHLAR 

Yurt dışına görevli olarak gönderilen personele, 
Gündelik: 
Madde 7-Bu yönergenin 4.5 maddesinde belirtilen gruplara göre, gündelik tutar, 
yabancı para cinsinden yönetim kurulunca her yılın başında saptanr. 
Konaklama Gideri: 
Madde 8- 
8.1-Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri ile Başkanların konaklama gide-
rinin tamamı ödenir. 
8.2- 2. ve 3. gruptaki personele, konakladıkları her gün için yurt dışı gündeliklerini 
geçmemek üzere konaklama giderinin tamamı ödenir 
8.3- Bir üst grupta yer alan personel ile birlikte aynı görev için görevlendirilen per-
sonelin, aynı konaklama yerinde kalma zorunluluğunun bulunması halinde, üst 
grubta bulunan personele ödenen konaklama gideri ödenir. Dışarıdan görevlendi-
rilecek kişilerin durumu da bu madde kapsamındadır. 
Yol Gideri 
Madde 9- Geçici olarak yurt dışında görevlendirilen personele uçak dahil yaptıkları 
yol giderlerinin tamamı ödenir. Madde 4 e ‘ de belirtilen 1. grup personel “Business 
Class” diğer personel “ Ekonomik Sınıf ” ta yolculuk yapabilir. Diğer yol giderlerine 
ilişkin olarak bu yönergenin (6.7) maddesindeki hükümler bu bölüm için de geçer-
lidir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Madde 10 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak seyahatlerde yurtiçi seya-
hat gündeliğinin iki katı ödenir. Yol ve konaklama giderleri ile diğer hususlar yöner-
ge içeriğinde belirtildiği gibidir. 

 
HARCIRAH AVANSI VE DİĞER HÜKÜMLER 

Harcırah Avansı : 
Madde 11- 
11.1- Geçici görevlendirilen personele, alacağı gündelik, konaklama ve yol gider-
lerine mahsuben, tahakkuk ettirilecek tahmini harcırah tutarını aşmamak üzerine 
avans ödenebilir. 
11.2- Harcırah avansının onay amiri Birlik Genel Sekreteridir. Bu makamın onayı 
olmadan harcırah avansı ödenemez. Ancak çok acil durumlarda ve Genel Sekrete-
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rin bulunmadığı dönemlerde Birlik Saymanı onayı ile avans ödenebilir. 
11.3- Alınan harcırah avansları , geçici görevlendirmenin bittiği tarihten başlayarak 
1 hafta içinde kapatılması zorunludur. Her hangi bir nedenle geçici görevlendirme-
ye gitmeyen personel aldığı avansı en geç ertesi gün iade etmek zorundadır. 
11.4- Süresi içinde kapatılmayan harcırah avans tutarı, avansın ödeme tarihinden 
tahsil tarihine geçecek süre için hesaplanan, T.C Merkez Bankası’nın kısa vadeli 
kredi işlemlerine uyguladığı reeskont faizi uygulanarak bulunacak faiziyle birlikte 
personelin ilk istihkakından kesilir. 
Masrafların Belgelenmesi : 
Madde 12- Harcırahın ödenebilmesi için, yapılan giderlere ilişkin belgelerin aslının 
harcırah beyannamesine eklenmesi gereklidir. Usulune uygun olarak düzenlenme-
yen belgeler kabul edilemez. 
Yabancı para üzerinden düzenlenen limitlerin ve ödemelerin YTL karşılıkları-
nın hesaplanması; 
Madde 13- Yabancı para üzerinden belirlenen limitlerin ve ödemelerin YTL kar-
şılığının hesaplanmasında, TC Merkez Bankasının ödeme tarihindeki efektif satış 
kuru dikkate alınır. 
İzinden çağırılan personelin durumu: 
Madde 14- İznini görev bölgesi dışında geçirmekte iken, daimi görev yerine çağrılıp 
verilen görevi yaptıktan sonra geriye kalan iznini geçirmek üzere tekrar iznini geçir-
diği yere dönen personele, geliş-gidiş için yol masrafı ile gündelik ödenir. Gündelik, 
hareket ile geri dönüş günleri arasında kalan gün sayısına göre hesaplanır. 
Gerçek Dışı beyanda bulunanlar : 
Madde 15- Tahakkuk edilecek harcırah miktarını artıracak şekilde ( maddi hatalar 
hariç ) gerçeğe uymayan beyanda bulunanlar hakkında, personel yönergesinin ilgili 
hükümleri uygulanır. Bu durumda, fazla ödendiği saptanan harcırah tutarı, ödeme ta-
rihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak T.C Merkez Bankasının kısa 
vadeli kredi işlemlerine uygulanan reeskont faiziyle birlikte personelden tahsil edilir.
Vergiler : 
Madde 16- ödenecek yurt içi ve yurt dışı harcırahlardan muhasebe müdürlüğünce 
vergiler ( gelir, damga ver.) kesilip, yasal gereklilikleri yerine getirilir. 
Yönergede bulunmayan hususlar: 
Madde 17- Bu yönergede hükme bağlanmayan durumların ortaya çıkması halinde, 
yönergedeki benzer hükümlere bakılarak karar verilir. Böyle durumlarda karar ver-
me yetkisine Birlik Genel Sekreteri sahiptir. 
Yürürlük 
Madde 18- Bu yönerge Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 19- Bu Yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu Yürütür. 
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
VEKALET PULU YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 
Madde 1- Bu yönergenin amacı, avukatlar tarafından vekaletnamelere yapıştırılan 
vekalet pullarının dizaynı, basımı, dağıtımı, saklanması ve imha edilmesine ilişkin 
esasların belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2- Bu yönerge, Vekalet pullarının dizayn, basım, dağıtım, muhafaza ve imha 
edilmesi işlerini içermektedir. 
Hukuki Dayanak 
Madde 3- Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27. maddesi hükümüne 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönerge geçen, 
•   Pul: Avukatların yetkili mercilere sunduğu vekaletnamelere yapıştırılan vekalet 
pulunu, 
•  Birlik: Türkiye Barolar Birliğini, 
•  Sayman: Türkiye Barolar Birliği Sayman üyesini, 
•  Şartname: Pul basım işinin esas ve usullerini gösteren belgeyi, 
•  Sözleşme: Pul basım işi için yüklenici firma ile yapılan ve içeriğini Türkiye Barolar 
Birliği alım satım ve ihale yönergesinin 27. maddesinde belirtilen hususları içeren 
akti, 
•  İhale Yönergesi: Türkiye Barolar Birliği alım satım ve ihale yönergesini, 
ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE İŞLEYİŞ  
Yetki 
Madde 5- Bu yönerge kapsamında belirtilen işlerle ilgili işlemleri yapmaya Türkiye 
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Barolar Birliği Yönetim Kurulu yetkilidir. 
Yönetim kurulu bu yetkisini Birlik Başkanlık Divanına veya Birlik Saymanına dev-
redebilir. 
Pulun Şekli 
Madde 6- Vekalet pulunun dizaynı, ebadı, şekil ve biçimi 5. maddede belirtilen yet-
kili tarafından belirlenir. Pulun hakim görüntüsü Türkiye Barolar Birliğinin amble-
midir. Ayrıca pulun değeri, hangi yıla ait olduğu açıkça belirlenmelidir. 
Uygulamada karışıklığı engellemek acısından pulun çerçeve rengi her yıl farklı se-
çilir. 
Firma Seçimi – İhale 
Madde 7- Pul basımı yaptırılacak firmanın seçiminde Türkiye Barolar Birliği alım 
satım ve ihale yönergesinin 14. maddesinde vurgulanan pazarlık usulü uygulanır. 
Varsa masrafların hangi tarafça üstleneceği belirlenir. Birlik pul ihtiyacı için ilan 
yapılmaksızın ve teminat koşulu aranmaksızın sipariş verip,alım yapabilir. 
Sipariş 
Madde 8- bir önceki yılın pul kullanımı dikkate alınarak pul siparişi verilir. Yıllık 
ihtiyaç göz önünde tutularak sipariş miktarı belirlenir. Verilen toplam sipariş yıl 
içinde peyderpey bastırılabilir parçalar halinde de teslim alınabilir. 
Sözleşme 
Madde 9- Yüklenici firma ile ihale yönetmeliğinin 27. maddesi kamsamında belirti-
len koşulları da içerecek şekilde sözleşme yapılır. Sözleşme iki nüsha düzenlenir ve 
her bir tarafa bir sözleşme bırakılır. Sözleşme masrafları yükleniciye aittir. 
Pul Basımı 
Madde 10- Yüklenici firma tarafından, şartname ve sözleşmede belirtilen miktar 
ve kalitede pulun basım sırasında Birlik personeli denetlemek amacıyla bulunabilir. 
Matbaada basım yapılırken ön kontrol yapılabilir. 
Kontrol 
Madde 11- Pulun teslimini takiben miktar ve nitelik kontrolü Birlik binasında yapı-
lır. Kalitesiz veya şartnameye uymayan pullar ayrılır. Matbaadan adet olarak sipariş 
üzerinde pul gelmişse bozuk ve hatalı pullar bunlarla mahsup edilir.Bozuk ve hatalı 
pulların üstü iptal amacıyla çizilir. Bozuk ve hatalı pullar bu yönergede belirtilen 
şekilde imha edilir. 
Muhafaza 
Madde 12- (Değişiklik 2007-4079-a) Kontrol edilen pullar Pul sorumlusu tarafın-
dan her zaman kilit altında bulunması gereken özel odadaki kasada muhafaza edilir. 
Oda ve kasa anahtarları pul sorumlusunda bulunur. Yedek anahtarların kimlerde 
bulunacağını Birlik Saymanı tespit eder. Aksine bir mevzuat düzenlenene kadar 
pulların muhafaza ve sorumluluğu, vekalet pulu sorumlusuna aittir. Birlik Saymanı 
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dilediği zaman denetleme ve kontrol görevini yerine getirir. 
Yürürlükten kalkan önceki metin: Kontrol edilen pullar Pul sorumlusu tarafından 
her zaman kilit altında bulunması gereken özel odadaki kasada muhafaza edilir. 
Pulların saklanması Türkiye Barolar Birliğince çıkarılacak “Vezne ve Müşterek Mu-
hafaza yönergesi” çerçevesinde yapılır. 
Dağıtım 
Madde 13- Pulların nihai kullanıcısı Avukatlara ulaştırılması Barolar eliyle yapılır. 
Barolar pulları peşin olarak satın alırlar. Genel prensip olarak veresiye pul verilmez. 
Birliğin kendi elemanlarına yaptırdığı satışlar bu hükümden istisna tutulur. Pulların 
Barolara ulaştırılması günün koşullarına uygun olarak belirlenecek yöntem ile yapı-
lır. Yöntem seçiminde emniyet, sürat ve maliyet unsurları göz önünde tutulur. 
Sigorta 
Madde 14- Birlik uhdesindeki bulunan vekalet pullarını yangın, hırsızlık, su baskını 
gibi risklere karşılık sigorta ettirilebilir. 
Pulların aracı eliyle satışı – Mutabakat 
Madde 15- Pul satışlarında, Banka gibi aracı kullanılması durumunda, tarafların 
sorumluluklarını belirleyen sözleşme veya protokol yapılır. Aracı kuruluşa pul tes-
limleri adet ve tutar belirtilerek tutanakla yapılır. Tutanaklar tarafların iki yetkili 
imzalarını taşımalı ve yıl belirtilerek verilecek numaralar birbirlerini takip etmeli-
dir. 
Aracı kuruluşça Barolara yapılacak satışlar günlük olarak izlenir ve muhasebe biri-
mi periyodik sürelerde ve yıl sonları itibariyle aracı kuruluş ile mutabakat yapar. 
Yıl sonunda aracı kuruluş Birliğe, satılmayan pulları tutanak ile iade eder. 
Pul İadeleri 
Madde 16- Aşağıdaki durumlar dışında, şahıs ve kurumlardan pul iadesi kabul 
edilmez. 

•  Aracı Kuruluştan İadeler 
15. madde de belirtilen çerçevede iade ve mutabakat yapılır. 
•  Barolardan İadeler 

Hatalı basım nedeniyle kullanılması mümkün bulunmayan pullar ile yıl sonlarında 
satılmayıp baroların ellerinde kalan pullar Birliğe iade edilir. Birlik pul bedellerini 
Baroların hesabına havale eder, veya iade edilen pul miktarına uygun pul gönderir. 
Pulların İmhası ve İmha Komitesi 
Madde 17- Eski yıllara ait pulları mutabakat temin edildikten ve Adalet Bakanlığı 
Müfettişlerince de denetlendikten sonra bir daha kullanılmasına olanak verilme-
yecek şekilde ve Sayman, birlik denetleme kurulundan görevlendirilecek bir üye, 
vekalet pulu sorumlusu ile Sayman tarafından uygun görülecek kişi veya kişilerden 
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oluşacak bir komisyon tarafından imha edilir. İmha edilen pullar adet, tutar ve han-
gi yıla ait olduğunu içeren tutanağa bağlanır. Tutanağın bir nüshası muhasebeye 
verilir. 

 
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 
Vekalet Pulu Sorumlusu 
Madde 18- Bu yönergede belirtilen iş ve işlemlerin düzgün sağlıklı ve muntazam 
yürütülmesi teminen mali konularda uzman bir kişi vekalet pulu sorumlusu olarak 
görevlendirilir. 
Görevlendirilen şahsa aylık ücretine ilaveten kasa tazminatı ödenir. Vekalet pulu 
sorumlusunun izinli olduğu dönemlerde bu işi yürütmek için aynı vasıfları taşıyan 
bir personel saymanca görevlendirilir. Bu durumda, görev yaptığı dönem için bu 
personel de kasa tazminatı alır. 
Filmler 
Madde 19- Pul basımına esas olan filmler her yıl sonu itibariyle yüklenici firmadan 
alınarak, bu yönergenin 12. maddesi çerçevesinde muhafaza, 17. maddesi çerçeve-
sinde ise imha edilir. 
Yürütme 
Madde 20- Bu yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca yürütülür. 
Yürürlük 
Madde 21- Bu Yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca kabulu ile yü-
rürlüğe girer. 
Geçici Madde 
Geçici Madde 1- (Değişiklik 2007-4079-b) Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kalkan önceki metin: Bu yönergenin 12. maddesinde belirtilen vezne 
ve müşterek muhafaza yönergesi çıkana kadar pulların muhafaza ve sorumluluğu 
vekalet pulu sorumlusuna aittir. 
Geçici Madde 2 - Bu yönergenin kabulünden önce başlamış olan pul işlemleri süre-
gelen prosedüre göre tamamlanır.
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ANKARA BAROSU 
STAJ KURULU İÇ YÖNETMELİĞİ

KONU
Madde 1 – Bu iç yönetmelik; Avukatlık Kanunu’nun 23. ve  TBB Avukatlık Staj Yö-
netmeliğinin 24. maddesi gereğince oluşturulan “Staj Kurulu”nun çalışmalarının 
katılımcı, amaca uygun ve en verimli biçimde yapılmasını sağlamak için hazırlan-
mıştır.
AMAÇ
Madde 2 – İç yönetmelik ile; Ankara Barosu’nda staj yapan avukat stajyerlerinin bir 
yıllık stajları  süresince alacakları eğitimin daha verimli ve kapsamlı olması, stajyer-
lere eşit bir şekilde dağılımı, staj grupları arasında olası uygulama ve anlayış farkı-
nın giderilmesi,Staj  Kurulunca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin ve yö-
netim ilkelerinin saptanması amaçlanmaktadır. 
TANIMLAR
Madde 3 –  Bu  iç yönetmelikte geçen tanımlarda: 
ABEM : Ankara Barosu  Eğitim Merkezi’ni,
Baro : Ankara Barosu’nu, 
Başkan :  Ankara Barosu Staj Kurulu Başkanı’nı,
Başkan Yardımcısı :  Staj Kurulu Başkan Yardımcısı’nı, 
Danışman : Kurul içinden görevlen-dirilen Grup Danışmanı avukatı,
Grup Sözcüsü : Staj grubunca seçilecek, danışmanla grup arasında iletişi-
mi sağlamakla görevli yönetmeliklerce ve diğer düzenlemelerle verilen görevleri ya-
pacak bir ile üç arasındaki stajyer avukatı,
Kurul  : Ankara Barosu Staj Kurulu’nu, 
Stajdan Sorumlu 
Yönetim Kurulu  :    Üyesi; Yönetimce görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesini, 
Yazman    :    Ankara Barosu Staj Kurulu Yazmanı’nı,
Yönetim    :    Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nu, 
Yönetmelik    :   Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliğini tanımlamaktadır.
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STAJ KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Madde 4 – Yönetimce, üç yıl süre ile görevlendirilen TBB Avukatlık Staj Yönetme-
liğinin 14. ve 15. maddelerinde yazılı niteliklere sahip avukatlardan oluşan kurul, 
aynı zamanda kurul üyesi olan yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine toplanır. 
İlk toplantıda, Kurula bir yıl süreyle başkanlık edecek başkan, başkan yardımcısı ve 
yazman seçilir. Kurula, başkan, başkanın yokluğunda başkan yardımcısı, onun da 
yokluğunda stajdan sorumlu  yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.
Madde 5 – Kurul, yeni dönem eğitim programını oluşturuncaya dek, her hafta bel-
li gün ve saatte toplanır. Bu aşamadan sonraki toplantı günleri, bir önceki toplantı-
da belirlenir. Önemli bir nedenin çıkması halinde başkan, belirleyeceği gün ve gün-
demle kurulu toplantıya çağırabilir. Kurul, adli ara verme dışında ayda en az bir kez 
toplanmak zorundadır. Kurul uygun gördüğü toplantılara grup sözcülerini ve ilgi-
lileri de çağırabilir.
Madde 6 –  Kurul üyeleri, kurul toplantılarına katılmak ve kurulca verilecek görev-
leri yapmak zorundadırlar. Kurul üyelerinin, kurulca kabul edilebilir bir özre da-
yanmaksızın bir eğitim yılı içinde peş peşe olması koşulu aranmaksızın üç kez:

Staj kurulu toplantılarına katılmaması, 
Eğitim programında yer alan grup çalışmalarına katılmaması,
Staj görüşmelerine katılmaması, 
Staj kurulunca verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi,

halinde, kurul, kurul üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için Yönetim Kuruluna 
talepte bulunur. 
Madde 7 – Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve başkanca hazırlanacak 
gündem, toplantı gününden en az bir gün önce kurul üyelerine güncel yöntemlerle 
iletilir. Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde 
başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul toplantılarında alınan kararlar, karar defterine ta-
rih ve sıra numarasıyla yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır. 
Madde 8 – Kurul, yapılacak eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi 
almakla yükümlüdür. Bu amaçla tüm hazırlıkları yapar. Yönetmelikte belirtilen eği-
tim ve grup  çalışmalarına katılamayacak danışmanlar mazeretlerini en geç bir gün 
önceden başkana veya görevlendireceği yetkiliye bildirmekle zorunludur. Bu danış-
manın yerine görev yapacak danışmani Başkan veya görevlendireceği üye belirler. 
Danışmanın görev süresinin sona ermesi, ayrılması veya görevine son verilmesi ne-
deni ile danışman boşluğunun doğması durumunda Kurul, ilk oturumda yeni bir 
danışman belirler. Bu danışman, Yönetimce yeni bir görevlendirme yapılıncaya ka-
dar vekâleten danışmanlık görevini sürdürür. 
STAJ
Madde 9 – Staj bir yıldır. İlk altı ayı mahkemelerde, kalan altı aylık kısmı avukat ya-
nında yapılır. Stajyerin bu bir yıllık süre içerisinde, Staj Kurulunca düzenlenen eği-



Yönergeler

505

tim çalışmalarına katılması zorunludur. Staj Kurulunca düzenlenen eğitim çalış-
maları ABEM - Ankara Barosu  Eğitim Merkezi’nde - yapılır. Staj eğitimine katıla-
cak stajyerlerin sayısı, eğitim programı, Baro’nun olanakları ve fiziki koşullar dik-
kate alınarak, her eğitim dönemi için Kurul’un önerisi doğrultusunda Yönetim ta-
rafından belirlenir.
YILLIK EĞİTİM PROGRAMI
Madde 10 – Eğitim dönemi,  kırk hafta olup, altı eylülde başlar ve ertesi yıl otuz 
temmuzda sona erer.
TEMEL EĞİTİM  KONULARI VE SÜRELERİ:
Madde 11 – Eğitim konuları ve süreleri, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22 ve 
23.maddelerindeki ilkeler doğrultusunda, Kurulca her yılın temmuz ayında belirle-
nerek yıllık program hazırlanır.
BİREYSEL ÇALIŞMA
Madde 12 – Stajın başlangıcını takip eden ilk 60 gün içinde Kurulca veya Kurulun 
yetki vermesi halinde danışmanca belirlenecek konu doğrultusunda her  stajyer  bi-
reysel çalışma yapmakla yükümlüdür. 
Bireysel çalışma, stajın bitimine en geç 60 gün kala bir raporla danışmana sunulur. 
Raporun bir örneği stajyerce tutulan staj dosyasında saklanır.
Bireysel çalışmanın nasıl yapılacağı, yazılacak raporun biçimi ve diğer konular Bi-
reysel Çalışma Yönergesinde belirlenir. 
DİĞER EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Madde 13 –  : 
Adli yardım, 
Hakem yargısı, 
CMUK servisindeki çalışmalar, 
Kriminoloji laboratuarlarındaki çalış-malar,
Yüksek mahkemelerdeki incelemelerden ve staj kurulunun diğer eğitim çalışmala-
rından 
Oluşur.
MAHKEME VE ADALET DAİRESİNDE ÇALIŞMA
Madde 14 – Stajın ilk altı ayı Adalet Komisyonunun gözetimi altında mahkeme ve 
adalet dairelerinde yapılır. Bu dönemdeki staj, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 
11 ve 12.maddesinde belirtilen  şekilde yapılır.
BÜRO ÇALIŞMASI
Madde 15 – Stajyer,  stajının ikinci altı ayında en az beş yıl meslek deneyimi olan ve 
Avukatlık Kanunu 15. ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14 ve 15. maddelerin-
de belirtilen nitelikleri taşıyan avukat yanında stajına devam eder. 
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Bir avukatın yanında en çok iki stajyer staj yapabilir.
Yanında staj yapılacak avukata başlama yazısı ile birlikte, TBB Avukatlık Staj Yö-
netmeliğinin 16. ve 17.maddeleri doğrultusunda stajyerin yetiştirilmesi ve Kurulca 
saptanan ilkeler, eğitim programı ve stajyerin staj sonu görüşmesinde hazır bulun-
ması  gerektiği  bildirilir. 
DİĞER ÇALIŞMALAR
Madde 16 – Stajyer, duyurulan eğitim programında yer almasa bile Kurulca yapı-
lacak duyuru üzerine; Baroca veya Kurulca düzenlenen sempozyum, panel, konfe-
rans gibi tüm bilimsel, kültürel, mesleki ve sosyal içerikli etkinliklere katılmakla yü-
kümlüdür
STAJ DOSYASI
Madde 17 – Stajyer, staj süresince yaptığı çalışmaları içeren bir staj dosyası tutar. 
Dosyaya kurulca verilen görevlere ilişkin kayıtlar, eğitim etkinliklerine ait soru ve 
yanıtları, seminer soru ve yanıtları, bireysel çalışma raporu ve diğer çalışmalar ta-
rih sırasıyla konur. Staj Kurulu önünde yapılacak görüşme sırasında dosyayı yanın-
da bulundurmak ve Kurula sunmakla yükümlüdür. Dosya Kurulca belirlenen sıra-
ya göre düzenlenir.
STAJYERİN DEVAMI 
Madde  18 –  Stajyer tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır. Devam ve de-
vamsızlık çizelgeleri grup danışmanlarınca veya Kurulca görev verilmesi halinde 
staj kurulu sekreterliğince tutulur. Stajyer  11. maddedeki  eğitim çalışmalarının  % 
85’ıne  katılmak zorundadır. % 15’nun  üzerindeki her bir eğitim günü devamsızlık 
için, stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir. 
Ayrıca stajyerin 13 ve 16. maddede belirtilen çalışmalardan katılmadığı her biri için 
stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir. 
Stajyer,  uzatılan süre içindeki her türlü eğitim çalışmasına katılmakla yükümlüdür.
STAJYER İLE İLİŞKİLER
STAJYERİN İZLENMESİ 
Madde 19 – Kurul; stajyeri, stajı süresince izler.
Stajyerin staj eğitim çalışmalarına katılmaması veya çalışmaları aksatması, stajı sü-
resince Avukatlık mesleği ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerinin saptanması; Yasa, 
Meslek Kuralları, Baro’ca alınan kararlara ve Kurul kararlarına aykırı davranma-
sı, verilen görevleri yerine getirmemesi gibi olumsuz durumlar saptandığında staj-
yerin durumunun belirlenmesi için Kurulda görüşme açılır. Kurul, stajyerin uyarıl-
masına karar verebileceği gibi  koşulları oluştuğunda stajyerin adının staj listesin-
den silinmesi için Yönetime öneride bulunabilir.
STAJYER İLE GÖRÜŞME
Madde 20 –  Görüşmenin amacı, bir yıllık staj eğitim çalışması sonunda stajyerin 
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meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkelerini ve mevzuat hükümlerini olaylara uygula-
yabilme yeterliliği ile staj eğitim çalışmalarına katılımının değerlendirilmesi ve sta-
ja devamının gözden geçirilmesidir.
Kurul, belirleyeceği bir takvim dahilinde, stajyerle staj bitimine on beş gün kala bir 
görüşme yapar.  Görüşme üç kurul üyesinden oluşan alt kurul veya kurullar göze-
timinde yapılır. Kurulda görev yapacakların listesi eşit dağılım listesine göre önce-
den belirlenir. Kurula, listede belirlenen üye başkanlık eder. Üyenin mazeretli olma-
sı halinde en kıdemli üye başkanlık eder. Alınacak kararlarda oyların eşitliği halin-
de, görüşme kurulu başkanının oyu, iki oy sayılır.
GÖRÜŞME İLKELERİ
Madde 21 – Görüşme sırasında öncelikle kimlik saptaması yapılır. Daha sonra staj 
dosyası incelenir. Dosyada Yasa ve Yönetmelik  gereği olması gerekli bilgi, belge ve 
çalışma örnekleri ve danışman raporu, altı aylık süre dolmuş ise yanında staj yapı-
lan avukatın raporu tamam ise görüşmeye devam edilir. Eksik saptanması halinde, 
eksiklikler giderilinceye kadar görüşme yapılmaz ve stajyere bildirilir. 
GÖRÜŞME YÖNTEMİ
Madde 22 – Görüşmede öncelikle stajyerin Baro’ca tutulan kişisel dosyası, staja de-
vamı, staj süresince yaptığı  bireysel çalışmalar incelenir.
Yanında staj yaptığı avukatın üç aylık ve verilmiş ise son raporu ve danışmanin ra-
poru okunur. Kurulca ve Baro’ca verilen görevleri yapıp yapmadığına bakılır.
Görüşme üç aşamalı olarak yapılır:
Stajyere, bir hukuki sorun verilerek, sorunun genel hukuk kuralları,  Avukatlık Ka-
nunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde  cevaplandırması istenir. 
Stajyere Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları ile ilgili bir soru sorulur. 
Stajyerden bireysel çalışma raporunun sunumunu yapması istenilir. Gerektiğinde 
bu raporla ilgili sorular sorulur. Değerlendirmede, raporun  içeriği, anlatım ve yazı-
lı ifade yöntemi göz önünde bulundurulur. 
DEĞERLENDİRME
Madde 23 – Stajyer hakkında değerlendirme görüşmelerin yoğunluğuna göre gö-
rüşmenin bitip stajyerin ayrılmasından hemen sonra veya görüşmelerin tamamlan-
masından sonra aynı gün yapılır. 
Görüşmede,  stajyerin bir yıllık staj eğitim çalışmalarına katılımı, yaptığı çalışma-
lar, somut olayı nitelendirmesi, hukuk diline çevirmesi, olayı tanımlaması, çözüme 
ilişkin kuralları belirlemesi ve bu konudaki sunumu, hukuk kurallarını ve meslek 
ilkelerini somut olaylara uygulaması, Bireysel çalışma raporunun içeriği ve anlatı-
mı, Meslek Kurallarının 4, 20, 25 ve diğer maddelerindeki koşullara uyup uymadı-
ğı, TBB Avukatlık staj Yönetmeliği’nin 28. ve 29. Maddeleri  ayrı ayrı dikkate alınır.
Stajyerin verimli bir staj dönemi geçirdiğine kanaat getirilmesi halinde danışmanin 
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yazılı veya sözlü olumsuz bir görüşü de yoksa, “staj bitim belgesi verilebilir” yolun-
da görüş içeren tutanak düzenlenir ve görüşmeye katılan üyelerce birlikte imzalanır.
Stajyerin staj süresindeki davranışları, eğitime katılma durumu, görev sorumluluk 
anlayışı ve görüşmedeki yetersizliği gibi konularda Alt Kurulda olumsuz görüş be-
lirmesi halinde bu durum Kurulun ilk toplantısında görüşülmek üzere tutanağa iş-
lenir ve tutanak görüşmeye katılan üyelerce imzalanır.
SONRASI KURUL RAPORU 
Madde 24 – Staj 
Stajyerle yapılan görüşme sonrası tutulan tutanağı stajyerin staj eğitimini başarılı 
biçimde tamamladığı yolunda görüş içermesi halinde dosya, Yönetime sunulur. Alt 
kurulca düzenlenen rapor, Kurul raporu yerine geçer.
Görüşme tutanağının stajyer hakkında olumsuz görüş içermesi halinde konu Ku-
rulca yapılacak ilk toplantıda değerlendirilir. Stajın uzatılması yolunda karar veril-
mesi halinde uzatma süresini de içeren Kurul görüşü staj raporu olarak Yönetime 
sunulur. 
STAJIN UZATILMASI HALİNDE STAJIN YAPILIŞI
Madde 25 – Yönetimce   stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, bu karar en 
kısa sürede  stajyere ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. Stajyer avukat, bu süre 
içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam eder. Uzatım süresinin biti-
minde, danışman  ve yanında staj yapılan avukatça verilen ek rapor ile birlikte staj-
yer yeniden görüşmeye alınır.  Bu aşamadan sonraki işlemler için Yönetmeliğin 18, 
22, 23 ve 24. maddeleri aynen uygulanır.
YÖNERGELER VE BENZERİ DÜZENLEMELER 
Madde  26 – Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek üzere, bu iç yönetmeliğin uy-
gulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamanın etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla 
Kurulca hazırlanan yönergeler ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulu kararı ile 
yürürlüğe girer. 
KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 27 – 04.10.2000 günü yapılan Ankara Barosu Genel Kurulunda kabul edilen 
Staj Kurulu İç Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜTME 
Madde 28 - İşbu Yönetmelik hükümleri,  Ankara Barosu Yönetim Kurulunca yü-
rütülür.
YÜRÜRLÜK
Madde 29 -  Otuz maddeden oluşan bu  İç Yönetmelik,  Ankara Barosu 58. Genel 
Kurul’unda 16.10.2004 tarihinde kabul edilerek  yürürlüğe girmiştir.
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ANKARA BAROSU 
ADLİ YARDIM KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Bireylerin hak arama özgürlüklerinin en üst düzeyde yaşama geçirilmesi için çalış-
mak,  Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanla-
rın haklarını aramaları için gerekli hukuksal yardımdan yararlandırılmaları, hukuk 
kurallarının egemenliği ve insan haklarına saygının en üst düzeye çıkarılmasını 
amaçlar.

Kapsam

Bu Yönerge, Avukatlık Kanununun 176-178 inci maddeleri uyarınca Adli Yardım 
Hizmetinden yararlanmak isteyenlere sağlanacak Avukatlık hizmetlerinin veriliş 
usulleri ile Avukatlık hizmetlerini sağlayacak Avukatların belirlenmesini, verilen 
hizmetlerin ücretlendirilmesini, denetlenmesini ve işleyişini kapsar.

Yetki

Avukatı görevlendirme yetkisi Baro’ya aittir. Baro, bu yetkisini Ankara ili sınırları 
içerisinde kullanır. Kurul’un Baro adına görevlendirdiği Avukat; görevlendirildiği 
konuya ilişkin hukuki yardımı, başvuruları ve araştırmaları yapar. 

Avukat görevlendirilmesine ilişkin talepler, kural olarak, ilgilinin kendisi tarafın-
dan yapılır. Kurum ve kuruluşların talepleri ayrıca dikkate alınır.

Tanımlar

Bu yönergenin uygulanmasında:

Baro : Ankara Barosu’nu,

Yönetim Kurulu : Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nu,

Kurul : Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu’nu,

Büro : Ankara Barosu Adli Yardım Bürosu’nu,

Başkan : Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu Başkanı’nı,
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Başkan Yardımcısı : Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu Başkan Yardımcısı’nı,

Yazman : Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu Yazmanı’nı,

Üye : Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu Üyesi’ni,

Görüşmeci : Adli Yardım Bürosunda istem sahipleri ile görüşme yapan kişi’yi,

Personel : Adli Yardım Bürosunda görevlendirilen Baro Çalışanı’nı,

Avukat : Adli Yardım Bürosu Gönüllü Listesinde Bulunan Avukatlar’ı,

İstem Sahibi : Adli Yardım Bürosundan Adli Yardım talebinde bulunan kişi’yi,

Kanun : Avukatlık Kanunu’nu,

Yönetmelik : Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’ni,

Yönerge : Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu Çalışma Yönergesi’ni,

ifade eder.

Referans ve İlgili Dokümanlar

Bu Yönergenin uygulanmasında, Referans ve İlgili Dokümanlar:

T-AY-SDD : Sistem Dizayn ve Geliştirme Programı Adli Yardım Modülü’nü,

T-AY-BEKLEYEN : Bekleyen Adli Yardım Müracaatları’nı,

T-AY-ÖDEME : Adli Yardım Bürosu Ödeme Sistemi’ni,

F-AY-001 : Adli Yardım Bürosu Karar Kartonu’nu,

F-AY-002 : Adli Yardım Bürosu Başvuru Dilekçesi’ni,

F-AY-003 : Adli Yardım Bürosu İstem Sahibi ile Görüşme Tutanağı’nı

F-AY-004 : İstem Sahibinden Yönetmelik 6/a maddesi Gereği Alınan 
Taahhütname’yi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Adli Yardım Kurulu

Adli Yardım Kurulu

(Değişik, 18.04.2007/28-62) Kurul; Yönetim Kurulu tarafından bir başkan ve en az 
on iki, en çok otuz iki üyenin atanması ile iki yıl için oluşturulur. 

Kurul ilk toplantısında en çok iki başkan yardımcısı ve dört yazman seçer.

Kurul, her hafta bir kez üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanabilir. Ancak; 
Başkanın veya kurul üyelerinin 1/3’ünün çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. 
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Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla, telefon, faks, internet, elektronik pos-
ta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

Kurulca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, toplantılara iki kez üst üste ka-
tılmamak veya nöbet tuttuğu hafta katılmamakla Baro Yönetim Kurulu tarafından 
alınacak kararla sona erer.

(Değişik, 20.06.2007/4) Kurul çalışmalarında verimli olmadıkları ve kurul çalışma-
larını aksattıkları Kurul Başkanı tarafından bildirilen üyelerin, üyelikleri Yönetim 
Kurulu tarafından düşürülebilir.

Adli Yardım Kurulunun Görevleri

Kurul aşağıda yazılı görevleri yerine getirir:

Kurul toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmek. 

Adli Yardım istemlerini inceleyerek karara bağlamak.

Avukatların ücret taleplerini inceleyerek karara bağlamak.

Yargılama giderleri ile masrafların Adli Yardım Sandığından karşılanması için Yö-
netim Kurulu’na öneride bulunmak. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan 
yargılama giderleri ile masrafların ödenmesini sağlamak.

Hukuka, Avukatlık Meslek Kuralları’na ve Yönetmeliğe aykırı davranan Avukat 
ve Görüşmeci hakkında dosya üzerinde inceleme yapmak, görevlendirilecek Üye 
aracılığı ile araştırma ve görüşme yapmak, gerekli raporu düzenleyerek Yönetim 
Kurulu’na sunmak.

Yönergenin 30.ncu ve devamı maddelerde düzenlenen, gönüllü avukatların Yöner-
geye aykırı davranışlarını inceleyip, karara bağlamak ve karar gereği yaptırımla-
rı uygulamak. Kararlara karşı avukatın 7 gün içerisinde Baro Başkanlığı’na itiraz 
hakkı saklıdır.

Avukatlara verilecek Meslek İçi Eğitim Seminerleri için Meslek İçi Eğitim 
Kurulu’na öneriler sunmak ve eğitime katkıda bulunmak.

Adli Yardım Sistem Bilgilendirmesi çalışmalarını Avukatlara düzenli olarak 
sunmak.

Avukatlar arasında ücret ve iş dağılımının dengesini sağlamak amacı ile yöntemler 
geliştirmek, gerektiğinde Yönerge değişikliği yapılması için Yönetim Kurulu’na 
öneride bulunmak.

Yürürlükteki kanunların, özellikle Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleş-
melere ve Evrensel Hukuk Kurallarına uygun hale getirilmesi için gerekli yazılı ve 
görsel çalışmaları yapmak, gerektiğinde yayın yapmak üzere Ankara Barosu Süreli 
ve Süresiz Yayınlar Kurulu’na öneride bulunmak.

Baro’da görev yapan diğer kurullar ile irtibatlı olarak çalışarak Adli Yardım Çalış-
malarının tanıtımında faaliyet göstermek. Bu konuda yapılacak çalışmalar konu-
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sunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.

Büro’da çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmak.

Gerektiğinde alt kurullar oluşturmak ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yap-
mak.

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan temsilciliklerin çalışmalarını denetlemek, 
temsilcilikler tarafından alınan Adli Yardım istemlerini inceleyerek karara bağlamak.

Görev alan Avukatların görevlerini her aşamada izlemek, gerektiğinde Avukat’tan 
takip ettiği dosyası hakkında rapor talep etmek.

Avukatların ve Görüşmecilerin, Yasal Düzenlemelere aykırı davranışlarını incele-
mek, Yönergede yazılı cezaları uygulamak.

Adli Yardım Kurulu Temsilcilikleri

Kurul, Ankara İline bağlı tüm ilçelerde görev yapan Avukatlar ile Büro arasındaki 
organizasyonu sağlar. Temsilcilik açılması gereken ilçeler için Yönetim Kurulu’na 
öneride bulunur. Açılacak Temsilcilikler Kurul denetiminde çalıştırılır.

Başkanın Görev Ve Yetkileri

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

Yönetim Kurulu’na Kurul faaliyetleri hakkında rapor vermek.

Kurul ve Büro’nun olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gereken önlemleri 
almak.

Yönetim Kurulu ile Kurul ve Büro arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve Yöne-
tim Kurulu tarafından alınan kararları Kurul’a aktarmak.

Büro’da çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilebilmesi için Başkan Yardımcısı ve 
Yazman ile birlikte çalışmalar yapmak, önlemler almak ve kanuna aykırı uygulama 
ile karşılaşan istem sahibine yardımcı olarak konuyu Kurul’a sunmak.

Avukat tayin taleplerinin Avukatlar arasında dengeli olarak dağılımı için alınması 
gereken önlemleri kurula önermek.

Kanun, Yönetmelik ve Yönerge’de yer alan hususlara aykırı davranışta bulunan 
Avukatların ücretlerinin ödenmemesini Kurula önermek.

Yönerge’de yer alan hususlar ile hukuk ve meslek kurallarına aykırı davranan Avu-
katlar hakkında, Yönerge gereği yaptırımların uygulanmasını Yönetim Kurulu’na 
sunmak üzere Kurul’a önermek. 

Avukatların mesleki hizmetleri karşılığı Yönetim Kurulu tarafından yapılacak öde-
melerin düzenli yapılması konusunda Büro’da yapılacak çalışmaları denetlemek, 
ödemelerin yasal düzenlemelere ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek.

Kurul Gündemini belirlemek.
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Başkan Yardımcılarının Görevleri

(Değişik, 18.04.2007/28-62)  Başkan Yardımcıları Başkanın görev yapmasına yar-
dımcı olur, yokluğunda görevlerini yerine getirir. Başkan ve Yazmanlar ile birlikte 
Büro’daki aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapar, çalışma düzenindeki te-
mel değişiklikler için Kurul’a öneri sunar. Başkanın yokluğunda Kurul toplantıla-
rına Başkanlık eder.

Yazmanların Görevleri

Yazman, üyelerin toplantıya çağırılmasını, gündem için gerekli dosyaların ve bel-
gelerin hazırlanmasını sağlar ve toplantı tutanağını tutar. Tüm kayıt ve belgelerin 
Büro’da arşivlenmesini sağlar.

Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları

Üyeler, olağan ve olağanüstü toplantılara katılır. Görüşmeci olarak Büro’da çalı-
şır. Oluşturulan alt kurullarda görev alır. Kurulun amacını belirlemek için katkıda 
bulunur. İvedi hallerde Başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Büro işleyişinin 
düzenli ve disiplinli sağlanması için Başkana önerilerde bulunur. 

Meslek İçi Eğitim Seminerleri

Avukatlar, uygulamada birlik, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacı ile öğre-
tici nitelikte olan sistem bilgilendirme çalışmaları ve Yönetim Kurulu tarafından 
düzenlenecek eğitim amaçlı çalışmalara katılırlar. Sistem bilgilendirme çalışma-
larının kapsamı, süresi ve yılda kaç kez düzenleneceği Kurul tarafından belirlenir.

Eğitim amaçlı çalışmaların kapsamı, süresi ve yılda kaç kez düzenleneceği Kurul 
tarafından Meslek İçi Eğitim Kurulu’na önerilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adli Yardım Bürosu

BİRİNCİ KISIM

İşleyiş

Tanımı ve İşlevi

Büro, yetkisini; Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında kullanır. Avukatların 
adil ve eşitlik ilkelerine uygun olarak görev almasını, emeklerine uygun ücretlerin 
ivedi ve şeffaf bir şekilde ödenmesini, İstem Sahibi ile Avukat arasındaki koordi-
nasyonun sağlanmasını ve İstem Sahibi ile Avukatın görev ve yükümlülüklerinin 
Kanun, Yönetmelik ve Yönerge’ye uygunluğunu kontrol eder.

Çalışma Yöntemi

Büro, çalışmalarını aşağıdaki usullere göre yürütür:



Avukatlık Mevzuatı

514

(Değişik, 18.04.2007/28-62) Adli Yardım Başvuruları, Pazartesi ve Cuma günleri 
09:30-12:30 ve 14:30-17:30 saatleri arasında görüşmeci tarafından Büro’da alınır.

Yapılan görüşmede F-AY-001, F-AY-002, F-AY-003 ve F-AY-004 formları doldu-
rularak Adli Yardım dosyası oluşturulur. F-I-001 hariç diğer formların belirtilen 
bölümleri istem sahibi tarafından imzalanır. Bundan sonra adli yardım dosyasına 
girecek her evrak F-I-004 formunun hemen altına takılır.

Görüşmeci, istem sahibi tarafından getirilen bilgi ve belgelerin yetersiz olduğu ka-
naatine varırsa T-AY-BEKLEYEN’e göre işlem yapar.

Eksiksiz olarak tamamlanan dosyalar izleyen Kurul toplantısında görüşülmek üze-
re Personel tarafından T-AY-SSD’ye göre numaralandırılarak bilgisayar ortamına 
aktarılır.

Kurul tarafından alınan kararlar, Başkan veya Yardımcısı tarafından F-I-001’e ve 
Yazman tarafından karar defteri’ne yazılır. 

Kararlar, T-AY-SDD’ye göre bilgisayar ortamına aktarılır. Yazıları hazırlanır, hazır-
lanan yazıların gündem ve kararlara uygunluğu Başkan veya Yardımcısı tarafından 
onaylanır. Onaylanan yazılar imza için Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Ku-
rulu tarafından tebliği uygun görülen yazılara T-AY-SDD’ye göre çıkış numarası 
verilir ve ilgilisine tebliğ edilir. Yönetim Kurulu’nun tebliğini uygun görmediği 
yazılar, yeniden görüşülmek üzere Kurul gündemine alınır.

Ödeme kararı, Yönetmelik hükümleri gereğince Kurul tarafından verilir ve T-AY-
ÖDEME’ye göre ödeme yapılır. 

Görüşme esnasında tespit edilen eksikliklerin neler olduğu ve ne zaman tamamla-
nacağı F-AY-001 de bulunan açıklamalar bölümüne yazılır ve bekleyen başvurular 
klasörüne kaldırılır. Bekleyen başvurular klasörüne aktarılan dosyalara ilişkin aşa-
ğıdaki işlemler yapılır.

Eksiklikleri Süresi içerisinde tamamlanan başvurular değerlendirilmek üzere işle-
me konulur.

Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular yapılmamış sayılır. İstem 
Sahibinin Büro’ya verdiği belgeler istenildiği taktirde bir tutanak düzenlenerek 
kendisine teslim edilir ve F-AY-001, F-AY-002, F-AY-003, F-AY-004 formları imha 
edilir. İstem Sahibinden alınan teslim tutanağı, teslim tutanakları klasörüne takılır.

Eksiklikleri süresinde tamamlanmayan başvurular, İstem Sahibi tarafından belge-
lerin iadesi konusunda bir istem olmadığı takdirde, başvuru tarihinden itibaren bir 
yılın geçmesi ile formları ile birlikte Başkan ve Yardımcısının gözetiminde bir tuta-
nak düzenlenerek imha edilir. Tutanak, imha edilen başvurular klasörüne kaldırılır. 

İstem Sahipleri ile Büro’da yapılan görüşme Üyeler tarafından yapılır. Görüşmeyi 
yapan Üye; İstem sahibinin ekonomik durumu ve istem konusu işlemin hukuki 
yarar koşulunu taşıyıp taşımadığını bildirir raporu Kurul’a sunar. Görüşmeci, istem 



Yönergeler

515

sahibinin dosyasında ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesi için doğrudan görev 
alır, görüşme kapsamında incelenmesi gerekli dosya ve belgeleri inceleyerek ku-
rula rapor sunar. İstem Sahibi ile yeniden görüşme yapılması gerekirse doğrudan 
görev alır. İstem Sahibi ile dosya için görevlendirilen Avukat arasında çıkan uyuş-
mazlıkları inceler, uyuşmazlıklar ile ilgili görüşmeleri yapar, sonucu rapor halinde 
Kurul’a sunar. Görüşmeci, aldığı dosyanın raportörü gibi görev yapar. Dosyanın 
tamamlanması aşamasına kadar, dosyaya gelen tüm bilgi ve belgelerin Kurul’a su-
nulmasından sorumludur. Görüşmeciye, bu hizmetleri karşılığında, görev aldığı her 
gün için avukatlık asgari ücret tarifesi hükümleri kapsamında bir asliye mahkeme-
leri ücreti ödenir.

Görüşmecilerin görev yapacakları günler Kurul kararı ile belirlenir.

İyileştirme alanları, Üyelerin görüşleri, İstem Sahibi ve Avukat şikayet ve önerileri 
iç ve dış incelemeler, Yönetim Kurulu’nun gözden geçirme toplantıları ile belirlenir.

İstem Sahibi İle Yapılan Görüşme

İstem sahibi ile görüşme, Büro’da Yönerge’nin 15 nci maddesinde belirtilen şekil-
de, Üyeler tarafından yapılır.

İvedi Görevlendirmeler

(Değişik, 18.04.2007/28-62) Görevlendirme sürecinin beklenmesi istem sahibinin 
hakkının ortadan kalkmasına neden olacak ya da giderilmesi imkansız zararlar do-
ğuracak nitelikte ise ivedi görevlendirme yapılır. Başvuru sahibinin vekaletname 
giderlerini karşılayamayacak durumda olmasının görüşmeci avukat tarafından tes-
piti halinde vekaletname masrafının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususun-
da dosya derhal baro yönetim kuruluna sunulur.

İvedi görevlendirme yazısı, personel tarafından görüşmeci denetiminde hazırlanır 
Baro Başkanı yokluğunda Yardımcısı tarafından imzalanır. İvedi görevlendirme 
yazısının bir sureti Avukata verilmek üzere istem sahibine teslim edilir. 

İvedi görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirilen Avukata durum telefon, 
faks, elektronik posta, internet vb. iletişim vasıtaları ile bildirilir, ivedi görevlen-
dirme yazısı gereği iş veya işlemlere derhal başlanması istenir, durum ayrıca yazı 
ile iletilir. İstem sahibi için gerekli randevu alınarak doğrudan Avukat ile Avukatın 
bürosunda görüşmesi sağlanır. 

Başvuru sahibinin vekaletname giderlerini karşılayamayacak durumda olmasının 
görüşmeci avukat tarafından tespiti halinde vekaletname masrafının Adli Yardım 
Fonundan karşılanması hususunda dosya derhal baro yönetim kuruluna sunulur.

İvedi görevlendirmelerde Avukat, raporunu en geç iki gün içerisinde Büro’ya sunar.

İvedi görevlendirme yapılan dosya, Kurul toplantısına alınır, yapılan ivedi görev-
lendirme Kurul onayı ile Yönetim Kurulu’na sunulur.

İvedi Görevlendirme sonrasında yapılan Kurul incelemesinde istem sahibinin, hu-
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kuki ve ekonomik durumuna ilişkin yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilir ise, Avukatın 
ücretten kaynaklı hakları saklı kalmak üzere, görevlendirme derhal geri alınır, taah-
hütname gereği işlem yapılmak üzere dosya Yönetim Kurulu’na sunulur.

İstismara İlişkin Görevlendirmeler

Çocuk istismarına ilişkin istemlerde, istismara maruz kalan kişinin bizzat müra-
caatı aranmaz. Küçüğün, kural olarak ekonomik yoksunluğu varsayılarak ayrıca 
ekonomik araştırma yapılmaz. 

Kadın ve Çocuk istismarına ilişkin görevlendirmeler Yönergenin 17nci maddesi 
gereğince ivedi görevlendirme kapsamındadır. 

Görevlendirme Yöntemi

Büro, Avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görev dağıtımını 
aşağıda yazılı olduğu şekilde yapar:

Avukat, Büro tarafından belirlenmiş hukuk alanlarında çalışmak istediği tercihini 
bildirir dilekçesi ile gönüllülük listesine girer.

(Değişik, 18.04.2007/28-62) Avukat tarafından verilen dilekçe doğrultusunda orta-
lama puan ile gönüllü listesine alınır.

(Değişik, 18.04.2007/28-62) Büro tarafından yapılan görevlendirmeler, eşitlik ve 
adil dağılım ilkeleri gereğince (puanlama sistemine göre) gönüllü Avukat sırası gö-
zetilerek yapılır.

Avukata, görevlendirildiği bilgisi, Büro tarafından Avukatın vereceği telefonlar, 
faks, elektronik posta, vb iletişim vasıtaları aracılığı ile bildirilir. Avukat görev ya-
zısını Büro’dan tebellüğ eder.

Avukata görevlendirme sonrasında büroya bildirdiği iletişim bilgileri ve araçları 
(telefon, faks, e-posta)  ile ulaşılamaz ise yapılan görevlendirme geri alınır ve avu-
kat hakkında sistemden geçici olarak çıkarma yaptırımı uygulanır.

Görevlendirildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren üç gün içerisinde, gö-
revlendirme yazısını Büro’dan tebellüğ etmeyen Avukatın görevlendirmesi geri 
alınır. 

Görevlendirme Yazısının Tebliğinden sonra görevi iade eden Avukat hakkında Yö-
netmelik Hükümleri gereğince işlem yapılır.

İKİNCİ KISIM

Avukat ile Büro ve İstem Sahibi İlişkileri

Avukat

Büro’dan görev almak isteyen Avukatlarda gönüllülük esastır. Avukatlar Büro tarafın-
dan belirlenen hukuk alanlarından görev almak istedikleri alanları serbestçe belirlerler.

Avukatların Yükümlülükleri 
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Avukatlar,

Büro tarafından oluşturulan listelerde yer alarak kendilerine verilen görevleri sonu-
na kadar yerine getirirler.

Yapılan görevlendirme sonrasında işe başladıklarını, belgeleri ile birlikte yedi gün 
içerisinde Büro’ya bildirirler.

Davanın karara bağlanması, temyiz incelemesi sonucu ve istem sahibinin almaya 
hak kazandığı maddi kazanımlar hakkında Büro’ya düzenli olarak bilgi verirler.

İstem Sahibi ile yapılan ilk görüşmede; istem sahibinin Büro’ya verdiği bilgi ve 
belgeler ile çelişkili bir bilgi veya belgeye ulaşmaları durumunda işlemlere başla-
madan Büro’ya bilgi verirler. 

Yapılan görevlendirme sonrasında, istem sahibi tarafından Büro’ya verilen bilgi-
lerden başka bilgilere ulaşılmış olması ve görevlendirmeye ilişkin konuda hukuki 
yararın kalmaması durumunda, durumu bildirir bir rapor hazırlayarak Kurul’a su-
narlar.

İstem Sahibinin ekonomik durumundaki değişiklikleri Büro’ya derhal bildirirler.

Görevleri haricinde, bağlantı bulunsa bile Büro’dan ek görev almadan başka iş 
veya işlem yapamazlar.

Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürekli ulaşılacak nitelikte 
telefon, faks numaralarını, elektronik posta adreslerini Büro’ya verirler.

İvedi görevlendirmelerde derhal, olağan görevlendirmelerde en geç üç gün içerisin-
de Büro’ya gelerek görevlendirme yazısını tebellüğ ederler.

İşlemlere başlamadan önce, menfaat varsa HMUK kapsamında Adli Müzaheret ta-
lebinde bulunurlar.

Görevlendirme konusu iş ile bağlantılı başka iş ve işlemlerinin yapılması için istem 
sahibinin yazılı görüşünü alarak Büro’ya bilgi verirler.

Büro tarafından düzenlenecek Sistem Bilgilendirme Çalışmaları ve Eğitim Çalış-
malarına katılırlar.

Görevin Sona Ermesi

(Değişik: 28.12.2006/18) Avukat’ın görevi aşağıdaki hallerde sona erer:

Kanun ve meslek kurallarında çekilme halini doğuran nedenlerin ortaya çıkması 
durumunda,

Kurul kararı ile,

Yapılan görevlendirme gereği işlemlerin tamamlanması ile,

Haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, avukatın başvurusu üzerine kurul kararı 
ile avukatın görevi sona erer. Haklı sebebin takdiri Kurula aittir.
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Haklı nedenler olmaksızın görevini iade etmek isteyen avukatın görevi aldığı ücre-
tin iki katını baroya ödemek suretiyle sona erdirilir.

Avukat, göreve başlaması için öngörülen süre içinde o işin tarifede belirtilen ücre-
tini baroya ödeyerek görevinden çekilebilir.

İstem sahibinin, Yönetmelik ve Yönerge kapsamındaki yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi durumunda, Avukat’ın başvurusu üzerine Kurul kararı ile.

Görevin, Kurul kararına dayalı olarak sona erdirildiği durumlarda, Avukatın işi ta-
kip yükümlülüğü Kanun kapsamında belirlenen süreler çerçevesinde devam eder.

Ücret

Görevlendirmeye konu iş için Avukatlık asgari ücret tarifesinde gösterilen ücret 
verilir. Aynı iş için birden fazla Avukatın görevlendirilmesi halinde, aynı ücret her 
birine ayrı ayrı ödenir.  Ücretin, ödenek durumuna göre işe başlanılan tarihte yürür-
lükte olan Avukatlık asgari ücret tarifesi hükümlerine göre peşin olarak ödenmesi 
esastır.

Avukat tarafından, yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen bilgi ve belgeler ile 
görevlendirmenin hukuki yarardan yoksun olduğu sonucuna varılması durumunda, 
durum rapor ile Kurul’a bildirilir. Sunulan rapor Kurul tarafından değerlendirile-
rek, Avukat’a bir yazılı danışma ücreti ödenir.

Ücret Ödeme Esasları

Büro tarafından görevlendirilen Avukat, Yönerge gereği ücret talep etmeye, 
Yönerge’nin 23 üncü maddesi kapsamında, işe başlamakla hak kazanır.

Ücret talebi Avukat tarafından, yönergenin 25 inci maddesinde belirtilen ve işe baş-
landığını gösterir belge örneklerinin eklendiği dilekçe ile Büro’ya yapılır.

Ücretin ödenmesine Kurul karar verir. Kurul kararı ile Baro’ya gönderilen ücret ta-
lepleri hesabın müsait olması halinde üç iş günü içerisinde ödenir. Ödeme Yöntemi 
Baro tarafından belirlenir.

Ödeme kararı T-AY-SDD’ye göre bilgisayara kaydedilir.

Ücret alacak Avukat Baro’ya serbest meslek makbuzu keser.

Her hafta kesilen serbest meslek makbuzları ödeme yapılmak üzere banka ödeme 
listesi ile birlikte Baro muhasebe servisine gönderilir.

Ücret Talep Eden Avukat Tarafından Verilecek Belgeler

Avukat tarafından,

İstem sahibi ile yaptığı Görüşme Tutanağı

Adli Müzaheret Talebine İlişkin Müracaat

Tevzi Makbuzu
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Harç Makbuzu

İşe Başlandığını Gösterir Havaleli Dilekçe veya onaylı ödeme emri.

İşin kapsamı gereği gerekli belgeler.

Ücret talebini içeren bir dilekçe ekinde Büro’ya verilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Adli Yardım İçin Yapılan Giderler ve Rücu

Yargılama Giderleri

(Değişik, 18.04.2007/28-62) Yargılama giderlerinin istem sahibince karşılanama-
ması halinde Avukat’ın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde adli 
yardım talebinde bulunulması zorunludur. Adli Yardım Talebinin reddi durumunda, 
yargılama giderlerini karşılayamayacak istem sahibinin durumu, Avukat tarafından 
yazılı olarak Büro’ya bildirilerek yargılama giderlerinin adli yardım fonundan kar-
şılanması talep edilir. 

Talep, Kurul tarafından değerlendirilir. Kurul, istem sahibinin yargılama giderlerini 
karşılayamayacağı kanaatine varılması durumunda, Yönetim Kuruluna, istem sahi-
binin yargılama giderlerinin adli yardım fonundan karşılanması için öneride bulu-
nur. Hak kaybına uğranması yakın tehlike arz eden durumlarda görüşmeci avukatın 
masraf kalemlerini sınırlaması kaydı ile avukatın adli müzaheret talebi ve/veya bu 
talebin reddine ilişkin karar aranmaksızın yargılama giderlerinin Adli Yardım Fo-
nundan karşılanması için dosya derhal Yönetim Kuruluna sunulur. 

İstem Sahibinin yargılama giderlerine ilişkin talebinin adli yardım fonundan karşı-
lanmasına Yönetim Kurulu karar verir.

İstem sahibinin adli yardım fonundan yararlandırılmasına karar verilmesi durumun-
da Avukat, yargılama giderlerini, dökümlü olarak belirtir bir dilekçe ile Büro’ya 
bildirir. Kurul,  dilekçeyi inceledikten sonra ödeme miktarının onaylanması için 
Yönetim Kurulu’na gönderir.

Ödeme miktarının onaylanması sonrasında Avukatın ismi ilk banka ödeme listesine 
eklenir ve Baro muhasebe servisine bildirilir.

Giderler

Avukat’ın zorunlu yol giderlerinin istem sahibi tarafından karşılanamaması duru-
munda, durum Avukat tarafından yazılı olarak Büro’ya bildirilir. Kurul, Avukat’ın 
müracaatını inceler, uygun bulması durumunda Avukatın zorunlu yol giderlerinin, 
adli yardım fonundan karşılanması için Yönetim Kurulu’na öneride bulunur. 

Avukatın zorunlu yol giderlerinin adli yardım fonundan karşılanmasına Yönetim 
Kurulu karar verir.
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Zorunlu yol giderlerinin Adli Yardım Fonundan karşılanmasına karar verildikten 
sonra Avukat, gider miktarını ve giderin dayanağı belgeleri içerir bir dilekçe ile 
Büro’ya tekrar başvurur. Kurul’un incelemesinden geçen talep, ödeme miktarının 
onaylanması için Yönetim Kurulu’na sunulur. 

Ödeme miktarının Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından sonra, Avukatın 
ismi, izleyen ilk banka ödeme listesine eklenir ve Baro muhasebe servisine bildirilir. 

Ücret Ödenmeyecek Haller

Büro tarafından yapılan görevlendirmeler dışında istem sahibinin başkaca iş ve iş-
lemlerden kaynaklı ücretler,

Yapılan görevlendirme ile bağlantılı ve ilişkili bulunsa bile, başka dava ve icra 
takipleri veya benzeri hukuksal işlemler görev kapsamında bulunmadığından bu iş 
veya işlemlerden kaynaklı ücretler,

Ücretini almaksızın haklı nedenlerle görevi iade eden Avukatların ücretleri,

Kurul kararına rağmen, görevlendirme kapsamında yapılan genişletilmiş araştırma-
lar sonrasında görevlendirmeye konu iş ve işlem nedeni ile hukuki yararın kalma-
masına rağmen; durum hakkında Büro’ya bilgi vermek yerine hukuki yarar varmış 
gibi hareket ederek işlem yapan Avukatların ücretleri,

ödenmez.

İstem Sahibine Rücu

İstem sahibinin Büro’ya vermiş oldukları bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığı-
nın tespiti durumunda Avukatın görevi Kurul kararı ile sona erdirilir. Bu durumda, 
Yönetmeliğin 8/e hükmü kapsamında istem sahibinden alınan taahhütname gere-
ğince; görevlendirme gereği Avukata ödenen ücretin iki katı tutarı ve adli yardım 
sandığından karşılanan giderler istem sahibine rücu edilir. Rücu edilecek ücretler 
Kurul tarafından Baro’ya bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırımlar ve Uygulanma İlkeleri 

İlkeler

Verilen görevin her aşamasında gerekli yasal işlemleri yapmayan ya da ihmal eden; 
Kanun, Yönetmelik ve Yönerge ile belirlenen kurallara aykırı davranan, Kurul veya 
Yönetim Kurulu kararlarına uymayan Avukatlar hakkında, Yönetmeliğin 7/e mad-
desinde öngörülen yöntem dahilinde Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve Yö-
nergenin ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

İlgili maddelerde belirtilen cezaların uygulanmasına karşı ilgili avukatın kararın 
kendisine bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde Baro Yönetim Kurulu’na itiraz 
hakkı vardır
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İhtar

(Değişik, 18.04.2007/28-62) Aşağıdaki hallerde Avukat, hatası nedeni ile hatası be-
lirtilerek ihtar edilir.

İvedi görevlendirmelerde derhal, olağan görevlendirmelerde, kendisine telefon ile 
ulaşılmasından itibaren üç gün içerisinde Büroya gelerek görevlendirme yazısını 
tebellüğ etmemesi,

Yapılan görevlendirme sonrasında işe başlanıldığının, belgeleri ile birlikte, yedi 
gün içerisinde, ivedi görevlendirmelerde iki gün içerisinde Büro’ya bildirilmemesi 
durumunda,

İşlemlere başlamadan önce, menfaat gerektiriyorsa, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu kapsamında adli müzaheret talebinde bulunulmaması durumunda,

Davanın karara bağlanması, temyiz incelemesi ve sonucuna ile istem sahibinin al-
maya hak kazandığı ve/veya aldığı maddi kazanımlar hakkında büroya bilgi veril-
memesi durumunda,

Her bir ihmal için bir ihtar gönderilir. Avukat son ihtar tarihinden itibaren bir yıl 
içerisinde ikinci kez ihtar edilir ise, ikinci ihtar yerine sistemden geçici olarak çı-
karma müeyyidesi uygulanır.

Sistemden Geçici Olarak Çıkarma

(Değişik, 18.04.2007/28-62)  Avukatın sistemden geçici olarak çıkarılacağı haller 
şunlardır:

Avukat, kendisine verilen görevi sonuna kadar yerine getirir. Görevin ifası esnasın-
da dosyanın takip edilmemesi, sürüncemede bırakılması durumunda,

Yapılan görüşme sonrasında istem sahibi tarafından Büro’ya verilen bilgilerden 
başka bilgilere ulaşılmış olması ve görevlendirmeye ilişkin konuda hukuki yarar 
kalmaması durumunda, büro’ya bilgi vermeyerek işlemlere başlanması durumunda,

İstem Sahibinin ekonomik durumuna ilişkin değişikliklerin Büro’ya derhal bildiril-
memesi durumunda,

Büro tarafından düzenlenecek Sistem Bilgilendirme Çalışmaları ve Eğitim Çalış-
malarına katılmamaları durumunda,

Yetkilendirilen görevler haricinde, büroya bildirmeden iş veya işlem yapılması du-
rumunda ve bağlantı bulunsa dahi bürodan ek yetki almadan başka iş veya işlem 
yapılması durumunda,

Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürekli ulaşılacak nitelikte 
telefon numaralarını Büro’ya bildirmeyen,

Yönergenin 31. maddesi kapsamında bir yıl içerisinde iki kez ihtar yaptırımına 
uğrayan,
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Bağlantı bulunsa dahi görevlendirme kapsamında yer almayan iş ve/veya işlemle-
rin bürodan ek yetki almaksızın yapılması halinde hukuki yarar koşulunu değerlen-
dirmeye yarar belgeleri ek yetki ve/veya ücret talebi ile kurula sunmayan

Avukat sistemden üç ay süre kadar geçici olarak çıkartılır. 

Sistemden geçici olarak çıkartılan Avukat yeniden müracaat edinceye kadar listeye 
alınmaz. Listeden geçici olarak çıkarma hükmünün 4. bendinde yer alan çalışmaya 
katılıncaya kadar liste dışına çıkarılır. Çalışmalara katıldıktan sonra listeye son sı-
radan eklenir. Diğer hallerde avukat, bir Asliye Hukuk Mahkemesi puanı eklenerek 
listeye kaydedilir.  

Sistemden Kesin Olarak Çıkarılma ve Diğer Haller (Değişik, 18.04.2007/28-62)  

Avukatın sistemden kesin olarak çıkarılacağı haller şunlardır:

Avukat, görevlendirme yazısını haklı mazeret sunmaksızın almaktan imtina eder ise,

Almış bulunduğu görevlendirmeyi haklı neden olmaksızın iade eden Avukat, Yö-
netmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Almış olduğu görevi, Kanun, Yönetmelik ve Meslek Kurallarına uygun olmaksızın 
yapan, İstem Sahibi ile Avukatlık sözleşmesi yapan veya Avukatlık ücreti talep et-
tiği saptanan Avukat,

Sistemden kesin olarak çıkartılır, gerektiği hallerde Avukat hakkında disiplin işlem-
leri yönünden değerlendirilmek üzere dosya Baro Yönetim Kuruluna sevk edilir.

Kesin olarak çıkartılan Avukat, yeniden müracaat etse dahi sisteme alınmaz.

Yönergede Hüküm Bulunmaması Hali

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avukatlık Kanunu, TBB Adli Yardım 
Yönetmeliği ve Ankara Barosu Kurul ve Komisyonlar Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Usulleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Bu yönerge, Yönetim Kurulu’nun 18.04.2007 tarih ve 28/62 numaralı kararı ile 
19.04.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme

Bu Yönerge hükümleri Ankara Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür. 
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BARO OMBUDSMANLIĞI
YÖNERGESİ 

AMAÇ  : 
Meslektaşlarımızın Baroyla ve birbirleriyle olan sorunlarının giderilmesi, hukuki 
hizmet alan bireylerin ve tüzel kişilerin Meslektaşlarımızla olan sorunlarının çö-
zümlenmesinde yardımcı olunması ve çağımızın gelişen koşullarına uygun çözüm-
ler sunulması amacıyla Baro Ombudsmanlığı oluşturulmuştur.
KAPSAM : 
Görevinde bağımsız olan Baro Ombudsmanı,
Avukat hak ve özgürlüklerini savunmak, 
Meslektaşların yargılama etkinliği sırasında karşılaştıkları engeller ve güçlüklerle 
ilgili olarak adalet hizmetinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara –bağımsız ola-
rak- katılmak, bunları yönetmek, bütün bu konularla ilgili çözümler üretmek,
Meslektaşlarla Baro yönetimi, Baro tüzel kişiliği ile özel veya tüzel üçüncü kişiler 
arasında ve yine Meslektaşların birbirleri veya hukuki hizmet verdikleri vekil eden-
leri arasında çıkan uyuşmazlıklarda, tavsiye ve arabuluculuk yoluyla uzlaşma orta-
mı yaratmaya ve dostane çözüm bulmaya çalışmak,
Gerekli gördüğü durumlarda yapacağı inceleme ve denetleme sonucuna göre disip-
lin soruşturması ya da ceza kovuşturması açılmasının takdiri için Baro yönetimine 
öneride bulunmak,
Adaletin işleyişini ve mesleği ilgilendiren konularda düzenleme yapılması hususun-
da Baro yönetimine öneride bulunmak,
Mesleğin saygınlığını sağlayacak ve meslek kurallarının uygulanması ile geliştirilme-
si konusunda gerekli incelemeleri yapmak, bu konularla ilgili önerilerde bulunmak,
görev ve yetkilerini haizdir.
ÇALIŞMA YÖNTEMİ :
Baro yönetimi, ombudsmanlık hizmetinin yürütülmesi için gerekli çalışma ortamı-
nı hazırlar. Yazışmalar, Baro yazı işlerince öncelikli olarak yapılır. Olanakların elver-
diği ölçüde bir yardımcı görevlendirilir.
ÇALIŞMA İLKELERİ : 
Baro ombudsmanına çalışma ve araştırmalarında yardımcı olmak amacıyla Baro 
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Yönetim Kurulunca uygun görülen sayıda ve nitelikte Meslektaşlara görev verile-
bilir. Bu yardımcılar, Ombudsmanın gözetiminde, yönergede belirlenen konularda 
yapacakları çalışmalar ile Baro Ombudsmanlığını verimli hale getirirler.
ÇALIŞMA KOŞULLARI : 
Ombudsmana gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilirler.
Başvuru, başvuruda bulunanın kişisel bilgilerini içerecek biçimde yazılı olarak veya 
elektronik ortam aracılığı ile yapılabilir. Elektronik başvurular için Baro Web Site-
sinde arayüz oluşturulur.
Başvurulardan ücret alınmaz.
Ombudsmana, başvuru konusu işlemin tesis edildiği tarihten itibaren doksan gün için-
de başvuruda bulunulabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.  
Araştırma ve başvuru talebinin dayanağını oluşturan belge ve kanıtların  başvuru ile 
birlikte  Ombudsmana verilmesi zorunludur. 
Ombudsman inceleme ve araştırmasını üç ay içinde sonuçlandırır ve sonucunu baş-
vuru sahibine bildirir.
İşleme karşı hangi yasal yolların kullanılabileceği başvuruyu yapana duyurulur.
Ombudsman, her takvim yılı sonunda hazırladığı çalışma raporunu Yönetim Ku-
ruluna sunar.
GÖREV SÜRESİ      :
Ombudsmanın görev süresi, Baro Yönetim Kurulu’nun görev süresiyle sınırlıdır. 
Ombudsman’ın aynı göreve yeniden getirilmesi mümkündür.    
YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK : 
Baro Yönetim Kurulu, bu yönergenin işlerliğini sağlayacak önlemleri alacaktır. Bu 
Yönerge 11 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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ANKARA BAROSU AVUKATLARI 
YARDIM VE DAYANIŞMA FONU USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 
Madde 1_Bu Yönergenin amacı, Ankara Barosu üyesi olan ihtiyaç sahibi avukata 
sağlanacak yardımlar ile öngörülen koşulları taşıması durumunda yasal mirasçıla-
rına yapılacak ölüm ve cenaze yardımının  uygulanma koşullarını, Fon yönetim bi-
riminin oluşma biçimini, Fonun bütçesini, gelir kaynakları ile türlerini, Fonun ça-
lışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir
Kapsam
Madde 2_Bu Yönerge, Fonun idare ve yürütülmesi ile sekreteryasının kimler ta-
rafından oluşacağının, tahsis edilecek kaynaklar ve gelirler ile bunların sağlanma 
yöntemlerinin, Fondan yararlanacak hedef gurubun belirlenme ilkelerinin, fonun 
sağlayacağı yardımların ve ne şekilde yapılacağının belirlenme kriterlerini gösteren 
usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3_Bu Yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 95/6.maddesine dayanı-
larak, sadece Ankara Barosu üyesi olan ihtiyaç sahibi avukatlara ve vefatları duru-
munda yasal mirasçılarına yardım/dayanışma hizmetleri sunabilmek için hazırlan-
mıştır.
Tanımlar
Madde 4_Bu Yönergede geçen;
Fon: Ankara Barosu Avukatları Yardım ve Dayanışma Fonunu,
Yönetim Kurulu: Baro Yönetim Kurulunu
Kurul: Ankara Barosu Yardım ve Dayanışma Fonu Kurulunu
Başkan: Ankara Barosu Başkanı tarafından Fon Kurulu için görevlendirilecek so-
rumluyu,
Üye: Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek Fon Kurulu Üye-
lerini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Fon Kurulunun Oluşumu ve Görevleri 
Fon Kurulunun Oluşumu
Madde 5_Fon Kurulu, Baro Başkan Yardımcısı ile Yönetim Kurulu tarafından gö-
revlendirilecek 3 avukat ve yardım ve dayanışma uygulamalarında yetkin 1 üyeden 
olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.
Fon Kurulunun Görevleri
Madde 6_Fon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fon’a gelir olabilecek Baro içi ve dışı kaynakları belirlemek, dönem için-
de kaynak olabilecek kalemleri eklemek veya çıkartmak konusunda Yönetim 
Kuruluna tavsiye ve öneride bulunmak,
b) Fonda toplanan kaynakların, dönem içinde yürütülecek yardım ve dayanış-
ma amacına uygun kullanımı konusunda Yönetim Kuruluna tavsiye ve öneri-
de bulunmak,
c) Meslektaşlar arasında yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek ve 
desteklemek üzere, sosyal ve kültürel etkinlikler ve projeler önermek, hazır-
lanan etkinlik ve projeleri değerlendirmek, uygun olmaları durumunda des-
tek sağlamak, 
d) Muhtaçlık durumunun ve bunun ivediliğinin tespit edildiği durumlarda 
inisiyatif kullanmak üzere ve yönetim kararı olmaksızın, belirlenecek üst li-
mit kadar yardımın ivedilikle yapılabilmesi amacıyla her an ve kolay ulaşıla-
bilecek bir üyeyi yetkilendirip görevlendirmek,
e) İhbar edilen durumlarda, muhtaçlık halinin olup olmadığının karara bağ-
lanabilmesi için kurul içinden veya dışından bir kişiyi görevlendirmek, alına-
cak sonucun olumlu olması durumunda fon kaynakları yanında diğer ulusal 
ve uluslararası yardım kaynaklarının da uygun görülmesi halinde devreye so-
kulabilmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
f)Belirlenecek aralıklarla ve talep halinde faaliyet ve taleplerle ilgili olarak Yö-
netim Kuruluna bilgi vermek, 
g)Mesleki faaliyetin yürütülmesi nedeniyle muhtaçlık halinin tespitinde ge-
rek görülmesi halinde, ilgiliye yönelik olmak üzere, meslektaşlar ve kurumlar 
arasında eşzamanlı yardım kampanyaları düzenlemek,
h)Yaşlı, düşkün, yatalak durumda olan veya hastanede bulunan meslektaşla-
rı ziyaret etmek,
ı) Bakıma ihtiyacı olan, yaşlı, düşkün, yatalak bulunan meslektaşların huzu-
revi, hastane vs. gibi yerlere  yerleştirilmesini ve bakımını sağlamak,
i) Yardım başvurularını ve yardım türlerini değerlendirip Yönetim Kurulu-
nun onayına sunmak,
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Ayda bir kez olağan, Baro Başkanı veya Kurul Başkanının talebi ile her zaman ola-
ğanüstü toplantı yapılır. Salt çoğunluk yeterlidir. Oy çokluğu ile karar alınır, Yöne-
tim Kurulu onayı ile alınan kararlar uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sekretarya Hizmetleri
Madde 7_Fon Kurulunun her türlü sekreterya hizmetleri, Baro Başkanlığı tarafın-
dan belirlenecek bir Baro personeli tarafından yürütülür. Personel giderleri Baro 
bütçesinden karşılanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımlar
Madde 8_Fon Kurulu tarafından nakdi, iaşe, organizasyonel yardım yapılır. Yapıla-
cak yardımların yapılış biçimi ve limitleri Fon Kurulunun önerisi üzerine Yönetim 
Kurulu tarafından her takvim yılı için belirlenir ve üyelere duyurulur. Yapılacak bu 
yardımlar aşağıdaki gibidir: 
A) Ölüm Yardımı         : Ankara Barosu üyesi avukatın ölümü halinde yasal mirasçı-
larına yapılan yardımdır. Bu durumda vefat eden avukatın tahsil edilemeyen borcu 
varsa bu miktar ölüm yardımından düşülür. Üyenin kimsesi yoksa cenazesi törenle 
Fon Kurulu tarafından kaldırılır ve mezarı yaptırılır.
B) Hastalık ve Sakatlık Yardımı        : 
Ankara Barosu üyesi olan avukatın kendisinin, ölüme sebebiyet verecek hastalıklar-
dan birisine yakalanması veya mesleğini engelleyecek şekilde sürekli veya belli bir 
süre için iş göremez olduğunun resmi sağlık kurulu belgeleri ile tespit edilmesi du-
rumunda yapılan yardımdır. Hastalık ve sakatlık halinde bu yardımdan 1 kez yarar-
lanılır. 
C) Muhtaçlık Yardımı    :
Ankara Barosu üyesi avukatın geçici/sürekli olarak kabul edilebilir nedenlerle ye-
terli gelir elde edemeyecek hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda yapılan yar-
dımdır. Yaşlı ve bakıma muhtaç  avukatın bakım ve iaşesi, huzurevine yatırılması-
nın sağlanması ve bakım masrafları Fon Kurulu tarafından karşılanır.
D) İlk Kez Büro Açma ve İhtiyaç Yardımı :
İlk kez büro açan veya zor durumda olan Ankara Barosu üyesi avukata Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere, 
Fon Kurulunun talebi ve Yönetim Kurulunun uygun bulması durumunda yapılan 
yardımdır. Yapılan yardımın geri ödenmesinde uygulanacak faiz oranı, yardımın fi-
ilen yapıldığı tarihteki reeskont faiz oranın yarısı kadarıdır.
Geri ödemeli olarak yapılacak zor durum ve ilk kez büro açanlara yapılacak avans 
ödemelerinin geri ödemesinde taksitler senede bağlanarak tahsil edilir. Taksitlerin 
ödenmemesi halinde gerekli yasal ve hukuki işlemler yapılır.
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Geri ödeme taksit sayısı üyenin talebine göre 12-18 ay arasıdır.
Avans ödemeleri fonda biriken tutarın %60’ını aşamaz.
Yardımlar İçin Başvuru Süresi
Madde 9_Ankara Barosu üyesi olan avukatın veya hak sahiplerinin kendilerine yar-
dım yapılmasını gerektirecek halin oluşmasından itibaren 1 yıl içerisinde başvuru-
da bulunmamaları veya gerekli belgeleri Fon Kuruluna sunmamaları durumunda 
talepte bulunma hakları kendiliğinden sona erer.
BEŞİNCİ BÖLÜM:
Fon Gelirleri:
Madde 10_Fonun Gelirleri;
a) Her yıl Ankara Barosu Bütçesi’nden Yönetim Kurulu kararı ile tahsis edilecek na-
kit tutar,
b) Baro aidat, gelir vs ile iktisadi işletme ödentilerinden önceden belirlenmiş oran-
da yapılacak kesinti,
c) Üye bağışları,
d) Mesleki faaliyetin yürütülmesi nedeniyle muhtaç duruma düşen avukat için dü-
zenlenecek yardım kampanyaları ve organizasyonlardan elde edilecek tutar,
e) Baro birimlerinde bulundurulacak bağış toplama kutularında toplanacak tutar,
f) Baro tarafından düzenlenecek her türlü etkinlik için katılımcıların yapmış oldu-
ğu ödemelerden elde edilen kesinti,
g) Baro tabipliğince reçete yazma, muayene, tıbbi müdahale gibi verilecek her hiz-
met ve işlem için (zorunlu olmamak üzere) Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek 
miktarda alınacak ücret,
h) Baro tarafından düzenlenecek her türlü belgeden (zorunlu olmamak üzere)Yöne-
tim Kurulu kararı ile belirlenecek miktarda alınacak ücret,   
i) Kısa mesaj servisleri kullanılarak toplanacak gelirler
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yürürlük: 
Madde 11_Bu Yönerge Yönetim Kurulunun onay tarihi olan 21.04.2009 tarihinde 
yürürlüğe girer
Yürütme:
Madde 12_Bu Yönerge hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
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ANKARA BAROSU 
CMK YÜRÜTME KURULU VE CMK UYGULAMA MERKEZİ 

YÖNERGESİ

AMAÇ
Madde 1 - Bu Yönerge ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Ankara Barosu ta-
rafından avukat görevlendirilmesi, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yü-
rütülmesi, görev alan Ankara Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlan-
ması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf ola-
rak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluş-
turulması, yasalara, uluslar arası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya daya-
lı bir ceza yargılamasının sağlanmasına yönelik çalışma ilke ve yöntemlerinin belir-
lenmesi amaçlanmaktadır.
KAPSAM
Madde 2 - Bu Yönerge, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK Yü-
rütme Kurulunun ve CMK Merkezinin çalışma esasları ile avukatların görevlendi-
rilmesi ile ücret ve giderlerinin ödenmesi ve konu ile ilgili eğitim seminerlerinin 
planlanmasını kapsar.
YETKİ
Madde 3 – Müdafii ve vekil tayin yetkisi Baroya aittir. CMK Merkezi Baro adına ta-
yin işlemini gerçekleştirir. Baro bu yetkisini Ankara ili sınırları içerisinde kullanır.
CMK YÜRÜTME KURULU
Madde 4 - CMK Yürütme Kurulu; Kurul Başkanı, Kurul Başkan Vekili, Kurul Sek-
reteri ve en az dört en çok on sekiz üyeden oluşur. Yürütme Kurulu üyelerinin is-
tekli avukat olma zorunluluğu yoktur. Kurul Başkanı ve Kurul Başkan Vekilinin is-
tekli avukat olmaları halinde görevleri süresince görev listelerinde ve alt kurullarda 
görev alamazlar. Yürütme Kurulu üyelerinin istekli avukat olması halinde; görevle-
ri süresince emniyet listesi ve alt kurullar haricinde görev listelerinde yer alamazlar. 
Yürütme Kurulu, haftada en az bir kez toplanır.

CMK YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 5 - CMK Yürütme Kurulu aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir:
Düzenli olarak en az on beş günde bir kez Kurul toplantılarını yapmak,
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CMK Merkezince yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesi için gereken ön-
lemleri almak, CMK Merkezinde görev alan istekli avukatların, görev aldığı her aşa-
mada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbir-
leri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için Baro Yönetim Ku-
rulundan destek istemek,

Hukuka, avukatlık meslek ilkelerine ve CMK Merkezi Yönergesine aykırı davranan 
istekli avukat, tevzi, dosya ve evrak inceleme görevlileri hakkında inceleme yapa-
rak, karar vermek. 

Tevzii, dosya inceleme ve evrak inceleme alt kurul üyelerini ve koordinatörlerini be-
lirlemek, Gerekli gördüğü konularda gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak,

İstekli avukat olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini 
ve sertifika programlarını düzenlemek,

İstekli avukatlar arasında ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli 
yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönerge değişikliği ya-
pılması için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak, 

Yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulu’na düzenli raporlar sunmak ve 
Baro Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yerine getirmek.

CMK YÜRÜTME KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 6 - Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır;
CMK Yürütme Kurulu üyelerini belirlemek,
Yürütme Kurulu ile düzenli toplantı yapmak ve toplantılara Başkanlık etmek,
CMK Merkezine gelen avukat taleplerinin, istekli avukat listesi uyarınca eşit olarak 
dağılımını sağlamak için gerekli önlemleri Kurula önermek,
CMK Yürütme Kurulunun ve CMK Merkezinin olağan işlerinin aksamadan yürü-
tülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını Kurula önermek
Baro Yönetim Kurulu ile CMK Yürütme Kurulu ve CMK Merkezi arasındaki koor-
dinasyonu sağlamak,
İstekli avukatların mesleki hizmetleri karşılığı Baro Yönetimince yapılacak ödeme-
lerin düzenli yapılması konusunda CMK Merkezinde yapılacak çalışmaları denet-
lemek ve ödemelerin yasal düzenlemelere ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek,
CMK Merkezinde çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilmesi için çalışmalar yap-
mak, önlemler almak, yasaya aykırı uygulama ile karşılaşan istekli avukatlara yar-
dım sağlamak,
Tevzii, dosya inceleme ve evrak inceleme alt kurul üyelerini ve koordinatörlerini be-
lirlemek.
Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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YÜRÜTME KURULU BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREVLERİ
Madde 7 - Kurul Başkan Vekili, Kurul Başkanının görev yapmasına yardımcı olur, 
süreli yokluğunda Kurul Başkanı’nın görevlerini yerine getirir.

YÜRÜTME KURULU SEKRETERİNİN GÖREVLERİ
Madde 8 - Kurul Sekreteri, üyelerin toplantıya çağrılmasını, gündeme göre gerekli 
dosyaların ve belgelerin hazırlanmasını sağlar ve toplantı tutanağını tutar. Tüm ka-
yıt ve belgelerin Baro tarafından belirlenen yerde ve şekilde arşivlenmesini sağla-
makla yükümlüdür. CMK Merkezi ve Yürütme Kurulu tarafından yapılacak yazış-
maları hazırlayarak Kurul Başkanına sunar.

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Madde 9 - Yürütme Kurulu üyeleri, olağan ve olağanüstü toplantılara katılırlar, Ku-
rulun amacını gerçekleştirmek için katkıda bulunurlar, Kurul Başkanının vereceği 
görevleri yaparlar. Kurul Üyeleri toplantıya katılamayacaklarında mazeretlerini Ku-
rul sekreterine yazılı olarak bildiriler. Üç kez üst üste toplantılara mazeretsiz ola-
rak katılmayan kurul üyesinin, üyeliği karar alınmasına gerek olmaksızın sona erer. 

İLÇE CMK TEMSİLCİLERİ
Madde 10 – CMK Merkezi tarafından görevlendirme yapılmayan ilçelerde en az bir 
avukat CMK İlçe temsilcisi olarak belirlenir. CMK Yürütme Kurulu tarafından be-
lirlenen ilçe temsilcisi, ilçede görev yapan avukatlar arasındaki organizasyonun sağ-
lanması, nöbet listelerinin ücret esasına göre hazırlanması, sorunlarının çözümlen-
mesi ve Merkezle kurulacak ilişkileri düzenlemek amacıyla gerekli önlemleri alır. 
CMK Yürütme Kurulu tarafından CMK İlçe temsilcisi belirlenmemiş ise Baro tem-
silcisi aynı zamanda CMK temsilciliği görevini de yürütür. İlçe temsilcileri her ay 
tanzim edecekleri raporları ile ilçelerindeki görevlendirmeleri, yaşanan sorunları ve 
çözüm önerilerini CMK Yürütme Kuruluna sunarlar.

EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI
Madde 11 - CMK sisteminde yer almak isteyen avukatların, uygulamada birlik, da-
yanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici mahiyette 
olan CMK eğitim seminerine katılmaları zorunludur. CMK Yürütme Kurulu gerek-
li gördüğü konularda ayrıca sertifika programları da düzenleyebilir.
CMK Seminerinin ve sertifika programlarının içeriği, süresi, yeri ve zamanı, semi-
nerin idaresi, konuşmacıların tayin ve tespiti, eğitici ve bilgi verici kişilerin semine-
re katılmalarının sağlanması CMK Yürütme Kurulunca yapılır. CMK Yürütme Ku-
rulu, eğitim seminerleri konusunda Ankara Barosunun diğer kurullarıyla işbirliği 
yapabilir, ortak eğitimler düzenleyebilir. Baro Yönetim Kurulunun kararı ile diğer 
Barolarda da bu eğitim CMK Yürütme Kurulu tarafından düzenlenebilir.
Değişen mevzuat ve uygulamadaki ihtiyaç nedeniyle, CMK sisteminde yer alan 
avukatlar için meslek içi eğitim programları düzenlenebilir.
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CMK MERKEZİNİN TANIMI VE İŞLEVİ
Madde 12 - Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan CMK 
Merkezi, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Barolara verilmiş avukat atama yetki ve gö-
revini, Ankara Barosu Yönetim Kurulu adına yönergede belirlenen kurallar çerçe-
vesinde yürütür. Görevlendirmenin; istekli avukatlar arasından adil ve eşitlik ilkele-
rine dayalı olarak yapılması, emeklerine uygun ücretlerinin süratle ve şeffaf şekilde 
ödenmesi görevlerini; resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz 
hizmet vererek yerine getirir.

CMK MERKEZİ GÖREVLENDİRME ESASLARI
Madde 13 - CMK Merkezi, CMK eğitim seminerini tamamlamış istekli avukat-
lar arasından, Mahkemelerden, Savcılıklardan, Kolluk kuvvetlerinden ve kişilerden 
yazı/telefon/faksla gelen avukat taleplerini eşitlik ilkesi çerçevesinde aşağıda yazılı 
olduğu şekilde dağıtımını yapar.
Görevlendirmeler, CMK Merkezinde bulunan bilgisayarlara yüklenmiş, istekli avu-
katların oluşturduğu soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki ayrı listeden yapı-
lır. Kolluk, Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği, talimat ve ara duruşma görevlendirme-
leri için soruşturma listesinden, Mahkemeler için kovuşturma listesinden görevlen-
dirme yapılır.
Listelerdeki sıralamalar ilk listeler için Kurul tarafından kurra ile belirlenmiştir.
Atama yapılan istekli avukata; (çarpanlar gerektiğinde Ankara Barosu Yönetim Ku-
rulu tarafından yeniden belirlenebilir),
Soruşturma aşamasında, şüpheli sayısı ile dosya sayısının çarpımından çıkan sonuç, 
(Soruşturma aşaması; Emniyet, Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliğini kapsar ve üç bi-
rim için tek ücret ödenir)
Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davalar ile Çocuk Mahkemelerinin Sulh Ceza 
Mahkemesi görevine giren suçlara baktığı davalarda, sanık sayısı ile 1.4 sayısının 
çarpımından çıkan sonuç
Asliye Ceza ve Askeri Ceza Mahkemelerinde görülen davalar ile Çocuk Mahkeme-
lerinin Asliye Ceza Mahkemesi görevine giren suçlara baktığı davalarda, sanık sayı-
sı ile 1.7 sayısının çarpımından çıkan sonuç,
Askeri Yargıtay, Yargıtay Ceza Daireleri ve Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava-
lar ile Çocuk Mahkemelerinin Ağır Ceza Mahkemesi görevine giren suçlara baktı-
ğı davalarda yapılacak atamalarda ise sanık sayısı ile 3.3 sayısının çarpımından çı-
kan sonuç kadar puan verilir.
Avukatın mazereti nedeniyle katılamadığı duruşma için başka bir avukat görevlen-
dirilmesi halinde yeni görevlendirilen avukata soruşturma için öngörülen puan ka-
dar puan verilir.
Avukatın talimat dosyası için görevlendirilmesi halinde, bu fıkranın 1. bendine göre 
puanlama yapılır.
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Avukatın sadece temyiz aşaması için görevlendirilmesi halinde, temyiz edilen kara-
rı veren mahkemeye ait puan verilir.
Görevsizlik, yetkisizlik, birleştirme, davanın nakli gibi nedenlerle davanın esastan 
karara bağlanmaması halinde avukata kararı veren mahkemenin yönerge gereğin-
ce ait olduğu puan verilir.
Sadece kanun yollarına başvuru için görevlendirilen avukata, başvurusu üzerine, 
kararı veren mahkemeye ait puan verilir.
Baro kayıtlarındaki telefonlarından aranıp; ulaşılamayan ya da ulaşıldığı halde ma-
zeret bildiren istekli avukatın mazeretine yada ulaşılamama nedenine bakılmaksı-
zın üç arama sonunda arandığı liste puanına 1,5 puan eklenir. Üçüncü aramada  gö-
reve giden avukatın ilk iki araması daha sonraki aramada dikkate alınmaz. 
Değişen mevzuat ve uygulamadaki ihtiyaç nedeniyle, CMK sisteminde yer alan 
avukatlar için meslek içi eğitim programlarına katılan avukatların listelerdeki pu-
anlarından üçer puan düşülür.
Görevlendirilen istekli avukat, puanına göre listedeki yerini alır.
Herhangi bir listede, son istekli avukata atama yapılıncaya kadar ilk liste geçerliliği-
ni korur.Herhangi bir listenin sonunda kayıtlı istekli avukatın görevlendirmesi ya-
pıldığında, yapılan ilk liste geçerliliğini yitirir. Bundan sonraki atamalar,  ilk listede 
toplam olarak en az puanı almış istekli avukattan, en çok puanı almış istekli avuka-
ta olacak şekilde sıralanarak yeniden yapılır. CMK Merkezi aynı yöntem ile görev-
lendirmelerini yeni liste üzerinde yapar.
İkinci listenin oluşturulmasından sonra, görevlendirmeler, en çok puan alan istek-
li avukatın puanına eşitleninceye kadar, bir alt sıradaki istekli avukatın görevlendi-
rilmemesi şeklinde yapılır.
Soruşturma aşamasında her şüpheli mağdur veya müşteki için ayrı ücret ödenir. 
Menfaat çatışmasının olmadığı durumlarda birden fazla şüpheli, mağdur veya müş-
tekiye aynı avukat görevlendirilir. Ancak görevlendirilen avukata her durumda en 
fazla on iş bedeli ödenir. Görev listesindeki puan ödemeye göre düzenlenir.
Kovuşturma aşamasında her sanık, mağdur veya katılan için ayrı ücret ödenir. 
Menfaat çatışmasının olmadığı durumlarda birden fazla sanık, mağdur veya katıla-
na aynı avukat görevlendirilir. Ancak görevlendirilen avukata her durumda en fazla 
on iş bedeli ödenir. Görev listesindeki puan ödemeye göre düzenlenir.
Soruşturma aşamasında müdafilik yada vekillik hizmeti veren istekli avukatın göre-
vi kovuşturma aşamasında da devam eder. 
Bilgisayar programına bağlı ve puan esaslı görev listesi uygulaması sadece Anka-
ra merkez ve merkezden görevlendirme yapılan ilçeler için geçerlidir. Diğer İlçe-
lerde görevlendirme listeleri o ilçede görev yapan istekli avukatların son üç ay için-
de CMK hizmeti karşılığı almış oldukları ücrete göre yapılır. Liste; en az ücreti al-
mış olan avukattan başlar, en fazla ücret almış olan avukatta sona erer. İlçe görev-
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lendirmelerinde, ücret esaslı bu listeler kullanılır. Bu listeler ilçe temsilcileri tarafın-
dan düzenlenir.  
Yargıtay’daki duruşmalı incelemeler ve bozmadan sonra yeni esas numarası ile yapı-
lacak takipler puanlamanın dışındadır.
Sistemden geçici olarak çıkarılan istekli avukat, çıkarılma süresinin bitiminde, liste-
lerin o anki haliyle sonunda yer alır.
Adli Tatil süresince listelerde görev alamayacak olan avukatlar durumu yazılı olarak 
CMK Merkezine bildirdikleri takdirde liste dışına alınırlar. Adli Tatil süresinin dol-
ması ile liste dışına alındıkları puan ile listelere yeniden dahil edilirler. Adli Tatil dı-
şında herhangi bir nedenle listelerden çıkan yada çıkarılan avukatlar CMK Yürüt-
me Kurulunun belirleyeceği ortalama puan ile listelere geri dönebilirler. Sistemden 
geçici yada sürekli çıkarılamaya ilişkin hükümler saklıdır.
İlçelerde görevli istekli avukatlar davanın Ankara Merkezinde açılması halinde 
merkezde açılan davaları takip edemezler. İlçelerde görevli istekli avukatlar Anka-
ra Mahkemelerinde açılmış olan davaları CMK Merkezine yazılı olarak bildirmek 
zorundadır.
Hazırlık soruşturması Ankara Merkezinde yapılan ancak davası İlçelerde açılan 
dosyaları Ankara Merkezindeki istekli avukatlar takip edemezler. Böyle bir durum-
da istekli avukat durumu yazılı olarak CMK Merkezine bildirir. Dava hangi ilçede 
açılmış ise o ilçede görevli istekli avukatlardan biri görevlendirilir.
İstekli avukat görevlendirmelerde görev seçemez. İstekli avukatın görev yeri, şüphe-
li mağdur/müşteki sayısı ya da dosya sayısını öğrendikten sonra göreve gitmeyece-
ğini bildirmesi görevi kabul etmemesi anlamına gelir. Görevi kabul etmeyen istekli 
avukata Yönergeni ilgili yaptırımı uygulanır.
Kovuşturma aşamasında görevden kendi isteğiyle çekilen avukatın puanı düzeltilmez.
İstekli avukatların puanları ancak CMK Yürütme Kurulu kararı ile düzeltilebilir.
Sisteme yeni dahil olan istekliler, CMK Yürütme Kurulunca belirlenecek ortalama 
puan ile listelere dahil edilirler.
CMK Merkezine bağlı her hangi bir görevi nedeniyle ücret alan avukatın aldığı üc-
reti ilgili listeye puan olarak eklenir. Avukata masraf dışında yapılan tüm ödemeler 
görevin türüne bakılmaksızın bilgisayar puan sistemine işlenir.

İSTEKLİ AVUKAT
Madde 14 - CMK uygulaması çerçevesinde müdafi yada vekil olarak görev almak 
isteyen Ankara Barosu’na kayıtlı, SSK yada vergi kaydı bulunan avukatlar arasın-
dan yazılı olarak başvuruda bulunanlar ve Yürütme Kurulu tarafından düzenlene-
cek eğitim seminerlerine katılıp bitirenler görev alabilirler.

İSTEKLİ AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 15 – Avukatlar;
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Zorunlu nedenler dışında, görevlendirildiği birime en geç bir saat içinde ulaşmakla, 
CMK Yürütme Kurulu tarafından düzenlenen listelerde yer alarak, kendilerine ve-
rilen görevleri sonuna kadar yerine getirmekle,
Yapmış oldukları göreve ilişkin bilgileri beyan etmek için, göreve uygun talep form-
larını, rücü formlarını, belgeleriyle birlikte CMK Merkezine teslim etmekle, ücret 
talep formlardaki bilgilerin yanlışlığından kaynaklanan, gereksiz ya da fazla ödeme-
yi iade etmekle,
Yürürlükteki yasalara göre görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hal-
lerde durumu derhal CMK Merkezine yazılı olarak bildirmekle,
Yargıtay tarafından bozulan kararlarda, yeni esas numarası alan davayı da takip et-
mekle ve durumu CMK Merkezine yazılı olarak bildirmekle,
Mahkemece, yetkisizlik, görevsizlik ve birleştirme kararı verilmesi durumunda da-
vayı gönderildiği mahkemede takip etmek, yeni mahkemenin adını, dosya numara-
sını, duruşma gününü CMK Merkezine yazılı olarak bildirmekle,
CMK Merkezindeki kayıtların sağlıklı tutulmasını sağlamak ve iş dağıtımında hata-
ların önlenmesi amacıyla, Ocak ve Haziran aylarında yılda iki kez, derdest olan ve 
kesinleşmiş tüm davalara ilişkin rapor hazırlayıp kararlarla birlikte CMK Merkezi-
ne vermekle,
Görevlendirme hangi aşamada olursa olsun, görevlendirildiği kişi ile ön görüşme 
yapmak, dosya tutmak, belge asıllarını saklamak, bilgileri talep, rücü formlarına ve 
görev raporlarına yazmakla,
Uygulama mercilerinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tespit edilen veya 
kendisine iletilen hukuka aykırılıkları, olayın özelliğine göre, görüşme tutanağı, ifa-
de, kimlik tespiti yada sorgu tutanaklarına geçirmek, şerh düşmek, Cumhuriyet Sav-
cılığına suç duyurusunda bulunmak ve CMK Merkezine yazılı olarak bildirmekle,
Soruşturma aşamasındaki görevin yerine getirilmesinden itibaren iki ay içerisinde 
uygun raporu ile birlikte soruşturma belgelerini CMK Merkezine ulaştırarak göre-
vi yaptığını bildirmekle,
İstekli avukatlar iş, ev ve cep telefonlarını ve adreslerini, ve sonradan oluşan deği-
şiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün içinde CMK Merkezine yazı-
lı olarak bildirmekle, 
Tutuklu sanıklarla en kısa süre içerisinde görüşerek görüşme tutanağı tanzim etmek 
ve bunu CMK Merkezine vermekle yükümlüdürler.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen müdafiler Yürütme Kurulunun kararı ile liste-
lerden çıkarılabilirler.

GÖREVİN SONA ERMESİ
Madde 16 – İstekli avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer.
İstekli avukatın görevi; avukatı olduğu kişinin kendisine vekaletli bir avukat görev-
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lendirmesi ya da kararın kesinleşmesiyle sona erer.
Yargılamanın hangi aşamasında olursa olsun birden fazla şüpheli yada sanık için 
görevlendirilen müdafiinin görevi, şüpheli yada sanıklar arasında menfaat çatışma-
sı çıkması halinde tüm sanıklar yada şüpheliler için sona erer. Durum derhal CMK 
Merkezine yazılı olarak, ivedi durumlarda sözlü olarak bildirilir ve müdafi yeni gö-
revlendirmeye kadar hukuki yardıma devam eder.
Değişik zamanlarda; kolluk aşamasında birden fazla ceraimi bulunan şüpheli ile il-
gili dosyalar için; birden fazla avukat görevlendirilmesi halinde, savcılık aşamasın-
da birleştirilen dosyanın ilk avukatının görevi devam eder. Diğer avukat ya da avu-
katların görevleri ceraimlerin tek hazırlık dosyasında birleştirilmesi ile son bulur.
Görevden çekilme yasalardaki koşullar dahilinde gerçekleşir. Görevden çekilen 
avukat bu durumu derhal yazılı olarak CMK Merkezine bildirir. Bu bildirimler dava 
ile ilgili bilgileri, çekilme gerekçelerini, duruşma tutanaklarını ve sonraki duruşma 
gününü içerir. İstek konusunda Yürütme Kurulu kararını verinceye kadar avuka-
tın sorumluluğu devam eder. Görevden kendi isteğiyle çekilen avukat aldığı ücre-
ti iade eder. 
Davanın yetkisizlik veya başka herhangi bir nedenle avukatın görevli olduğu ilçe 
veya Ankara dışında bir il veya ilçeye nakli halinde görev sona erer.
Birleştirme durumunda; birleştirme kararı ile esası kapanan dosyalardaki avukatla-
rın görevi sona erer. Birleştirilen diğer dosyadaki görevleri devam eder.
Herhangi bir sebeple listelerden çıkan avukatın kovuşturma aşamasındaki görevi:
Ankara dışına taşınmış olması, kaydının Baro sicilinden silinmiş olması, ciddi sağ-
lık sorunları sebebiyle çalışamaması gibi hallerde tüm görevleri için sona erer. Bu 
durumdaki müdafii derhal kendisine yapılmış olan tüm görevlendirmeleri, mahke-
me adı, görevlendirildiği kişinin kimlik bilgileri ve dosya numarası gibi gerekli tüm 
bilgileri CMK Merkezine yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Bunun dışındaki avukatların görevi görevlendirilmiş oldukları davalarda karar ke-
sinleşinceye kadar devam eder.

ÜCRET
Madde 17 - Yürütme Kurulu tarafından Baroya gönderilen Kurul Başkanı tarafın-
dan onaylanmış ücretler üç iş günü içerisinde ödenir. Ödeme yöntemi Ankara Ba-
rosu tarafından belirlenir.
Ücret tarifesine göre;
Soruşturma aşamasında; görevlendirilen istekli avukatın görevi; Kolluk-Savcılık-
Sulh Ceza Hakimliğini süresince devam eder. Tüm bu hizmet için tek hazırlık üc-
reti ödenir.   
Kolluk birimlerindeki görevlendirmelerde, her kişi ve her dosya için avukata ayrı 
ücret, Sadece Cumhuriyet Savcılığı görevlendirmelerinde, her kişi ve her hazırlık 
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dosyası için avukata ayrı ücret ödenir. Sadece Sulh Ceza Hakimliklerinde görevlen-
dirmelerde, her şüpheli ve sorgu dosyası için müdafiye ayrı ücret ödenir. Bu görev-
lendirmelerde menfaatleri birbirine uygun tüm kişilere tek avukat görevlendirilir. 
Ancak görevlendirilen avukata en fazla on iş bedeli ödenir.
Mahkeme görevlendirmelerinde avukata; aynı dava dosyasında görev yaptığı her 
kişi için ayrı ücret ödenir. Ancak görevlendirilen avukata en fazla on iş bedeli öde-
nir. Bu görevlendirmelerde menfaatleri birbirine uygun tüm kişilere tek avukat gö-
revlendirilir.
Kararın temyizi istekli avukat tarafından duruşmalı olarak istenmişse duruşmaya 
katılmak koşulu ile istekli avukata, duruşma için Ağır Ceza Mahkemesinde avukat 
ödenen ücret ödenir.
Yargıtay tarafından bozulan kararlarda, istekli avukat yeni esas numarası alan dos-
yayı takip eder ve yeni ücret almaya hak kazanır.
Yargı yerlerince talimatla yapılan işlerde, avukatlara hazırlık için belirlenen ücret 
ödenir.
Görevsizlik, yetkisizlik, birleştirme, davanın nakli gibi nedenlerle davanın esastan 
karara bağlanmaması halinde istekli avukata tarife uyarınca ücret ödenir.
İstekli avukat, duruşmaya katılmış olmakla ücrete hak kazanır, 
Dosyaların birleşmesi halinde, birleştirilen dosyadaki avukata ayrı bir ücret ödenmez.
Tevzii görevlisine; her tevzi nöbeti için avukata ağır ceza mahkemesi için ödenen 
ücret kadar ödeme yapılır ve mahkeme listesine ağır ceza puanı eklenir.
Dosya inceleme görevlisine; inceleyip raporunu sunduğu her on beş dosya için avu-
kata asliye ceza mahkemesi için ödenen ücret kadar ödeme yapılır ve mahkeme lis-
tesine asliye ceza puanı eklenir.
Evrak inceleme görevlisine; inceleyip merkeze teslim ettiği her elli evrak için avu-
kata sulh ceza mahkemesi için ödenen ücret kadar ücret ödenir ve mahkeme liste-
sine sulh ceza puanı eklenir.
Askeri Mahkemeler için yapılan görevlendirmelere Asliye Ceza ücreti, Askeri Yük-
sek Mahkemeleri için yapılan görevlendirmelere ise Ağır Ceza ücreti ödenir.
Avukatın, duruşmaya katılamadığı durumlarda, mahkemenin talebi üzerine, katıla-
mayan avukat yerine sadece o oturum için görevlendirilen avukata hazırlık aşama-
sındaki ücret ödenir.
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi için TBB tarifesinde düzenleme yapılıncaya 
kadar, Asliye Ceza Mahkemesi ücret tarifesi uygulanır.
Sadece temyiz aşaması için görevlendirilen avukata kararı veren mahkemeye ait üc-
ret ödenir. Sadece yargılamanın yenilenmesi için görevlendirilen avukata, başvu-
rusu üzerine, kararı veren mahkemeye ait ücret ödenir. Yargılamanın yenilenme-
si talebinin, kabulü halinde başvuruyu yapan istekli avukata yeni bir ücret öden-
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mez. Her hangi bir nedenle temyiz edilmiş ve Yargıtay incelemesi aşamasında olan 
dosyaya atanan avukata Ağır Ceza Mahkemesi ücreti ödenir. Duruşmalı olma şar-
tı aranmaz.
Yönergeye aykırı davranış nedeniyle ücretinin ödenmemesine karar verilen istekli-
nin sadece masrafı ödenir.
Tevzi, evrak ve dosya inceleme alt kurulu üyeleri ile istekli avukatların Merkezdeki 
görevleri nedeniyle aldıkları her ücret ilgili listeye puan olarak ödenir. Ücret tahak-
kuk ettiğinde puan ekleme işlemi yapılır. 
Bu hükümlerin dışında, mevzuat ve genelgelerde yapılabilecek değişikliklere göre 
ödeme düzeni Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile yönergede yapılacak deği-
şiklik ile gerçekleşir.

MÜDAFİİ TARAFINDAN CMK MERKEZİNE 
TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
Madde 18 
Soruşturma aşamasına katılan ve görevi tamamlayan istekli avukat dolduracağı for-
ma; Görüşme tutanağını, ifade/kimlik tespit tutanağını, savcılık ifade tutanağı ve 
sorgu zaptını eklemek, karakol adı ve ceraim/adli sayı numarasını, savcılık hazırlık 
numarası ile varsa sorgu numarasını yazmak, ayrıca her görevlendirme için Türkiye 
Barolar Birliğinin rücü formunu eksiksiz doldurmak zorundadır.
Sadece savcılık veya sadece sorgu aşamasına katılan avukatın, hazırlık numarasının 
yanında karakolun ceraim ya da adli sayı numarası ile kolluk bilgilerini de görev ra-
poruna yazması ve ifade yada sorgu tutanağını eklemesi gerekmektedir.
Mahkeme aşamasında istekli avukat, duruşmaya katıldığını belgeleyen duruşma 
zaptını, görevlendirme yazısını ya da soruşturmadaki son aşama evrakını eklemek, 
mahkeme adı ve dosya numarasının yanında karakol ve savcılık numarasını yaz-
mak ve ücret talep formunda ve rücü formunda sorulan tüm sorulara cevap ver-
mek zorundadır.
Olağan veya olağan üstü kanun yollarına başvuru için görevlendirilen istekli avukat 
Hakim tarafından havale edilmiş dilekçe fotokopisini ve CMK Merkezi tarafından 
istenecek diğer belgeleri ücret talep formu ile birlikte vermek, ücret talep formunu, 
rücü formunu ve görev raporunu eksiksiz doldurmak zorundadır.
Hangi aşamada olursa olsun istekli avukat görevlendirmesi nedeniyle yapmış oldu-
ğu masraflara ilişkin belgelerin asıllarını ücret talep formuna eklemek zorundadır. 
Bu belge ve bilgilerde CMK Yürütme Kurulu gerekli değişiklikleri yapabilir.

GİDERLER
Madde 19 – İstekli avukatlara görev verilmesi ile birlikte soruşturması ve kovuş-
turma aşamalarında yapacakları masraflar, gider belgesi karşılığı ödenir. Zorunlu 
hallerde istekli avukatın beyanı ile ve evrak inceleme görevlisinin onayı ile belgesiz 
ödeme yapılabilir.
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ÜCRET VE GİDERİN ONAYLANMASI
Madde 20 – İstekli avukatlar, görevleriyle ilgili talep formlarını, rücü formlarını ve 
görev raporlarını; soruşturma aşamasında son hazırlık işleminin yapıldığı tarihten 
itibaren, kovuşturma aşamasında ise istekli avukatın katıldığı ilk duruşma tarihin-
den itibaren,  iki ay içerisinde ödemeye esas olmak üzere gerekli belgeleri ile birlik-
te CMK Merkezine sunarlar. İstekli avukatlar tarafından düzenlenen raporlar CMK 
Merkezine verilme sırasına göre evrak inceleme görevlileri tarafından incelenir. İn-
celeme sırasında eksiklik bulunan raporlar istekli avukatlar tarafından tamamlanır. 
Süresi içerisinde verilen ve incelenerek uygun bulunan evrakların ücret onayı yapı-
lır. Ücretler en fazla haftalık periyotlar halinde, ödemesi yapılmak üzere, CMK Ku-
rulu Başkanı tarafından incelenip, onaylanarak, Yönetim Kurulu’na ödenmek üze-
re liste halinde bildirilir.

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER
Madde 21 - Aşağıdaki hallerde avukata ücret ödenmez,
Görevlendirme listelerinde yer almayan avukata,
Eksik bilgi ve belge sunan avukatların ücretleri, eksiklikler tamamlanıncaya kadar
Baro tarafından atanma yapılmayan işler,
Tevzii nöbetçisi olduğu gün göreve giden tevzii görevlisine,
18 yaşından küçük şüpheliye kolluk biriminde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran 
müdafiye,
İstekli avukat olarak görev almasına rağmen sonradan vekaletle görevlendirildiği 
davayı takip edene,
Yönerge hükümlerine aykırı davranışı nedeniyle CMK Kurulunca ücret ödenmeme 
yolunda karar verilmesi,
Sistemden çıkarılan istekli avukata, çıkarma kararından itibaren,
12 yaşından küçük şüpheliye her hangi bir birimde kimlik tespiti dışında işlem yap-
tıran müdafiye,
Görevlendirildiği kişi ve dosya sayısı dışında görev alan avukata,
Hukuka aykırı her hangi bir işleme katılan avukata,
Göreve başlamasından itibaren iki ay içinde ücret talep formunu ve görev belgeleri-
ni CMK Merkezine teslim etmeyen avukata,  
Ücret ödenmemesi gereken bu durumlarda, ödenen ücret Baro tarafından geri alı-
nabilir.

CMK MERKEZİNDE GÖREV YAPACAK ALT KURULLAR
Madde 22 - İstekli avukatlar alt kurullarda görev alabilirler. Alt kurul üyesi olabil-
mek için istekli avukat listesinde yer almak zorunludur. Alt Kurul üyelerini CMK 
Yürütme Kurulu belirler.
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TEVZİİ ALT KURULU
Madde 23 - Yürütme Kurulu Başkanı; avukat atama görevinin yönergeye göre ak-
samadan yerine getirilmesini sağlamak amacı ile istekli avukatlar arasından başvu-
ru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içerisinde Avukatlık Yasasında yazılı ce-
zalardan kesinleşmiş para cezası veya daha ağır bir ceza almamış, bilgisayar kullan-
mayı bilen, Meslek Kurallarına her zaman öncelik veren, en az bir yıl kesintisiz ola-
rak CMK Merkezinde istekli avukat olarak görev yapmış, özel tevzii nöbeti eğitimi 
almış olan ve bu eğitim sonunda başarılı olanlar arasından on kişiden az olmamak 
kaydı ile yeteri kadar tevzii görevlisini, tevzii alt kuruluna üye olarak atamasını ya-
par, üyelerden birisini genel koordinatör olarak görevlendirir. Bu avukatlar dışında, 
serviste görev yapan Baro çalışanının bulunması halinde, bu görev onlar tarafından 
da yerine getirilebilir.
Tevzii Görevlisi; hafta sonu tatili ve resmi tatillerde gündüz 09:00 – 19:00 akşam 
19:00 – 09:00 arasında mesai günlerinde ise 17:30 – 08:30 arasında görev yapar. Yü-
rütme Kurulu gerekli gördüğünde çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir.
Tevzii görevi sırasında, telefonla gelen talepler, elektronik ortamda kayıt edilir. Ay-
rıca tevzii görevi sırasında telefonla gelen talepleri ve görevlendirme sırasında çı-
kan sorunları görevlendirme defterine yazmak ve imzalamak suretiyle CMK Mer-
kezine teslim eder.
Tevzii görevlilerinin, görev sırası, tevzii koordinatörü tarafından belirlenir. Her tev-
zii görevlisinin eşit sayıda nöbet tutması sağlanır.

EVRAK İNCELEME ALT KURULU
Madde 24 - Yürütme Kurulu Başkanı; evrak inceleme görevinin, yönergeye göre ak-
samadan yerine getirilmesini sağlamak amacı ile istekli avukatlar arasından başvu-
ru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içerisinde Avukatlık Yasasında yazılı ce-
zalardan kesinleşmiş para cezası veya daha ağır bir ceza almamış,  Meslek Kuralları-
na her zaman öncelik veren, en az bir yıl kesintisiz olarak CMK Merkezinde istekli 
avukat olarak görev yapmış, özel evrak inceleme eğitimi almış olan ve bu eğitim so-
nunda başarılı olanlar arasından on kişiden az olmamak kaydı ile yeteri kadar evrak 
inceleme görevlisini, evrak inceleme alt kuruluna üye olarak atamasını yapar, üye-
lerden birisini genel koordinatör olarak görevlendirir.  
Evrak İnceleme Görevlisi, müdafiler tarafından, ücret ödenmesi için verilen evrak-
ların yasal düzenlemelere ve Yönergeye uygun olup olmadığını kontrol eder, uygun 
olanları imzası ile onaylar. Eksik belge olması halinde eksikliğin giderilmesi, yan-
lış olması halinde düzeltilmesi konusunda evrak üzerine şerh düşer. Evrak İnceleme 
Görevlisi, görevini CMK Merkezinde yerine getirir.
Evrak İnceleme görevlilerinin, görev sırası, evrak inceleme koordinatörü tarafın-
dan belirlenir. Her evrak inceleme görevlisinin eşit sayıda evrak incelemesi sağlanır.

DOSYA İNCELEME ALT KURULU
Madde 25 - Yürütme Kurulu Başkanı; dosya inceleme görevinin, yönergeye göre 
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aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacı ile istekli avukatlar arasından baş-
vuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içerisinde Avukatlık Yasasında yazılı 
cezalardan kesinleşmiş para cezası veya daha ağır bir ceza almamış,  Meslek Kural-
larına her zaman öncelik veren, özel dosya inceleme eğitimi  almış olan ve bu eği-
tim sonunda başarılı olanlar arasından on kişiden az olmamak kaydı ile yeteri kadar 
dosya inceleme görevlisini, dosya inceleme alt kuruluna üye olarak atamasını yapar, 
üyelerden birisini genel koordinatör olarak görevlendirir.
CMK hizmetinden yararlanmak için Ankara Barosuna yapılan başvuru üzerine ge-
rek avukat tayin edilmeden önce gerekse avukat tayininden sonra dosyaların ince-
lenmesi bu alt kurul üyeleri tarafından yapılır. Dosya inceleme görevlisi, incelediği 
dosya hakkında hazırladığı raporunu CMK Merkezi’ne sunar.
Dosya inceleme görevlilerinin görev sırası, dosya inceleme koordinatörü tarafından 
belirlenir. Her dosya inceleme görevlisinin eşit sayıda dosya incelemesi sağlanır.

YAPTIRIM İLKELERİ
Madde 26 - CMK Merkezinde görev alan avukatlardan, verilen görevin her aşama-
sında gereken yasal işlemleri yapmayan ya da ihmal eden, Yönergede belirlenen ku-
rallara aykırı davranan, CMK Yürütme Kurulu veya Yönetim Kurulu kararlarına 
uymayan avukatlar hakkında, Avukatlık Yasası, Meslek Kuralları ve Yönergenin 27. 
28. ve 29. maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.
Yaptırım uygulanması gereken eylemin Yönergenin 27. 28. ve 29. maddelerinde sayı-
lanlardan birine girmemesi durumunda en yakın eyleme ilişkin yaptırım uygulanır.

UYARMA
Madde 27 -  Uyarma, istekli avukatın, tayin edildiği veya CMK Merkezindeki göre-
vi nedeniyle, CMK Yürütme Kurulunun kararı ile yazılı olarak uyarılması olup, sis-
temi aksatan istekli avukatlara aşağıdaki hallerde uyarma yaptırımı uygulanır. İstek-
li avukatın uyarma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün 
içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.
Duruşmaları mazeretsiz olarak takip etmemek,
Görevlendirildiği birime zorunlu haller dışında bir saat içinde gitmemek,
Görevlendirilmediği halde göreve gitme,
Görevlendirildiği yerde ve görevlendirildiği iş dışında kişi ve iş sayısı itibariyle Tev-
zi Görevlisine haber vermeden başka işlere bakma,
18 yaşından küçük şüpheliye kolluk birimlerinde kimlik tespiti dışında işlem yaptırma,
Yönerge uyarınca yılda iki kez verilmesi gereken raporları süresinde vermemek,
Eylemin ağırlığına göre Yönerge, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranış.
Tevzi, evrak inceleme ve dosya inceleme görevlilerinin, kasta dayanmayan ve hak 
kaybına neden olmayan yasalara ve yönergeye aykırı tüm eylemleri,



Avukatlık Mevzuatı

542

SİSTEMDEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARILMA
Madde 28 - Geçici olarak sistemden çıkarma; istekli avukatın, tayin edildiği veya 
CMK Merkezindeki görevi nedeniyle, CMK Yürütme Kurulunun kararı ile geçi-
ci olarak sistemden en az üç en çok altı ay süre ile çıkarılması olup, sistemi aksatan 
istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden geçici çıkarma cezası uygulanır. 
İstekli avukatın sistemden geçici çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğ-
den itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığın-
ca verilen karar kesindir.
Ücreti alınan dosya için mükerrer ücret talebinin alışkanlık haline getirilmesi,
Baro tarafından avukat olarak tayin edildiği ve ücretini Barodan aldığı davaya ve-
kaletle devam etmek,
Eylemin ağırlığına göre Yönerge, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı dav-
ranış.
Tevzi, evrak inceleme ve dosya inceleme görevlilerinin, hak kaybına neden olan ya-
salara ve yönergeye aykırı eylemleri,
İstekli avukatın görev seçmesi,
12 yaşından küçük şüpheliye her hangi bir birimde kimlik tespiti dışında işlem yap-
tırılması,
Sistemden geçici olarak çıkarılan avukata sistem dışı kaldığı süre içerisinde başka 
görev verilemez. Ancak istekli avukat çıkarma kararından önce kendisine verilen iş-
leri takip eder.

SİSTEMDEN KESİN OLARAK ÇIKARILMA
Madde 29 -  Sistemden kesin olarak çıkarma; istekli avukatın, tayin edildiği veya 
CMK Merkezindeki görevi nedeniyle, CMK Yürütme Kurulunun kararı ile sistem-
den süresiz olarak çıkarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı 
hallerde sistemden kesin çıkarma cezası uygulanır. İstekli avukatın sistemden kesin 
çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde iti-
raz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.
İstekli avukat listesinde yer alanlardan;
İlk uyarı tarihinden başlamak üzere, bir yıl içinde aynı eylemden dolayı üç kez uya-
rılanlar,
Sistemden ilk geçici çıkarma tarihinden itibaren iki yıl içinde ikinci kez aynı ceza-
yı alanlar,
Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilenler,
Baro tarafından avukat olarak tayin edildiği ve ücretini Barodan aldığı davayı veka-
letle ve ayrıca avukatlık ücreti alarak sürdürmek,
Tevzi, evrak ve dosya inceleme görevlilerinin görevlerini kötüye kullanması,
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Eylemin ağırlığına göre Yönerge. Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı dav-
rananlar,
Tevzi, evrak inceleme ve dosya inceleme görevlilerinin, kasıtlı ve hak kaybına neden 
olan yasalara ve yönergeye aykırı eylemlerinin tekrarı,
İstekli avukatın disiplin soruşturması gerektiren eylemleri,
İstekli avukat listesinden ve CMK Kurulundan kesin olarak çıkarılırlar ve 2 yıl geç-
meden tekrar görev alamazlar. Sisteme geri alınma Yönetim Kurulu kararı ile olur. 
İstekli avukat listesinden çıkarılan avukatlar takip etmekte oldukları işlerle ilgili so-
rumlulukları sona erer ve bu işlere ilişkin olarak aldıkları ücret kendilerinden tahsil 
edilir. Listeden çıkarılan avukat, takip etmekte olduğu dosyaları ve duruşma gün-
lerini içeren raporunu CMK Merkezine yazılı olarak kararın kesinleşmesinden iti-
baren en geç bir hafta içinde verir. İstekli avukat yazılı bildirimde bulunana dek yü-
kümlülükleri devam eder.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 30 — Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile Ankara Barosu Yönetim Kuru-
lunca daha önce kabul edilip yürürlüğe konulan Ankara Barosu CMK Uygulaması 
ile ilgili Yönergelerin tamamı yürürlükten kaldırılmıştır.

UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK
Madde 31 — Bu Yönerge Ankara Barosu Baro Yönetim Kurulu’nun  25.01.2006  
tarih ve 33465 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, 25.01.2006  tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 
Madde 32 — Bu yönergenin hükümleri Ankara Barosu Başkanlığı’nca yürütülür
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ANKARA BAROSU
KURUL, KOMİSYONLAR, MERKEZ ve KULÜPLER

YÖNERGESİ
 
I. AMAÇ
Bu yönerge, Ankara Barosu yönetim kurulu kararı ile kurulan Kurul ve/veya Ko-
misyon ve/veya Merkez ve/veya Kulüplerin kuruluş, görev ve çalışma esas ve usul-
lerini belirleyerek, çalışmaların eşgüdüm içinde sürdürülmesini sağlamayı amaçla-
maktadır.
II. KAPSAM
Bu yönerge, Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurul ve/veya Komisyon ve/veya 
Merkez ve/veya Kulüpler ile kuruluş, görev ve çalışma esas ve usulleri yasa ve An-
kara Barosu Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş yönetmelik ile düzenlenmemiş 
Kurul, Komisyon, Merkez ve Kulüplerin, mevcut yönetsel düzenlemelerinde boşluk 
olduğu durumlarda uygulanacaktır. 
III. KISALTMALAR VE TANIMLAR
Bu yönergede,
Baro: Ankara Barosunu,
Yönetim Kurulu: Ankara Barosu Yönetim Kurulunu,
Başkanlık Divanı: Ankara Barosu Başkanlık Divanını,
Yönetim Kurulu Üyesi: Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesini,
Yürütme Büyük Kurulu: Kurul başkanları, ilgili yönetim kurulu üyeleri ve 
başkanlık divanının katılımı ile oluşan kurulu,
Yürütme Kurulu: Kurul başkanları, kurul yazmanları ve varsa kurul başkan yar-
dımcısı ile yönetim kurulunca yapılan işbölümü ile belirlenen koordinatör yönetim 
kurulu üyesinin katılımı ile oluşan kurulu,
Komisyon: Baro yönetim kurulunca belirlenen kuruluş amacına uygun konularda 
araştırma ve inceleme yaparak görüş hazırlamak için kurulan geçici ve süreli çalış-
ma birimlerini,
Kurul: Baro Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan çalışma birimlerini,
Merkez: Baro Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan çalışma ve uygulama merkezlerini,
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Kulüp: Baro Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan sosyal etkinliklerle ilgili çalış-
ma birimlerini
Çalışma grubu: Kurul, Merkez, Komisyon ve Kulüplerce oluşturulan alt çalışma bi-
rimlerini,
Danışman üye: İlgili Kurul, Merkez, Komisyon ve Kulüplerin hizmeti açısından 
gerekli olduğu için üye kabul edilen ve oy hakkı olmayan, avukat ve/veya hukukçu 
olma zorunluluğu bulunmayan üyeyi, ifade eder.
IV. KOMİSYON
Yönetim kurulu, belirli bir konu üzerinde çalışma yapmak üzere üye sayısı, çalışma 
süresi ile çalışma yöntemlerini belirleyerek komisyon kurulmasına karar verebilir. 
Yönetim Kurulu, Ankara Barosu Avukatlarının yanında, konusunda uzman olan ki-
şileri de üye olarak görevlendirebilir.
V. KURUL _ MERKEZ _ KULÜPLER
1. Kuruluşu
Kurul, Merkez, Kulüp yönetim kurulu kararı ile kurulur ve bu kararda ilgili birim 
çalışmalarından sorumlu başkan yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu, ge-
rekli gördüğü hallerde, kurul, merkez, kulüplerin faaliyetine son verebilir ya da ku-
rulların, merkezlerin, kulüplerin birleştirilmesine karar verebilir.
2. Kurul-Merkez-Kulüp üyelerinin görevlendirilmesi
Kurul-Merkez-Kulüp üyeleri, görev almak isteyen baro üyesi avukat ve stajyer avu-
katlardan, Kurul-Merkez-Kulüp Başkanınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere gö-
revlendirilir. Görev süresi sona eren Kurul-Merkez-Kulüp yenisi görevlendirilince-
ye kadar görevine devam eder. 
Kurul-Merkez-Kulüplerin üye sayısı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak 
her halde üye sayısı 5’ten az olamaz.
3. Kurul-Merkez-Kulüplerin görevi
Kurul-Merkez-Kulüpler; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesin-
de, bireylerin yasalar önünde eşitliği, Atatürk devrim ve ilkeleri, yargının bağımsız-
lığı, hukukun üstünlüğü ilkelerini göz önüne alarak bağımsız savunma erkinin ku-
rumsal yapısı içinde avukatlık mesleğine, meslektaşlarına, kamuya hizmet amacı 
doğrultusunda çalışacaktır.
Kurul-Merkez-Kulüp, yıllık çalışma programını ilk toplantı tarihinden itibaren 21 
gün içerisinde yürütme kuruluna sunar. Yürütme Kurulu, kurulun yıllık çalışma 
programını, rapor hakkındaki görüşüyle birlikte 15 gün içerisinde Yönetim Kuru-
luna sunar.
Kurul-Merkez-Kulüp hazırladığı yıllık çalışma programı ve çalışma yönergesi ile 
benzeri düzenlemeler bu yönergeye aykırı olmamak koşulu ile yönetim kurulu ka-
rarıyla yürürlüğe girer.
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Kurul-Merkez-Kulüpler, gerek gördüğü hallerde, çalışmasını alt çalışma grupları 
oluşturmak sureti ile yapabilir.
Kurul-Merkez-Kulüp programında yer alan faaliyetlerini ve yönetim kurulu tara-
fından verilen görevleri yerine getirir. Kurul-Merkez-Kulüp çalışmasını yılsonunda 
rapor halinde, yönetim kuruluna yazılı olarak verir. 
4. Kurul-Merkez-Kulüp başkanı seçimi
Kurul başkanı Yönetim Kurulunca belirlenir.  
5. Kurul-Merkez-Kulüp başkanının görevleri
Kurul-Merkez-Kulüp başkanı, toplantı gündemini tespit eder, olağan ve olağanüstü 
toplantılara çağırır, toplantılara başkanlık eder. Kurul-Merkez-Kulüp ait olduğu yü-
rütme kurulunda ve Yürütme Genel Kurulunda temsil eder.  
6. Kurul-Merkez-Kulüp Başkan Yardımcısının seçimi ve görevleri
Kurul-Merkez-Kulüp Başkan Yardımcısı, Kurul Başkanının önereceği adaylar ara-
sından ilgili birim tarafından belirlenir. Başkan yardımcısı, başkanının görevlerine 
yardımcı olur, başkanının yokluğunda toplantılara başkanlık eder. 
7. Kurul-Merkez-Kulüp Yazmanının seçimi ve görevleri
Kurul-Merkez-Kulüpçe seçilen yazman, üyelerin toplantıya çağrılmasın gündeme 
göre gerekli dosyaların ve dokümanın hazırlanmasını sağlar ve toplantı tutanağını 
tutar. Toplantıya katılsın veya katılmasın tutanağın bir suretini tüm üyelere ulaştı-
rır. Tüm kayıt ve belgelerin Baro tarafından belirlenen yerde ve şekilde arşivlenme-
sini sağlamakla yükümlüdür. 
8. Kurul-Merkez-Kulüp Üyelerinin görev ve sorumlukları
Kurul-Merkez-Kulüp üyeleri, olağan ve olağanüstü toplantılara katılır, kurulun 
amacını ve yıllık programını gerçekleştirmek için katkıda bulunur, alınan kararlara 
uyar, acil durumlarda kurulun görevlendirme kararı olmak sızın Kurul başkanının 
vereceği görevleri yerine getirir. 
9. Kurul-Merkez-Kulüp Toplantıları
Olağan toplantılar çalışma takviminde belirlenen tarihlerde ayda en az bir kez, ola-
ğanüstü toplantılar ise kurul başkanının en az bir gün öncesinden yap tığı çağrı üze-
rine yapılır. 
10. Toplantı Yeri
Kurul-Merkez-Kulüp toplantıları aksine bir karar olmadığı takdirde, Baro Başkan-
lığınca belirlenen yerde yapılır. Kurul-Merkez-Kulüp karar vermesi halinde toplan-
tılar, Internet üzerinde sanal konferans odalarında da yapılabilir. Bu takdirde, kon-
ferans yazışmaları ve/veya sesli görüşme kayıtları elektronik imza ile imzalanarak 
veya deşifre edilerek kağıda dökülüp katılanlar tarafından imzalanmak kaydı ile 
toplantı tutanağı olarak kabul edilir.
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11. Gündem
Toplantının gündemi bir gün önceden üyelere yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim, 
Baro web sayfası, telefon, faksimile iletişimi ve/veya e posta ile de yapılabilir.
Kurul-Merkez-Kulüp kuruluşundan sonraki ilk toplantısı hariç olmak üzere her 
toplantısının gündeminde “Toplantının Açılışı”, “Önceki Toplantıya Katılamayan 
Üyelerin Mazeretinin Tutanağa geçirilmesi”, “Önceki Toplantı Tutanağı ve Karar-
larının gözden geçirilmesi ile hataların düzeltilmesi ve varsa imza eksiklerinin ta-
mamlanması”, “Toplantı Gündemi hakkında görüşme ve varsa gündem değişikliği 
hakkında karar alınması”, bir sonraki toplantının tarih, saat ve yerinin belirlenme-
si maddeleri yer alır.
Önceden belirlenmemiş olağan ve olağanüstü toplantı gündemi Kurul-Merkez-
Kulüp başkanı tarafından belirlenir ve maddenin birinci cümlesinde yazılı olduğu 
şekilde üyelere bildirilir. 
12. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Toplantı yeter sayısı görevlendirilmiş üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. 
Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Toplantı başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki 
oy olarak sayılır.
Toplantı ne şekilde yapılır ise yapılsın, alınan kararlar yazman tarafından karar def-
terine yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Karar defterinin 
her sayfası Baro Genel Sekreterince Baro mührü ile onaylanır. Toplantının Internet 
üzerinde yapılması halinde deşifre edilen toplantı tutanağı ve karar defteri sonraki 
ilk toplantıda imzalanır.
Aykırı oy kullanan üyeler istedikleri takdirde aykırılık kaydını kararın sonuna yaz-
dırabilirler.
Toplantıya katılıp katılmama durumuna bakılmaksızın, toplantıda alınan kararlar 
tüm üyelere e posta ya da faksimile iletişimiyle v.b. bildirilir. Kararın koordinatör 
yönetim kurulu üyesine bildirimi, toplantı karar tutanağı örneğinin teslimi ile olur.
Toplantının olağan ya da olağanüstü yapılmış olması, çalışma yöntemini, kararların 
alınış şeklini ve sonuçlarını değiştirmez. 
13. Kurul-Merkez-Kulüp Üyeleri
Sadece Ankara Barosu avukatları, Stajyer Avukatlar ve Hukuk Fakültesi Öğrencile-
ri Kurul-Merkez-Kulüp üyesi olabilirler. Ancak Stajyer avukatların sayısı,  üye tam 
sayısının 1/3’ünden fazla olamaz.
Kurul-Merkez-Kulüp, çalışmaları için gerek duyulması halinde sürekli ya da geçi-
ci olarak Ankara Barosu üyeleri dışında da yeteri sayıda danışman üye sıfatıyla üye 
kabul edilebilir. Danışman üyeler görüş bildirebilirler ancak, kararlara katılamaz-
lar. Sürekli ya da geçici olarak danışman üyenin toplantıya katılması yönetim kuru-
lu kararına bağlıdır. 
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14. Kurul-Merkez-Kulüplerin Çalışma Yöntemi
Kurul-Merkez-Kulüp, Ankara Barosu dışındaki kişi ve kuruluşlar la yapacakları ya-
zışmalarını Baro yazışma yöntemi içinde ve Genel Sekreterlik aracılığıyla yaparlar. 
Dışarıdan gelen her türlü yazılı belge ve yazılar da aynı yöntemle Baro kalemine ge-
lir ve Genel Sekreterlikçe bir örneği ivedi olarak ilgili Kurul-Merkez-Kulübe hava-
le edilir.
Kurul-Merkez-Kulüp Ankara Barosu adına katılacakları her türlü etkinlik ve top-
lantılara ancak başkanlık divanının bilgi ve yazılı görevlendirmesi halinde katılabi-
lirler. 
15. Kurul-Merkez-Kulüp Üyeliğinin son bulması

a. Kurul-Merkez-Kulüp üyeliğinden istifa ettiğini yazılı olarak Başkanlık Di-
vanına sunan üyenin üyeliği aynı gün sona erer.
b. Kurul-Merkez-Kulüp toplantılarına üç kez mazeretsiz beş kez de mazeret-
li olarak katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Bu durumda sona eren üyeğilin 
başkan olması halinde yeni başkan yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu 
durumda sona eren üyeliğin başkan yardımcısı olması halinde kurul-merkez-
kulüp bir sonraki toplantısında boşalan başkan yardımcısı için 6.maddeye, 
sona eren üyeliğin yazman olması halinde ise 7. maddeye uygun seçim ya-
par. Seçim sonucunu yönetim kuruluna bildirir. Bu halde dahi seçilen üyele-
rin göreve başlamaları yönetim kurulu kararına bağlıdır.
c. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın toplantılara iki kez üst üste veya 
bir yıl içinde toplam dört kez katılmayan kurul başkanının üyeliğine yönetim 
kurulu kararı ile son verilebilir. Bu halde seçilen Kurul-Merkez-Kulüp başka-
nı ilgili birime bildirilir.
d. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, Kurul-Merkez-Kulüp üyeliği-
ne son verebilir.

Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, yapılacak ilk toplantıda durum 
karar defterine yazılır ve yönetim kuruluna ivedilikle bildirilir.
Boşalan üyelik, gerekli görüldüğü takdirde, yönetim kurulu tarafından tamamlanır. 
16. Etkinlik Bütçesi
Kurul-Merkez-Kulüp, yapmayı karar altına aldığı etkinlik ile ilgili tahmini bütçesi-
ni, projesi ile birlikte karara bağlanmak üzere yönetim kuruluna sunar.
Baro başkanı, baro başkanlık divanı ya da yönetim kurulu tarafından doğrudan gö-
revlendirme halinde Kurul-Merkez-Kulüpün tahmini bütçe bildirmesine gerek bu-
lunmamaktadır. 
17. Harcırah ve Avans
Harcırah ve avans ödemesi ile avansın kapatılmasında Baro’nun genel prensip ve ka-
bulleri esas alınır ve uygulanır. 
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VI. YÜRÜTME KURULLARI
18. Yürütme Kurullarının Kuruluşu
Yönetim kurulu, çalışma alanlarını göz önüne alarak, Kurul-Merkez-Kulüpleri 
gruplandırır. Her bir grubu oluşturan Kurul-Merkez-Kulüplerin başkanları (yoklu-
ğunda başkan yardımcıları) ile gruptan sorumlu koordinatör yönetim kurulu üye-
si, o grubun yürütme kurulunu oluşturur. Yazman, yürütme kurulunun ilk toplan-
tısında yürütme kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir. 
19. Yürütme Kurulunun Görevleri
Yürütme Kurulu,

a. Grubundaki kurulların, yıllık çalışma programlarını görüşür ve program-
lar hakkındaki görüş ve düşüncelerini en geç 15 gün içerisinde yönetim ku-
ruluna rapor halinde iletir,
b. Yıllık çalışma programlarına ve çalışma döne mi başında yönetim kurulu-
na sunmuş oldukları takvime uyup uymadıklarını izler ve yönetim kuruluna 
rapor halinde iletir,
c. Çalışma programları arasında koordinasyonu Sağlar,
d. Grubu oluşturan kurullar arasında gerek çalışma programlarının takvimi, 
gerekse etkinliklerin hangi kurul tarafından yapılacağı konusunda çıkan ih-
tilafları çözümlenmesi amacıyla karar alınmak üzere rapor halinde yönetim 
kuruluna iletir,
e. Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 

20. Yürütme Kurulu Yazmanının Görevleri
Yürütme Kurulu yazmanı, üyelerin toplantıya çağrılmasını, gündeme göre gerekli 
dosyaların ve dokümanın hazırlanmasını Sağlar ve toplantı tutanağını tutar.
Toplantıya katılsın veya katılmasın tutanağın bir suretini tüm üyelere ulaştırır.
Tüm kayıt ve belgelerin Baro tarafından belirlenen yer ve şekilde arşivlenmesini 
sağlamakla yükümlüdür. 
21. Yürütme Kurulu Toplantıları Zamanı
Yürütme kurulları yıllık çalışma takviminde belirtilen tarihlerde iki ayda en az bir 
kez toplanır. Olağanüstü toplantılar ise sorumlu yönetim kurulu üyesinin en az bir 
gün önceden yapacağı çağrı üzerine yapılır. 
22. Toplantı yeri, gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı
10, 11 ve 12. maddeleri hükmü uygulanır. Olağanüstü toplantılarda yeter sayı aranmaz. 
VII. YÜRÜTME BÜYÜK KURULU
23. Oluşumu
Kurul-Merkez-Kulüpler arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla; Başkanlık Divanı, 
kurulların koordinatör yönetim kurulu üyeleri ve kurulların başkanlarının katılımı 
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ile Yürütme Büyük Kurulu oluşur. 
24. Toplanması
Yürütme Büyük Kurulu Ocak ve Haziran aylarının 3. haftasının Cuma günü olmak 
üzere yılda iki kez olağan, Baro Başkanının gerek duyduğu durumlarda ise olağa-
nüstü toplanır. Yürütme Büyük Kuruluna Baro Başkanı, yokluğunda Baro Başkan 
Yardımcısı başkanlık eder. Kurul yazmanlık görevini Baro Genel Sekreteri yapar. 
Toplantının gün, yer ve saatini içeren gündem güncel yöntemler ile en az üç gün ön-
cesinden Baro Genel Sekreteri tarafından katılacaklara bildirilir
25. Kararlar
Kararların alınmasında 12. madde hükümleri uygulanır. 
26. Yürütme
İşbu yönerge hükümlerinin yürütülmesinden Ankara Barosu görevli ve sorumlu-
dur. 
27. Yürürlük
İşbu yönerge Ankara Barosu Yönetim Kurulunun 25.07.2007 gün ve 42/1 sayılı ka-
rarı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve aynı konuda yönetim kurulunca kabul 
edilmiş tüm yönetsel düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 
GENEL ŞARTLARI 

A. SİGORTANIN KAPSAMI
A.1. Sigortanın Konusu
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu 
tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk 
hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep 
edilen zararlara karşı veya
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen 
bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek 
taleplere karşı

sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden 
birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de 
sözleşme yapabilir.
A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı
Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faa-
liyetler için geçerlidir; Ancak, taraflar sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki 
faaliyetlerin de sigorta kapsamına alınmasını kararlaştırabilir.
A.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:

a) Sigortalının poliçede belirtilen mesleki faaliyetlerinin kapsamını aşan her 
türlü faaliyeti;
b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan 
her tür olay ile davranışları;
c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa 
ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunma-
sı sonucunda meydana gelen olaylar.

A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri 
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ve Ödemeler
A.4.1 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller

a) Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, 
basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğal-
tılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, göze-
tim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı, suistimali veya imha 
edilmesi;
b) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan taz-
minat davaları ve tahkim; 
c) Her türlü haksız rekabet. 

A.4.2  Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri  
a) Her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, marka ve benzeri fikrî mülki-
yet hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri;
b) Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve ço-
cuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri;
c) Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumlu-
luklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri;
d) Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hâllerden doğrudan veya dolaylı olarak 
kaynaklanacak tazminat talepleri:

aa) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana 
gelen nükleer atıklardan kaynaklanan iyonize ışınımlar veya kirlilik,
bb) Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya 
bunun nükleer bir parçasının tehlikeli özellikleri,
cc) Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler 
veya asbest içeren ürünlerin varlığından, üretiminden, elleçlenmesinden, işlenme-
sinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya kullanımından kaynaklanan her 
tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri.

e) Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal 
sorumluluk ölçüsünü aşan her tür talepleri;
f) Manevi tazminat talepleri.

A.4.3 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler
a) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar;
b) Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar;
c) Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan 
diğer bilumum masraflar.

A.5.  Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi ka-
rarlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00’de başlar ve öğlen saat 12.00’de 
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sona erer.
B. ZARAR VE TAZMİNAT
B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi
Sözleşmenin;
- A.1.’in (a) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde, sigortalının, sözleşme sü-
resi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleşme dönemi gerekse 
sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonu-
cunda, 
- A.1.’in (b) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde bir yıldan az olmamak 
kaydıyla sözleşme yapılmasından önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana ge-
len olaya bağlı olarak; 

a) Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakatı dahilinde olmak koşuluyla sigorta-
lı tarafından ödeme yapılması veya,
b) Sigortacının, sigortalıya ayrıca hukuki yardımda bulunmayı da üstlendiği 
mesleki sorumluluk sigortalarında, tebligat ile davanın veya hukuki takibin 
öğrenilmesiyle, 
c) Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kay-
naklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde

riziko gerçekleşmiş olur.
B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri
Sigortalı ve sigorta ettiren, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini, beş gün içinde 
sigortacıya ihbar etmek, 
b) Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini 
almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek makul talimatlara uymak,
c) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve şartlar 
altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespiti, tazminat yükümlülüğü ve mik-
tarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve 
belgeleri gecikmeksizin vermek,
d) Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sorumluluğu veya tazminat talebini 
kısmen veya tamamen kabul etmemek, ödeme taahhüdünde bulunmamak, 
zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamak;
e) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşı-
sında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan 
sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuştur-
maya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belge-
leri gecikmeksizin sigortacıya vermek,
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f) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya 
bildirmek.

B.3. Tazminat ve Ödenmesi
Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, özel durumlar hariç olmak üzere, hangi belgele-
rin istenileceği poliçe ekinde açık ve anlaşılır şekilde yer almak zorundadır. Sigor-
tacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara 
ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer 
gerekli belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten 
itibaren on beş iş günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı 
olmayan zararlara ilişkin tazminatı öder.

B.4. Halefiyet

Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer. 

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

Sigortacının sorumluluğu, primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırıl-
mış ise ilk taksidin poliçenin tesliminde ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılma-
dıkça, primin tamamının veya ilk taksidin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edil-
miş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır.

Prim ödemede temerrüde düşülmesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü 

Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigorta ettirenin veya bilgisinin olması durumunda 
sigortalının beyanı ve varsa teklifname ve eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara 
dayanarak yapar.

Sigortalı ve sigorta ettirenin beyanı yanlış veya eksik ise ve bu durum, sigortacının 
sözleşmeyi yapmaması veya daha ağır şartlarla yapmasına neden oluyorsa, sigortacı 
durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleş-
meyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği 
takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nede-
niyle sözleşmeden cayılması, sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendi-
ği tarihten itibaren bir aylık süre içinde gerçekleşmek durumundadır.

Sigortalı ve sigorta ettirenin kasıtlı davrandığının anlaşılması hâlinde sigortacı, söz-
leşmeden cayabilir ve gün esasına dayanarak hesap edilen prime hak kazanır.

C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

Sözleşmenin devamı sırasında sigortacının izni olmadan rizikoya etki edici nitelikte 
değişiklik yapılması hâlinde sigorta ettiren veya sigortalı durumu sekiz gün içinde 
sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
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Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra, değişiklik, sigortacının söz-
leşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hâllerden ise si-
gortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını talep etmek suretiyle 
sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini 
sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden 
hesap edilir ve fazlası geri verilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Rizikodaki değişikliği öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğu-
nu gösteren bir harekette bulunursa fesih ve prim talep hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir 
hâllerden ise; sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona erme-
sine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta 
ettirene geri verir.

Sigortacının sözleşmeyi bu değişiklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla 
yapmasını gerektiren hâllerde:

a)  Sigortacı durumu öğrenmeden önce,

b)  Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, riziko gerçek-
leşirse, sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi 
gereken prim arasındaki orana göre öder.

C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu

Bu genel şartlarda düzenlenen sigorta ettirenin  borç ve yükümlülüklerinin sigorta-
lı tarafından veya sigortalıya yüklenen yükümlülüklerin sigorta ettiren tarafından 
yerine getirilmesi hâllerinde, borç ve yükümlülükler, ifa edilmiş sayılır. Ancak  si-
gortacının sırf bu nedenle durumunun ağırlaştığını ileri sürerek itiraz etme hakkı 
saklıdır.  

C.5. Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya si-
gorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır.

Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karşı yapılacaksa sigortalının, sigorta ettire-
ne karşı yapılacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taah-
hütlü mektupla yapılır.

Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de 
taahhütlü mektup hükmündedir.

Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, si-
gortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır. 
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C.6. Mesleki Faaliyete Son Verilmesi
Poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son verilmesi hâlinde sigorta sözleşmesi sona 
erer ve işlemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade edilir.
C.7. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla 
sigortalıya ve sigorta ettirene ilişkin öğreneceği sırların saklı tutulmamasından do-
ğacak zararlardan sorumludur.
C.8. Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak 
davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine 
aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki, sigortalı veya sigorta 
ettiren aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki 
mahkemedir.
C.9. Zaman aşımı
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.
C.10. Klozlar  ve Özel Şartlar
Bu genel şartların eki niteliğindeki klozlar genel şartlara göre özel düzenlemeler 
içerebilir.   
Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalının aleyhine olmamak üzere özel şartlar karar-
laştırabilir. 
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MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 
GENEL ŞARTLARI 

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU
I. Kapsam
16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk 
Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki 
şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faali-
yeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen bor-
cunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar 
nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırıl-
mışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde 
temin eder.
II. Teminat Dışında Kalan Haller
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “A.3. Teminat Dışında Kalan Hal-
ler” maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, müvekkille bağlantılı 
sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zarar-
lar teminat dışındadır.
III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Temi-
nat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler” maddesinde yer alan 
düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabi-
lecek tazminat talepleri,
2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden 
kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
3. Yabancı mevzuatın yanlış yorumlanması veya uygulanması ya da bunlara 
uyulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,

aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
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GENEL HÜKÜMLER 
Konu ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli 
ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa 
yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uy-
gulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. 
Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin 
olarak bu Tarife hükümleri uygulanır. 
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler 
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye 
kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen 
dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücre-
ti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de 
avukatlık ücretine hükmedilemez. 
(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da 
temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin 
duruşmaları ayrı ücreti gerektirir. 
Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın red-
dinde davalıların avukatlık ücreti 
MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek 
avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu üc-
retin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi 
göz önünde tutulur. 
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan 
davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı 
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olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hük-
molunur. 
Birden çok avukat ile temsil 
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması du-
rumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez. 
Ücretin tümünü hak etme 
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avu-
kat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır. 
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret 
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh ne-
denleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesin-
den önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gere-
ğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur. 
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle da-
vanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret 
MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, dava-
nın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara 
kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede 
yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise 
tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmo-
lunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez. 
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilme-
miş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın gö-
rüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı mik-
tarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur. 
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nede-
niyle verilen gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik 
kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez. 
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret 
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir da-
vanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için 
ayrı ücrete hükmolunur. 
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret 
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve na-
faka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir 
yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın ta-
mamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının 
ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücret-
ten az olamaz. 
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(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez. 
Manevi tazminat davalarında ücret 
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alı-
nan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. 
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü 
kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. 
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kıs-
mının ikinci bölümüne göre hükmolunur. 
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi 
mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından 
vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir. 
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret 
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukat-
lık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu 
para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü 
kısmına göre belirlenir. 
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avu-
kata tam ücret ödenir. 
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti 
hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve 
üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, 
Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında 
yazılı miktarları geçemez. 
(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin 
icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan 
istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur. 
(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin 
dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır. 
(6) İtiraz üzerine duran icra takiplerine ilişkin alacaklı tarafından icra mahkemesi 
veya diğer mahkemelerde itiraza konu duran işlem aleyhine dava açılması ve bu 
davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde borçlu lehine itiraz ile duran icra dos-
yasındaki vekil işlemi sebebiyle bu Tarifenin ikinci kısım, ikinci bölümünün (1.) 
bendine göre ayrıca vekalet ücretine hükmolunur. 
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret 
MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki 
yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (ye-
dinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cüm-
lesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin 
üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci 
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bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz. 
Ceza davalarında ücret 
MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise 
vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen 
avukatlık ücreti sanığa yükletilir. 
(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına 
hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para 
cezası tutarını geçemez. 
(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine 
yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükme-
dilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu 
sıra numarasındaki ücretten az olamaz. 
(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahke-
melerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmı-
nın ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır. 
(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine 
maktu avukatlık ücretine hükmedilir. 
Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi 
mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret 
MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluy-
la görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava 
dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme 
sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle orta-
dan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda 
Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir. 
(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine 
karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz. 
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkra-
larda belirtilen hükümler uygulanır. 
Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret 
MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tu-
tanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin 
ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır. 
Tahkimde ücret 
MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife 
hükümleri uygulanır. 
İş takibinde ücret 
MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi 
bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından 
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yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir. 
(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya ku-
ruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan 
bütün hukuki yardımların karşılığıdır. 
Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret 
MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife 
uygulanır. 
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen 
ücretin 1/4 ü uygulanır. 
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret 
MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz 
önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir. 
Uygulanacak tarife 
MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı 
veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır. 
Yürürlük 
MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 
BİRİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 140,00 TL 
takip eden her saat için 70,00 TL 
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 275,00 TL 
takip eden her saat için 140,00 TL 
3. Yazılı danışma için 275,00 TL 
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto 
düzenlenmesinde 175.00 TL 
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması 
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 275,00 TL 
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve 
benzeri belgelerin hazırlanması 825,00 TL 
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle 
ilgili sözleşmeler 825,00 TL 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili 
veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 200,00 TL 
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi 
veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 350,00 TL 
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma 
konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk 
vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.500,00 TL 
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 650,00 TL 
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde 
a) Duruşmasız ise 3.000,00 TL 
b) Duruşmalı ise 5.000,00 TL 
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu 
Sözleşmeli 
Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret 
1. Yapı kooperatiflerinde 500,00 TL 
2. Anonim şirketlerde 850,00 TL 
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avu-
katlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli 
Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 850,00 TL 
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık 
avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca 
ödenir. 

İKİNCİ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya 
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Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Öde-
necek Ücret 
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati 
tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri 
belirlenmesi işleri için: 
a) Duruşmasız ise 175,00 TL 
b) Duruşmalı ise 250,00 TL 
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin 
takibi için 350,00 TL 
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 750,00 TL 
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için 
c) Duruşmasız ise 500,00 TL 
d) Duruşmalı ise 750,00 TL 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya 
Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 160,00 TL 
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 175,00 TL 
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 330,00 TL 
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 175,00 TL 
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 300,00 TL 
6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 500,00 TL 
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.000,00 TL 
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 500,00 TL 
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.500,00 TL 
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000,00 TL 
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 750,00 TL 
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000,00 TL 
13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 750,00 TL 
14. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için 
a) Duruşmasız ise 500,00 TL 
b) Duruşmalı ise 1.000,00 TL 
15. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen 
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işlerin takipleri için 
a) Bir duruşması olan işler için 500,00 TL 
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken 
sair işlemleri olan işler için 1.000,00 TL 
16. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 2.000,00 TL 
17. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede 
görülen davalar için 
a) Duruşmasız ise 1.000,00 TL 
b) Duruşmalı ise 2.000,00 TL 
18. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile 
görülen işlerin duruşması için 750,00 TL 
19. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 750,00 TL 
20. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için 
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 2.500,00 TL 
b) Diğer dava ve işler 2.000,00 TL 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya 
Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 
1. İlk 20.000,00 TL için % 12 
2. Sonra gelen 30.000,00 TL için % 11 
3. Sonra gelen 50.000,00 TL için % 8 
4. Sonra gelen 150.000,00 TL için % 6 
5. Sonra gelen 400.000,00 TL için % 4 
6. Sonra gelen 600.000,00 TL için % 3 
7. Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 1,5 
8. 2.250.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1 
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CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE 
GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE  

YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2010 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine 
görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen 
müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi ge-
reğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara 
yönelik işlemlerde; 

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 149 TL, 

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 231 TL,  

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,  

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,  

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,  

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL, 

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL,

f) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen 
davalar için 254 TL 

g) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 462 TL,  

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 518 TL,  

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tarife 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.
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ANKARA BAROSU

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2010 - 31.12.2010

Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 30.12.2009 gün ve 64/65sayılı kararıyla 
kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına karar 

verilmiştir.

A - SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER İÇİN 

1 Mirascılık Belgesinin Alınması 900,00  TL.

2 Tahliye Davaları 2.200,00 TL.’den az olmamak üzere yıllık 
kira bedelinin %15’i.

3 Kat Mülkiyeti Yasasından 
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. 2.2000 TL.

4 Paydaşlığın Giderilmesi Davaları

3.850,00 TL.’den az olmamak üzere dava 
konusu edilen malın mahkeme tarafından 
tespit edilen bedelinin vekil eden payına 
düşen kısmının %10’u.

5
Terekede İhtiyati Tedbirler. Mirasın 
Reddi. Miras Şirketine Mümessil 
Atanmasına ilişkin davalar

3.000,00 TL.

6 Mirasta Defter Tutulması 2.500,00 TL.’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

7 Kira Bedelinin Tespiti Davaları
Davacı Vekili İçin; 2.750 TL.’den az olma-
mak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i 
Davalı Vekilliği için; 2.200,00 -TL.

8 Tespit İstemleri 1.750,00.-TL.

9 Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 2.500,00.- TL.’den az olmamak üzere 
dava değerinin %15’i.



10 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 1.000,00 TL.

11 Vesayet ve Kayyım Davaları Miras-
cılık 3.000,00 TL.

12 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 3.000,00 TL.

B - AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER İÇİN

1 Tenfis 4.000,00 TL.
2 Kayyım ve Vesayet 2.200,00 TL.
3 Evlat Edinme İzin Davası 3.300,00 TL.

4 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme 
Süresinin Kaldırılması 3.300,00 TL.

5

Nişan ve Bozulmasından Doğan 
Davalar (Nişan hediyelerinin geri 
verilmesi, Maddi ve manevi tazminat 
davaları vs.)

2.500,00 TL.’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

6 Nesebin Reddi, Nesebin Tashihi ve  
Babalık Davaları 3.500,00 TL.

7

*Boşanma Davaları;
- Anlaşmalı Boşanma Davaları
- Çekişmeli Boşanma Davaları
- Çekişmeli ve Maddi-Manevi 
Tazminat İstemli Boşanma Davaları, 
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 
vs,

3.300,00 TL.
5.500,00 TL.
5.500,00 TL.’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

8 Nafaka Davalar, 2.200,00 TL.’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

9 Aile Korunmasına Dair 4320 sayılı 
Kanundan Doğan Davalar                       1.700,00 TL.

 
C- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER İÇİN 

1
Tapu ve Nüfus Müdürlüklerinde
isim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi,
Yaş Düzeltilmesi ve Kazai Rüşt Davaları

2.500,00 TL

2 Terkis ve Mirasta İade Davaları 4.500,00 TLden az olmamak üzere karar 
harcına esas değerinin %15’i.
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3 Vasiyetnamenin İptali Davaları 3.850,00 TL

4 El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrti-
fak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 3.200,00 TL

5 Tapu İptal ve Tescil Davaları 5.500,00 TL den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

6 Önalım (Şura) Davaları 4.400,00. TL‘den az olmamak üzere 
dava değerinin %15’i.

7 Ecrimisil Davaları 2.200,00 TL den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

8 Alacak ve Maddi/Manevi Tazminat Da-
vaları

2.750,00 TL’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i

9 Bedel Artırımı Davaları 2.750,00 TL’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

10 Tespit İstemleri 2.200,00 TL

11 Ticari Şirket Kararları Hakkında Ortaklar 
Adına Açılacak Davalar 4.400,00 TL

12 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Karar-
larının İptaline İlişkin Davalar 4.400,00 TL

13 Tenfis ve Tanıma Davaları 3.850,00 TL
14 Zayii Kambiyo Senedi İptali Davaları 2.750,00 TL

15 Tüketici Mahkemeleri Davaları 5.500,00 TL’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

D - FİKRİ VE SINAİ HAKLAR 
HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER İÇİN

1 Delil Tespiti Davası 2.200,00 TL
2 Tedbir Talepli Delil Davası 3.300,00 TL
3 YİDK Karar İptal Davası 2.200,00 TL
4 Hükümsüzlük Davası 4.400,00 TL

5 Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün 
Önlenmesi Davası 5.000,00 TL

6 Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Teca-
vüzün Önlenmesi Davası

5.500,00 TL’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’İ.

7 Şikayet ve Takibi 3.300,00 TL
8 Müdahil Vekilliği 3.300,00 TL
9 Sanık Vekilliği 6.000,00 TL
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E- İCRA VE İFLAS YASASINDAN DAVA VE İŞLER İÇİN 

1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 3.300,00 TL’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

2 İstihkak Davaları 3.300,00 TL’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i

3
İcra Tetkik Merciinin Görevine Giren 
Davalar (İmzaya ve Borca İtiraz. Kıymet 
Takdirine İtiraz. Şikayet vs.)

2.200,00 TL

4 Tasarrufun İptali Davaları 3.300,00 TL’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

5

“İhalenin Feshi Davaları;
- Taşınır Mal İhaleleri
- Taşınmaz Mal İhaleleri”

2.200,00 TL den az olmamak üzere ma-
lın muhammen bedelinin %15’i.
3.000,00 TL’den az olmamak üzere ma-
lın muhammen bedelinin %15’i”

6
“İcra Takıpleri
a) Değeri Para İle Ölçülebilen İcra Takipl.
b) Değeri Para İle ölçülemeyen İcra Tak.

İş sahibinden ayrıca alacağın %10’u. 
2.200,00 TL”

7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İti-
raz Davaları 2.200,00 TL

F- İDARİ VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN

1 İptal Davaları 4.400,00 TL

2 Tam Yargı Davaları 4.400,00 TL’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’İ.

3 Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar 5.000,00 TL’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

4 Danıştay (İlk Derece Mahkemesi 
Olarak) 4.500,00 TL

5 Danıştay (Temyiz Mahkemesi Olarak 
Duruşma Ücreti) 3.300,00 TL

6 AYİM Görülecek Davalar 4.400,00 TL

G- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN

1 Tüketici Mahkemelerinde Görülen        2.200,00 TL’den az olmamak üzere dava 
Davalar değerinin%15’i.

2 Tüketici- Hakem Heyetinde Görülen İşler 2.200,00 TL
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H- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN

1
“Ağır Ceza Mahkemesi;
a) Sanık Vekilliği
b) Müdahil Vekilliği” 

6.500,00 TL
5.500,00 TL

2
“Asliye Ceza Mahkemesi.
a) Sanık Vekilliği
b)Müdahil Vekilliği”

5.500,00 TL 
3.300,00 TL

3 Sulh Ceza Mahkemesi 2.750,00 TL

4
Askeri Ceza Mahkemesi;
a) Sanık Vekilliği
b) Müdahil Vekilliği”

5.500,00 TL 
3.300,00 TL

I- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN

1  Değeri Para İle Ölçülebilen Davalar 2.750,00 TL’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

2 Değeri Para İle Ölçülemeyen Davalar 3.300,00 TL

İ - DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR İÇİN

1  Büroda Sözlü Danışma
500,00 TL (1 Saate Kadar Süren Danış-
malarda gereçti olup, 1 Saati aşan her 15 
Dk. Süre İÇin 100.-TL eklenir)

2 Yazılı Danışma 1.100,00 TL

3 Çağrı Üzerine Çağrılan Yerde Sözlü 
Danışma

1.100,00 TL (1 Saate Kadar Süren Da-
nışmalarda gereçli olup. 1 Saati aşan her 
15 Dk. Süre için 100.-TL eklenir)

4  İhtarname, İhbarname. Protesto Düzen-
leme 850,00 TL

5  Dava ve Cevap Dilekçesi 1.000,00 TL
6 Temviz Karar Düzeltme Dilekçesi 2.000,00 TL
7 Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi 5.000,00 TL
8 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 3.300,00 TL

9
“Yargıtay’da Duruşmaya Katılma;
       - Hukuk
       - Ceza” 

5.500,00 TL
6.500,00 TL
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10
Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf 
Senedi. Yönetmelik, Vasiyetname vb. 
Düzenleme

6.000,00 TL

11 Hazırlık Soruşturmasında Bulunma 1.650,00 TL

12

“Şirketlerde Sürekli Danışmanlık 
Hizmetleri (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı 
Tutulacak)  
a) Sermaye Şirketleri (A.Ş., LTD. vs.)-aylık
b) Şahıs Şirketleri (Kollektif vs.)-aylık
c) Kooperatifler (Aylık)”

2.750,00 TL 
1.650.-TL 
1.950,00 TL

13   Sayıştay Davalarında 3.300,00 TL’den az olmamak üzere dava 
değerinin %15’i.

14 Vakıf ve Sendikalarda Sürekli 
Danışmanlık

4.400,00 TL (Dava ve Takip Ücretleri ayrı 
tutularak)

15   AİHM’de Bireysel Başvuru 8.250,00 TL’den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i.

16   Şirket Pay Devri 2.000,00 TL

17 Şirket, Kuruluş Tür Değiştirme ve   Bir-
leşmeleri 6.000,00 TL

18  Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 1.450,00 TL

19
Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi

a) Duruşmalı 
b) Duruşmasız

11.000,00 TL 
8.250,00 TL

20
Görülmekte Olan Bir Dava İçinde 
Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, 
İhtiyati 20 Tedbir. Fikir ve Sınai Mülkiyet 
Hukukuna Göre Toplatma İşleri

2.200,00 TL
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Türkiye Barolar Birliği
 

 AVUKATLIK MESLEK KURALLARI*

Mesleğin düzen ve geleneklerini korumak, yasaların avukatlara tanıdığı hakların 
gerçekleşmesi ve yüklediği görevleri tam ve şerefli bir şekilde yerine getirmek ama-
cıyla “meslek kuralları” oluşturulmuştur. 
Meslek Kurallarının bir kısmı Avukatlık Yasasında vardır. Bir bölüm meslek kural-
ları ise Türkiye Barolar Birliğince hazırlanmış ve 8-9 Ocak 1971 tarihinde Adana’da 
yapılan IV. Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. 
50 maddeden ibaret meslek kuralları, TBB Bülteninin 26 Ocak 1971 tarihli 5. sayı-
sında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 20 ve 27. maddeler, daha sonraki yıllarda 
değişikliğe uğrayarak bugünkü şeklini almıştır. 
Avukatlık Yasasının 134. maddesi, meslek düzen ve geleneklerine uymayanlar hak-
kında disiplin cezaları uygulanmasını öngörmektedir. Avukatlık Yasası Yönetmeli-
ğinin 81. maddesinde de aynı nitelikte bir hüküm bulunmaktadır. 
Avukatlık Yasasının 135. maddesinde disiplin cezaları: 
Uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma, meslekten çıkarma olarak sayılmıştır. 
Demek oluyor ki meslek düzen ve geleneklerine (yani meslek kurallarına) uyma-
ma hali, yukarıda sıralanan disiplin cezalarının verilmesine neden olabilecektir. Bu 
nedenle, avukatlık mesleğini yapanların, Avukatlık yasa ve yönetmeliklerinin yanı 
sıra, meslek kurallarını da bilmeleri gerekmektedir. 
Avukatların, meslek kurallarına uygun davranmalarını sağlama görevi Barolara ve-
rilmiştir (Av. Y. M.95/1). 
Halen Yürürlükte olan Meslek Kuralları aşağıda verilmiştir : 

 

* Türkiye Barolar Birliği’nin 27-28 Mayıs 1989 tarihinde Giresun’da yapılan XX. Olağan Genel 
Kurul kararıyla değişik metin.
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TÜRKİYE 
BAROLAR BİRLİĞİ 

MESLEK KURALLARI

TBB’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 26 Ocak 1971 
tarihli TBB Bülteni’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
I. Genel Kurallar
1. Türk avukatları, baroların ve Türkiye Barolar Bir liği’nin bağımsızlığı gereğine 
inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görev-
leri başarma kararına varmışlardır. 
2. Mesleki çalışmasında avukat, bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek 
iş kabulünden kaçınır.
3. Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak 
biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür. 
4. Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak 
zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.
5. Avukat, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde 
açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklama-
lardan kaçınmalıdır.
6. Avukat, iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaş-
mazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır. 
7. Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle 
kaçınmalıdır.
a. Avukat, yalnız adres değişikliğini, reklam niteliğini taşımayacak biçimde, ilan 
yoluyla duyurabilir.
b. Avukatın başlıklı kağıtları, kartvizitleri, büro levhaları reklam niteliği taşıyabile-
cek aşırılıkta olamaz.
c. Avukat, telefon rehberinde meslekler kısmında adres yazdırabilir. Bunun dışında 
farklı büyüklükte harflere ya da ilan niteliğinde yazılara yer verdiremez.
d. Ortak büro kuran avukatlar, büronun reklam aracı olmamasına, hukuk bürosu 
olma niteliğini yitirmemesine dikkat ederler.
8. Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir.
9. Avukat, kanunen bulunduğu başkaca mevki ve olanaklarının mesleki çalışmala-
rına etkili olmamasına dikkat eder.
Avukat, mesleki çalışması dışında kişisel anlaşmazlıklarda, avukatlık sıfatının özel-
liklerinden yararlanamaz.
10. Avukat, aynı dava için birbirine karşıt isteklerde bulunamaz.
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11. Avukat, Türkiye Barolar Birliği’nce kabul olunan mesleki dayanışma ve düzen 
gereklerine uygun davranmak zorundadır.
12. Avukat, bürosunun görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba gösterir.
13. Uzunca bir süre bürosundan uzak kalmak zorunda bulunan avukat, işlerine 
bakacak, müvekkillerini kabul edecek meslektaşının adını barosuna bildirir.
14. Avukat meslek kuruluşlarınca verilen görevleri, haklı sebepler dışında, kabul 
etmek zorundadır.
15. Mesleki çalışmasından ötürü aleyhine açılan dava layihasının bir örneğini, avu-
kat barosuna verir. Baronun hukuki anlaşmazlıklardaki arabuluculuk teklifini ka-
bul etmek zorundadır.
16. Avukat, kendisiyle ilgili her türlü belgeleri baroda görmek hakkını haizdir.

II. Yargı Organlarıyla ve Adli Mercilerle İlişkiler
17. Hakim ve savcılarla ilişkilerinde, avukat, hizmetin özelliklerinden gelen ölçüle-
re uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır.
18. Avukat, daha önce hakim, savcı, hakem ya da başka resmi bir sıfatla incelediği 
işte görev alamaz.
19. Hakim ve savcı ile hısımlık ya da evlilikten gelen engelleri gösteren, kanun 
hükmünde yazılı derece dışında kalan hısımlıklar ve başkaca yakınlıklarda, avukat, 
meslek onuruna en uygun biçimde takdirini kullanır.
20. Avukatlar ve avukat stajyerleri, mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle, başları açık 
olarak mahkemelerde görev yaparlar. Duruşmalara, Türkiye Barolar Birliği’nce 
şekli saptanmış cübbe ile ve temiz bir kıyafetle çıkarlar. Erkek avukatlar, iklim ve 
mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kravat takarlar.* 
21. Avukat duruşmayı terk edemez. Ancak kişisel veya meslek onurunun zorunlu 
kıldığı hallerde duruşmalardan ayrılabilir. Bu durumda avukat derhal baroya bilgi 
verir.
22. Avukat savunma için zorunlu olmadıkça davanın uzaması sonucuna varacak 
isteklerden kaçınır.
23. Hakimin reddi, savcıların ve başkaca adalet görevlilerinin reddi veya şikayet 
edilmesi konusunda ve genellikle konuşmalarında ve yazılarında avukat, kanunun 
gerektirdiği gerekçeleri amacı aşmayacak biçimde açıklar.
Ret veya şikayet dileklerinin bir örneği de baroya ve rilir.**

** Danıştay Sekizinci Dairesinde görülmekte olan bir davada, anılan daire tarafından 09.10.2009 
tarih ve 2009/1525 Esas sayılı olarak,  Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 23. 
maddesinde düzenlenen avukatın hakim, cumhuriyet savcısı ve adalet görevlilerini reddi veya 
şikayet etmesine ilişkin dilekçelerin bir örneğinin baroya verilmesine yönelik düzenleme hak-
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24. Avukat, ilerde tanık olarak dinlenecek kimselerden, istisnai olarak bazı husus-
ları öğrenmek mecburiyetinde kalmış olursa, onları etkilemiş olma şüphesi altına 
düşmekten kaçınmalıdır. Avukat, tanıklara tavsiyelerde bulunamaz, ne şekilde ta-
nıklık edecekleri veya hakim önünde nasıl hareket edecekleri hakkında talimat ve-
remez.
25. Avukat, mahkeme kalemlerinde, icra dairelerinde ve her türlü mercilerde çalı-
şan görevlilerle olan ilişkilerinde de meslek onuruna ve ağırbaşlılığına uygun tutum 
ve davranışlarını korur.
III. Meslektaşlar Arası Dayanışma ve İlişkiler 
26. Hiçbir avukat, bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki dü-
şüncelerini kamuoyuna açıklayamaz. Bu yoldaki şikayetlerin mercii yalnız barolar-
dır.
27. Hiçbir avukat, herhangi bir meslektaşı özellikle hasım vekili meslektaşı hakkın-
da küçük düşürücü nitelikteki kişisel görüşlerini açıkça belirtemez. 
Bir avukat, başka bir avukata karşı asıl ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı ken-
di barosuna bir yazı ile bildirir. Bu kural, bilgi verme yükümlülüğü ile bağlı olarak 
baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin üçüncü şahısların aleyhine veya üçüncü 
şahısların barolar ve TBB aleyhine açacağı davalar için de geçerlidir.*

Resmi ya da özel kuruluşlarda bağımlı olarak birlikte çalışan avukatlar, kadro gö-
revleri ne olursa olsun, adalet ve eşitlik ilkelerinden ayrılmamaya ve iş dağıtımı, 
denetimi ve her türlü iş ilişkilerinde meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan 
davranışlardan kaçınmaya özen göstermekle yükümlüdürler.** 
28. Bir başka baro bölgesinde ilk kez bir davaya giden avukat, o yer Baro Başkanı’na 
nezaket ziyaretinde bulunmaya gayret eder.
29. Bir meslektaşının ölümü veya başkaca nedenlerle, Baro Başkanı’nca görevlendi-
rilen avukat, kabul edilebilir bir neden göstermeksizin bu görevi reddedemez.
30. Mesleki çalışmada avukatlar arasında usule ilişkin işlemlerde ve dosya incele-
melerinde dayanışma gereği sayılabilecek yardımlar ve kolaylıkla esirgemezler.
Duruşmaya geç kaldığı için hakkında gıyap kararı alınan avukat hemen gelmişse, 
diğer taraf vekili olan avukat, gıyap kararının kaldırılmasını veya düzeltilmesini is-
temek zorundadır.

kında YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verilmiştir.2577 sayılı İYUK nun 28. maddesi 
hükmü çerçevesinde,  karara göre konuya ilişkin yeni bir duyuru yapılıncaya kadar,  Meslek Ku-
rallarının 23. maddesi kapsamındaki red ve şikayet dilekçelerinin baroya verilmemesine yönelik 
avukat hakkındaki şikayetlerde,  disiplin soruşturması yapılmaması, yapılmakta olan soruşturma 
ve kovuşturmalar varsa durdurulması hususu Türkiye Barolar Birliği tarafından 2009/99 sayılı 
duyuruyla 07.12.2009 tarihinde barolara duyurulmuştur

* Türkiye Barolar Birliği’nin 12-13-14 Ocak 1978 tarihinde Ankara’da yapılan XI. Genel 
Kurulu’nda kabul edilmiştir.

** Türkiye Barolar Birliği’nin 10-11-12 Ocak 1980 tarihinde Ankara’da yapılan XIII. Genel 
Kurulu’nda kabul edilmiştir.
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Bir başka yerdeki duruşmasına mazereti nedeniyle gide meyen avukat, karşı taraf 
avukatı bir başka yerden geliyorsa, mazeretini önceden meslektaşına bildirmelidir.
Avukatlar arasında “özeldir” kaydı taşıyan yazışmalar, yazanın rızası alınmadan 
açıklanamaz.
31. Avukat hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilir. 
(Hasmının avukatı yok ise) avukatın hasımla teması zorunlu sınırlar içinde kalır. 
Hasım tarafla her temasından sonra avukat müvekkiline bilgi verir.
32. Avukat, dava türü ve usulü ne olursa olsun, mahkemeye verdiği layiha ve önem-
li belgelerin birer örneğini (istenmese de) karşı taraf vekili meslektaşına verir.
33. Yanına stajyer almayı kabul eden avukat, stajyerlerin iyi yetişmesi için gerekli 
dikkati ve ilgiyi gösterir ve olanaklarını hazırlar.
IV. İş Sahipleriyle İlişkiler
34. Avukat, müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü açılayabilir. Fa-
kat bunun bir teminat olmadığını özellikle belirtir.
35. Avukat aynı davada, birinin savunması öbürünün savunmasına zarar verebile-
cek durumda olan iki kişinin birden vekaletini kabul etmez.
36. Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat, yararı 
çatışan öbür tarafın vekaletini alamaz, hiçbir hukuki yardımda bulunamaz. 
Ortak büroda çalışan avukatlar da, yararları çatışan kimseleri temsil etmemek ku-
ralı ile bağlıdırlar.
37. Avukat meslek sırrı ile bağlıdır.
a. Tanıklıktan çekinmede de bu ölçüyü esas tutar. 
Avukat, davasını almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği bilgileri de 
sır sayar. Avukatlık sırrının tutulması süresizdir, meslekten ayrılmak bu yükümü 
kaldırmaz.
b. Avukat, yardımcılarının, stajyerlerinin ve çalıştırdığı kimselerin de meslek sırrı-
na aykırı davranışlarını engelleyecek tedbirler alır.
38. Avukat, kendisine teklif edilen işi gerekçe göstermeden de reddedebilir. Takdi-
rine esas olan nedenleri açıklamak zorunda bırakılamaz.
Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez.
Avukat, davayı almaktan ve kovuşturmaktan çekinme hakkını müvekkiline zarar 
vermeyecek biçimde kullanmaya dikkat edecektir.
39. İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek 
isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi 
vermelidir. 
40. Avukat kesin olarak zorunlu bulunmadıkça, müvekkili adına basına açıklamada 
bulunamaz. Açıklamalarda, adalete etkili olmak amacı güdülemez.
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41. Avukat baktığı davada, görevini savsayarak ya da kötüye kullanarak, müvekkili 
zararına kendisine bir yarar sağlayamaz.
42. Avukat, işle ilgili giderleri karşılamak üzere, avans isteyebilir. Avansın işin ge-
reğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman 
bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine 
dikkat edilir.
43. Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile 
duyurulur ve verilir.
Müvekkille ilgili bir hesap varsa, uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir.
44. Avukat, müvekkilinden meslektaşlarına yönelecek sataşmaları önlemeye çalışır; 
gerekirse vekillikten çekilebilir.
45. Avukat “hapis hakkı”nı alacağı ile oranlı olarak kullanabilir.
46. Adli müzaheretle görülen işler, başkaca işlere gösterilen özenle yürütülür.
47. Ücret davası açacak avukat, önce Baro Yönetim Kurulu’na bilgi verir. Bu konu-
da Baro Yönetim Kurulu’nun görüşünü bildirme yetkisi vardır.

V. Avukatların Barolarla ve TBB ile İlişkileri
48. Baro Başkanlığı, Baro Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar 
Birliği Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu 
Başkanlığı ve üyeliği görevleri bir kişide birleşemez.
VI. Yürürlük, Uygulama Alanı
49. Yukarıdaki meslek kurallarının sürekli gelişimini sağlamak üzere barolar, Tür-
kiye Barolar Birliği Genel Kurulu’na, gündeme ilişkin hükümlere uyma şartı ile 
yeni teklifler getirebilir.
50. Yukarıda yazılı meslek kuralları, Türkiye Barolar Birliği’nin 8-9 Ocak 1971 
tarihli IV. Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiş ve Türkiye Barolar Birliği 
Bülteni’nde yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
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AVRUPALI AVUKATLARIN 
TABİ OLDUĞU MESLEK    KURALLARI

GİRİŞ
Avukatların Toplumdaki Görevi
Meslek Kurallarının Niteliği
Kuralların Amacı
Ratione Personae (Kişi Bakımından Uygulama)
Ratione Materiae (Konu Bakımından Uygulama)
Tanımlar

GENEL İLKELER
Bağımsızlık
Güven ve Dürüstlük
Sır Saklama
Diğer Baro ve Hukuk Örgütlerinin Kurallarına Uyma
Avukatlıkla Bağdaşmayan Faaliyetler
Kişisel Reklam
Müvekkilin Menfaati
Avukatın Müvekkiline Karşı Sorumluluğunun Sınırı

MÜVEKKİLLERLE İLİŞKİLER
Talimatın Kabulü ve Sona Ermesi
Menfaat Çatışması
Pactum de Quota Litis (Borcun Bir Kısmının Ödenmesini Sağlamaya İlişkin 
Sözleşme)
Ücretlerin Düzenlenmesi
Alacağa Mahsuben Ödeme
Avukat Olmayanlarla Ücret Paylaşımı
Dava Masrafları ve Adli Yardım
Müvekkil Fonları
Mesleki Zarar Sigortası

MAHKEMELERLE İLİŞKİLER
Mahkeme Kuralları
Duruşmaların Adilane Yürütülmesi
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Mahkemelerde Davranış
Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi
Hakem vesaire Bakımından Uygulama Alanı

AVUKATLARIN BİRBİLERİYLE İLİŞKİLERİ
Mesleğin Kurumsal Yapısı(Ruhu)
Farklı Üye Devlet Avukatları Arasında İşbirliği
Avukatlar Arasında Yazışma
Tavsiye Ücreti
Hasım Tarafla Muhaberat
(Metin çıkarılmıştır)
Ücretlerden Sorumlu Olma
Mesleki Gelişimin Sürdürülmesi
Farklı Üye Ülke Avukatları Arasındaki İhtilaflar

  

1. GİRİŞ
Avukatın Toplumdaki Görevi
Hukukun üstünlüğüne saygı esasına dayalı olarak kurulmuş bulunan bir toplum-
da avukat özel bir role sahiptir. Avukatın görevi yasanın izin verdiği sınırlar içinde 
verilen talimatları yerine getirmekle başlayıp sona ermez. Avukat, kendisine hak ve 
özgürlüklerinin savunulması ve sağlanması görevini verenlerin çıkarlarına ve ada-
letin sağlanmasına da hizmet etmek zorundadır ve sadece müvekkilinin davasını 
takip etmekle görevli olmayıp aynı zamanda müvekkilinin danışmanıdır. Bir top-
lumda avukatın mesleki işlevine saygı göstermek o toplumda demokrasi ve huku-
kun üstünlüğünün varlığı için zorunlu bir koşuldur.
Dolaysıyla, avukatın üstlendiği görev onun aşağıda  sayılanlara karşı çeşitli hukuki 
ve ahlaki yükümlülükler(birbiriyle çelişkili görünseler de) yükler:

• müvekkil;
• avukatın, nezdinde müvekkilin hak ve davasını savunduğu mahkemeler 

ve diğer yetkili makamlar;
• genel olarak hukuk mesleği camiası ve özel olarak bu topluluğun her bir 

üyesi;
• devlete ve diğer odaklara karşı insan haklarının sağlanmasının esas ol-

duğu ve bunun için özgür ve bağımsız bir hukuk mesleğinin varlığının 
o meslek örgütünce belirlenmiş bulunan kurallara saygı temelinde bulan 
toplum.
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Meslek kurallarının niteliği 
Meslek kuralları, bu kurallara tabi olanların kendi istekleri ile uymalara sayesinde 
bütün uygar toplumlarda bir işlevin avukatlar tarafından yerine getirilmesinin esas 
olarak kabul edildiği ve bunun sağlanması için düzenlenmiştir. Avukatların bu ku-
rallara uymaması disiplin cezasını gerektirebilir.
Her Baronun ve Hukuk Örgütü’nün kuralları kendi geleneklerinden kaynaklanır. 
Bu kurallar ilgili üye Devlette  faaliyette bulunan meslek örgütüne ve mesleğin fa-
aliyet alanında, hukuki ve idari usullerine  ve ulusal mevzuatına uyarlanır. Bu ku-
ralların, kapsamları dışına çıkarılması ve genele uygulanması mümkün olmayan bu 
kuralların genelleştirilmesi mümkün olmadığı gibi arzu da edilmez.
Her Baronun ve Hukuk Örgütünün kendi özel kuralları aynı değer üzerine kurul-
muş olup, çoğu kez ortak bir temeli temsil etmektedir.
Kuralların amacı
Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin süregelen entegrasyonu ile Avrupa 
Ekonomik Bölgesi dahilinde faaliyet gösteren avukatların sınır ötesi faaliyetlerinin 
artarak sıklaşması sonucunda; Avrupa Ekonomik Bölgesinde faaliyet gösteren tüm 
avukatların, hangi Baro veya Hukuk Topluğuna üye olurlarsa olsunlar , sınır ötesi 
faaliyetleri bağlamında ortak kurallara tabi olmaları kamu menfaatinin zorunlu bir 
sonucudur. Bu kuralların ihdas edilmesinin özel amacı ise özellikle, 77/249/EEC sa-
yılı Direktif ’in 4 ve 7.2 Maddeleri ile 98/5/EC sayılı Direktif ’in 6 ve 7. Maddelerin-
de  belirtilmiş olan “çifte deontoloji” nin uygulanmasından kaynaklanan zorlukların 
azaltılmasıdır.
Hukuk mesleğini CCBE aracılığı ile temsil eden kuruluşlar meslek kurallarının ko-
difiye edildiği maddelerin:

• Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi Baro ve Hukuk Örgütlerinin 
ortak uzlaşması olarak kabul edilmesini;

• Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi avukatlarının sınır ötesi faa-
liyetleri bağlamında ulusal düzenlemeler veya AET uygulamaları kapsa-
mında yaptırımı olan kurallar olarak kabul edilmesini;

• Ulusal deontoloji kuralları veya mesleki faaliyetler bağlamında yapılacak 
değişikliklerde göz önüne alınarak uyumlaştırılmasını;

Önermektedirler.
Öneride bulunanlar, ulusal deontoloji kuralları ve meslek kurallarının, işbu Meslek 
Kurallarıyla uyumlu olarak yorumlanması ve uygulanmasını önermektedirler.
Bu Kuralların avukatların sınır ötesi faaliyetleri kapsamında uyulması zorunlu ku-
rallar olarak benimsenmesinden sonra ilgili avukat, bu Kurallara aykırı olmaması 
koşuluyla, üyesi olduğu Baro veya Hukuk Kurumunun kurallarına tabi olacaktır.
Ratione Persona(Kişi bakımından uygulama) kuramının uygulanma alanı
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Bu Kurallar, 77/249/EEC ve 98/5/EC  Direktiflerde tanımlanan avukatlar ile CCBE 
Gözlemci Üyesi olan ülkeler avukatlarına uygulanacaktır.
Ratione Materiae(Konu bakımından uygulama) kuramının uygulama alanı
Aşağıda yer alan kurallar, deontoloji ve meslek kurallarının bir üye devlette uygu-
lanması  ve uyumlaştırılması hususu göz ardı edilmeksizin; Avrupa Birliği ve Av-
rupa Ekonomik Bölgesinde sınır ötesi faaliyetlerde bulunan avukatlara uygulanır. 
Sınır ötesi faaliyet terimi:
(a) bir avukatın kendi ülkesi dışında diğer üye ülke avukatlarıyla yapılan temasları;
(b)  avukat fiilen bulunsa veya bulunmasa da, kendi ülkesi dışında diğer üye ülke-

lerde yaptığı mesleki faaliyetleri;
ifade eder.
Tanımlar
Bu Kurallarda yer alan;
“Üye Devlet” terimi Avrupa Birliğine üye bir devleti veya mesleki faaliyeti 1.4. Mad-
de kapsamında bulunan diğer bir devleti,
“Asıl Üye Devlet” terimi bir avukatın avukatlık ruhsatını veya unvanını aldığı dev-
leti,
“Ev sahibi Üye Devlet” terimi bir avukatın sınır ötesi faaliyetlerini sürdürdüğü her-
hangi bir üye Devleti,
“Yetkili Makam” terimi ilgili Üye Devletin meslek kuralları koyan makam ile avu-
katlara ilişkin disiplin kurallarını uygulayan kurum veya makamları,
“77/249/EEC sayılı Direktif ” avukatların hizmetlerini etkin bir şekilde ifa etme ser-
bestisine ilişkin 22 Mart 1977 tarih, 77/249/EEC sayılı Konsey Direktifini,
“98/5/EC sayılı Direktif ” bir avukatın ruhsatını/yetkisini aldığı ülke dışındaki Üye 
Devlette daimi olarak mesleğini icra edebilmesine olanak sağlayan 16 Şubat 1998 
tarih 77/249/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ile Konseyi Direktifini,
ifade eder.
2. GENEL İLKELER
Bağımsızlık
Bir avukatın karşı karşıya bulunduğu görevleri, kişisel ve dış baskılardan kaynakla-
nanlar başta olmak üzere her türlü etkiden arınmış ve tamamen bağımsız olmasını 
gerektirir. Bu bağımsızlık, adaletin gerçekleşmesine duyulan güven bağlamında bir 
yargıcın bağımsızlığı kadar gereklidir. Bu bağlamda, bir avukat bağımsızlığının ze-
delenmesinden ve ne müvekkilini, ne mahkemeyi nede üçüncü şahısları memnun 
etmek kaygısı ile meslek ilkelerinden ödün vermemelidir.
Bu bağımsızlık, davalar kadar hasımsız işlerde de gereklidir. Bir avukatın, bir mü-
vekkile; kendisini memnun etmek, kişisel çıkarlarına hizmet etmek veya dış baskı-
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larla verdiği danışmanlık hizmetinin hiçbir değeri yoktur.
Güven ve dürüstlük
Güven ilişkisinin var olabilmesi için bir avukatın onuru, dürüstlüğü ve güvenilirli-
ğinden kuşku duyulmaması gerekir. Bu geleneksel değerler avukatlar için mesleki 
yükümlülüktür.
Sır saklama
İfa edilen hizmeti bir gereği olarak müvekkil avukatına başkalarına söylenmeme-
si gerekli olan şeyler anlatılabileceği gibi avukat, mahremiyet ilkesi doğrultusunda 
başka bilgilere de sahip olabilir. Sırların saklanacağından emin olunmadıkça güven 
olamaz.  Sır saklama yükümlülüğü, avukatın birincil ve temel hak ve görevidir.
Avukatın sır saklama konusundaki yükümlülüğü adaletin gerçekleşmesine olduğu 
kadar müvekkilin menfaati ne de hizmet eder. Bu nedenle, sır saklama yükümlülü-
ğü devlet tarafından özel bir korumaya tabi olacaktır.
Avukat, mesleğinin icrası esnasında öğrendiği bütün bilgilerin gizliliğine saygı gös-
termek zorundadır.
Sır saklama yükümlülüğü zamanla sınırlı değildir.
Bir avukat, hukuki hizmet verirken kendisiyle birlikte çalışan iş ortaklar meslektaş-
ları ile diğer çalışanlardan  sır saklama yükümlülüğüne riayet etmelerini talep eder.
Diğer Baro ve Hukuk Örgütlerinin kurallarına uyma
Sınır ötesi hukuk hizmeti veren bir AB ülkesi avukatı, sınır ötesi faaliyet gösterdiği 
Ev Sahibi Devletin meslek kurallarına uymakla yükümlü olabilir. Bir avukat, her-
hangi bir faaliyetinin icrasını etkileyecek olan kuralları öğrenmekle yükümlüdür.
CCBE üyesi kuruluşlar, diğer avukatların cari meslek kurallarına ulaşabilmesini 
sağlamak üzere, kendi meslek kurallarını CCBE Sekreterya’sına  tevdi etmekle yü-
kümlüdür.
Avukatlıkla bağdaşmayan görevler
Avukatlar, işlevlerini gerektiği şekilde bağımsız olarak ve adaletin gerçekleşmesine 
uyumlu olarak gerçekleştirebilmek için bazı görevleri/işleri yapmaktan yasaklana-
bilirler.
Herhangi bir Ev sahibi Üye Ülke mahkemesi veya kamu otoritesi nezdinde bir mü-
vekkil temsil eden veya savunan avukat, söz konusu Ev sahibi Üye Ülke avukatları-
nın tabi bulunduğu yasaklanmış veya aykırılık teşkil eden işler bakımından belir-
lenmiş kurallara tabi olacaktır(göz önüne alacaktır).
Mesleğini Ev sahibi Üye Ülke büro açmak suretiyle icra eden bir avukat avukatlık-
la ilgisi bulunmayan ticari veya diğer bir işle iştigal etmek isterse, bulunduğu Üye 
Devlet avukatlarının tabi bulunduğu yasaklanmış veya avukatlıkla bağdaşmayan 
faaliyetlerin belirlendiği kuralları göz önüne almak zorundadır.
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Kişisel reklam
Bir avukat, verdiği bilgilerin yanlış ve aldatıcı olmaması, sır saklama yükümlülü-
ğüne ve sair temel değerlerine aykırı olmamak kaydıyla, sunduğu hizmetlerle ilgili 
olarak kamuyu bilgilendirme hakkına sahiptir.
Bir avukatın 2.6.1. sayılı fıkra hükümlerine uygun olmak koşulu ile yazılı basın, 
radyo, televizyon, elektronik ticari iletişim araçları ve diğer vasıtalarla kişisel reklam 
yapmasına izin verilir.
Müvekkilin menfaati
Bir avukat, bütün kanun hükümleri ve meslek kurallarına uymak koşulu ile, müvek-
kilinin menfaatini her zaman en iyi şekilde gözetmek ve müvekkilinin menfaatini 
kendi veya meslektaşlarının menfaatinden üstün tutmak zorundadır.
Avukatın müvekkiline karşı sorumluluğunun sınırı
Bir avukat, kendi Üye Devleti ve Ev sahibi Üye Devletin kanunlarının izin verdiği 
ölçüde, müvekkiline karşı olan sorumluluğunun sınırlarını, tabi bulunduğu meslek 
kurallarına uygun olarak,  kendisi belirleyebilir.
3. MÜVEKKİLLERLE İLİŞKİLER
Talimatın kabulü ve sona ermesi
Bir avukat talimat almadan bir hukuki sorunu inceleyemez. Ancak, hukuki sorunu 
olan kişi lehine hareket eden avukat veya yetkili bir makamın talimatı üzerine da-
vaya bakabilir.
Avukat, kendisine talimat veren özel veya tüzel kişinin kimliği, kanuni ehliyeti ve 
yetkisi hakkında kuşku duyarsa, söz konusu kişinin kimliğin, yetkisi ve kanuni eh-
liyetinden emin olmak için gerekli gayreti göstermek zorundadır.
Bir avukat müvekkilini zamanında, basiretli bir şekilde ve itina ile temsil edecek 
ve danışmanlık yapacaktır. Bir avukat kendisine verilen talimatı yerine getirirken 
kişisel olarak sorumlu olur ve kendisinse tevdi edilen işle ilgili gelişmelerden mü-
vekkilini bilgilendirir.
Bir avukat mesleki bilgisi ve becerisinin olmadığı veya yetersiz olduğunu  bildiği 
veya bilmesi lazım geldiği durumlarda o işi yeterli bilgi sahibi olan bir avukatla bir-
likte ele almalıdır.
Bir avukat işlerinin yoğunluğu nedeniyle, derhal yerine getiremeyeceği bir konuda 
talimat kabul edemez.
Bir avukat, müvekkilinin yeni bir avukat bulamama ihtimali veya zarara uğrama 
ihtimali varsa tevdi edilen işi/talimatı bırakamaz.
Menfaat çatışması
Bir avukat, iki veya daha fazla müvekkile veya aralarında menfaat çatışması olan 
veya olma riski bulunan kişilere  aynı konuda danışmanlık hizmeti veremez, onlar 
adına hareket edemez, onları temsil edemez.
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Bir avukat, müvekkilleri arasında çıkar çatışması çıkarsa veya avukata duyulan gü-
venin sarsılma tehlikesi bulunuyorsa veya avukatın bağımsızlığı zedelenecekse, mü-
vekkiller lehine hareket etmeyi bırakmalıdır.
Bir avukatın yeni bir müvekkili temsil etmesi eski müvekkili yönünden güveni sars-
ma riski taşıyorsa veya eski müvekkille ilgili bilgiler yeni müvekkille haksız avantaj 
sağlayacaksa avukat yeni müvekkil adına hareket etmekten kaçınmalıdır.
Avukatlar ortaklık halinde çalışıyorlarsa, bu ortaklık ve üyeleri,  3.2.1 ila 3.2.3 nu-
maralı bentlere tabidir.
Pactum de Quato Litis(Borcun bir kısmının ödenmesini sağlamaya ilişkin söz-
leşme)
Bir avukatın pactum de quato litis yapma yetkisi yoktur.
Pactum de quato litis terimi; bir avukatın, müvekkilin taraf olduğu bir konuda o 
konuyla ilgili bir sonuca ulaşılmadan önce yapılan ve müvekkilin sonuçta elde ede-
ceği parasal veya herhangi bir kazancın bir kısmını avukata ödemeyi taahhüt ettiği 
sözleşmeyi ifade etmektedir.
Avukata ödenecek ücret, resmi ücret tarifesine göre veya avukat üzerinde yetkisi 
olan Makamın kontrolu altında ise ödenecek ücret davanın müddeabihi ile orantılı 
olsa bile bu; Pactum de quato de litis anlaşması sayılmaz.
Ücretlerin Düzenlenmesi
Bir avukatın talep ettiği ücret müvekkile eksiksiz bildirilecek, adil ve makul olacak, 
avukatın tabi bulunduğu kanun ve meslek kurallarına aykırı olmayacaktır.
Alacağa Mahsuben Ödeme
Bir avukat mahsuben ödeme yapılmasını talep ederse bu talep; makul bir tahmini 
ücreti ve olası harcamaları geçemez.
Bu şekilde bir ödeme yapılmadığı takdirde, 3.1.4. bent hükümleri saklı kalmak üze-
re, avukat davadan çekilebilir veya davaya bakmayı reddedebilir.
Avukat Olmayanlarla Ücret Paylaşımı
Bir avukat, tabi bulunduğu kanun ve meslek kuralları üçüncü bir kişi ile iş ortaklığı 
ve işbirliği yapmasına izin vermesi halleri dışında, avukat olmayan bir kişi ile ücret 
paylaşamaz.
3.6.1. bent hükmü, ölmüş veya emekliye ayrılmış bir avukatın işlerini üstlenen bir 
avukatın; ölen avukatın varislerine veya emekli avukata ücret, komisyon veya diğer 
ödemeler yapmasına engel değildir.
Dava Masrafları ve Adli Yardım
Bir avukat her zaman müvekkilinin ihtilafını en düşük mali külfetle gidermeye 
gayret gösterecek ve uygun zamanlarda; alternatif çözüm yollarına gitme veya sulh 
olma konularında müvekkiline önerilerde bulunacaktır.
Bir avukat, adli yardımın mümkün olduğu hallerde, müvekkilini ilgilendirmelidir.
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Müvekkil Fonları
Avukatlar, müvekkilleri veya üçüncü şahıslar adına ellerine geçen paraları ( bundan 
böyle “müvekkil parası” olarak belirtilecek) bir kamu otoritesinin denetimine tabii 
bulunan bir banka veya benzer kuruluş hesabına ( bundan böyle “müşteri hesabı” 
olarak belirtilecek) yatıracaktır. Müşteri hesabı avukatın diğer hesaplarından ayrı 
olacaktır. Avukat tarafından tahsil edilen paralar, müvekkil başka şekilde işlem gör-
mesini talep etmediği takdirde, böyle bir hesaba yatırılacaktır.
Avukat müvekkilin parasıyla ilgili tüm işlemleri gösterecek tam ve doğru kayıt tuta-
cak ve müvekkilin hesabını tuttuğu diğer hesaplardan ayıracaktır. Ulusal mevzuata 
uygun olarak kayıtlar belirli bir süre muhafaza edilebilir.
Avukatın müdahalesi olmaksızın, ulusal kurallar açıkça izin verdiği takdirde veya 
banka değişikliği halleri haricinde müvekkil hesabı borçlu bakiye veremez.  Bu tür 
hesaplar teminat veya kefalet olarak gösterilemez. Müvekkil hesabı ile  başka bir 
banka hesabı arasında takas, birleşme  yapılamayacağı gibi avukatın bankaya olan 
borcunu karşılamak için kullanılamaz.
Müvekkile ait paralar, müvekkilin talimatı doğrultusunda uygun koşullarda veya en 
kısa süre müvekkil hesabına transfer edilmelidir.
Avukat, yazılı olarak bilgi vermeden, müvekkil hesabından kendi hesabına avukat-
lık ücreti transfer edemez.
Üye ülkedeki Yetkili Makamlar, gizlilik kuralları veya hukuk mesleğine ilişkin imti-
yazlar saklı olmak kaydı ile müvekkil parasına ilişkin belgeleri onaylama ve incele-
me yetkisine haizdir.
Mesleki Zarar Sigortası
Avukatlar, hukuki faaliyetlerinden kaynaklanan hukuki sorumluluklara karşı, mes-
leki faaliyetleri nedeniyle karşılaşabilecekleri risklerle sınırlı olmak kaydıyla makul 
bir oranda sigortalanacaklardır.
Avukat sigortalanmadığı takdirde, bu durumu ve sonuçlarını müvekkiline bildir-
mek zorundadır.
4. MAHKEMELERLE İLİŞKİLER
Mahkeme Kuralları
Mahkeme veya bir heyet önünde dava takip eden veya duruşmaya çıkan bir avukat 
o mahkeme veya heyetin kurallarına tabi olacaktır.
Duruşmaların Adilane Yürütülmesi
Bir avukat duruşmaların adil bir şekilde icrasına uymakla yükümlü bulunmaktadır.
Mahkemelerde Davranış
Bir avukat, kendi menfaatlerini ve kendisi veya üçüncü şahıslar bakımından so-
nuçlarını düşünmeksizin, müvekkilinin hakkını şerefli ve korkusuzca savunurken  
mahkemeye karşı gerekli saygı ve nezaketi gösterecektir.
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Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi
Bir avukat hiçbir zaman mahkemeye, bilerek, yanlış veya yanıltıcı bilgi sunamaz.
Hakem vesaire  Bakımından Uygulama Alanı
Bir avukatın mahkemelerle olan ilişkilerinin tabi olduğu kurallar, zaman zaman 
başvurulsa dahi, hakemler, adli ve yargı benzeri görevleri yerine getiren kişilerle 
olan ilişkileri bakımından da geçerlidir.
5. AVUKATLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Mesleğin Kurumsal Ruhu(Yapısı)
Mesleğin kurumsal yapısı, müvekkillerin menfaatleri göz önüne alınarak ve gerek-
siz davaların açılmamasına özen gösterilerek ve meslek saygınlığını zedelemeksizin, 
avukat arasında güven ve işbirliğine dayalı bir ilişkiyi gerektirir.
Bir avukat diğer AB Üyesi Devletlerin avukatlarını meslektaş olarak kabul etmeli ve 
onlara karşı adilane ve nazik davranmalıdır.
Farklı Üye Devlet Avukatları Arasında İşbirliği
Bir avukat,  başka bir üye devlet avukatınca yeterli olmadığı bir konuyla ilgili olarak 
vermeye teşebbüs edeceği talimatı kabul etmemekle görevlidir. Böyle bir durumla 
karşılaşan avukat, meslektaşına, talep edilen hizmeti yerine getirecek bir avukata 
gerekli talimatı vermesini sağlayacak bilgileri elde etmesine yardımcı olmalıdır.
Bir üye devlet avukatı diğer bir üye devlet avukatı ile işbirliği içine girdiğinde, her 
ikisine düşen görev, iki ülkenin hukuk sisteminde ve avukatlık meslek kuruluşların-
da, yeterlilikleri ve yükümlülükleri bakımından, mevcut olabilecek farklılıklar göz 
önüne almaktır.                 
Avukatlar Arasında Yazışma
Bir avukat başka bir üye ülke avukatına ileti gönderiyor ve bunun gizli kalmasını 
veya önyargı oluşturmamasını istiyorsa, iletiyi göndermeden önce bu isteğini açıkça 
beyan etmelidir.
İletiyi alacak kişi, iletinin gizliliği veya önyargı oluşturmamasını temin edemeyecek 
ise, bu hususu derhal göndericiye bildirmelidir.
Tavsiye ücreti
Bir avukat, başka bir avukattan veya herhangi bir şahıstan, o avukatı bir müvekkile 
tavsiye ettiği veya göndermek için ücret, komisyon veya herhangi bir karşılık talep 
ve kabul edemez.
Bir avukat, kendisine müvekkil göndermesi için, hiç kimseye ücret, komisyon veya 
herhangi bir karşılık ödeyemez.
Hasım Taraf ile Muhaberat
Bir avukat, bir davada veya meselede, başka bir avukat tarafından temsil edildiğini 
veya istişare aldığını bildiği kişi ile, o kişinin avukatının muvafakati olmadan, o 
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dava veya mesela hakkında doğrudan haberleşemez( bu bağlamda haberleştiği tak-
dirde avukata bilgi vermek zorundadır).
(6 Aralık 2002 tarihinde Dublin’de yapılan Genel Kurul Kararı ile çıkarılmıştır.
Ücretlerden Sorumlu Olma
Farklı üye ülkelerin Barolarının üyeleri arasındaki mesleki ilişkilerde, bir avukat 
başka bir avukatı önermekle yetinmeyip kendisi işi bir muhabire verir veya danı-
şırsa müvekkil borcunu ödeyemeyecek durumda dahi olsa talimat veren avukat ya-
bancı muhabire ücret, masraf, ve avans harcamalarından kişisel olarak sorumludur. 
İlgili avukatlar konuyla ilgili olarak düzenlemeler yapabilir. Talimat veren avukat, 
her zaman kendi kişisel sorumluluğunu, gelecekte sorumluluktan imtina ettiğini 
yabancı avukata bildirilmeden önce tahakkuk eden ücret, masraf ve avans harca-
malarıyla sınırlayabilir.
Mesleki Gelişimin Sürdürülmesi
Avukatlar, mesleklerinin Avrupa boyutunu göz önüne alarak mesleki bilgi ve bece-
rilerini korumalı ve geliştirmelidir.
Farklı Üye Ülke Avukatları Arasındaki İhtilaflar
Bir avukat, başka bir üye ülkedeki meslektaşının meslek kurallarını ihlal ettiğini 
düşünürse, bu konuda meslektaşının dikkatini çekmelidir.
Ayrı üye ülkeler avukatları arasında mesleki anlamda kişisel bir ihtilaf çıktığı takdir-
de bu ihtilafın öncelikle dostane bir şekilde giderilmesine çalışılmalıdır.
Bir avukat başka bir üye ülke avukatı aleyhine 5.91. ve 5.9.2. bentlerde sözü edilen 
konular nedeniyle bir hukuki işle başlatmadan önce, taraflar arasında sulhun sağ-
lanmasına yardımcı olmaları amacıyla her iki avukatın üyesi bulunduğu Baro veya 
Hukuk Kurumunu bilgilendirecektir.

DY-3.10.06
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AVRUPA KONSEYİ 
AVUKATLIK MESLEĞİNİN İCRASINDAK ÖZGÜRLÜKLER HAKKINDA 

9 NUMARALI TAVSİYE KARARI

Avrupa Konseyi Statüsünün 15. maddesi (b) bendine dayanarak Bakanlar Kurulu, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hükümlerini dikkate alarak;
Aralık 1990’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan “Avukatla-
rın Rolü ile İlgili Birleşmiş Milletler Temel Prensipleri”ni dikkate alarak;
13 Ekim 1994’de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen “Ha-
kimlerin Rolü, Etkinlikleri ve Bağımsızlığı ile İlgili 12 (94) Numaralı Tavsiye Kara-
rını” dikkate alarak;
Avukatların ve oluşturdukları mesleki kuruluşların, insan haklarının ve temel hak-
ların korunmasını sağlamakta oynadıkları temel rolün altını çizerek;
Hukuk devletinin güçlendirilmesinde, özellikle bireysel özgürlüklerin korunma-
sındaki görevleri ile yer alan avukatların mesleğin icrasındaki bağımsızlıklarının 
desteklenmesini arzulayarak;
Adil bir sistem olarak adaletin sağlanmasının, hangi merciden veya hangi sebeple 
olursa olsun, doğrudan doğruya veya dolaylı sınırlama, tesir, baskı ve müdahaleye 
tabi olmaksızın avukatların mesleklerini ifa ederken sahip oldukları özgürlükleri-
nin korunmasını garanti altına alan bir sistem olması gereğinin farkında olarak;
Avukatların mesleki sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmeleri gereksiniminin 
ve özellikle, yeterli bir eğitim almalarının ve mahkemeler ile müvekkillerine karşı 
olan sorumlulukları arasında bir denge kurma ihtiyacının farkında olarak;
Adalete ulaşmanın, ekonomik bakımdan zayıf durumda olan kişilere de avukatlık 
hizmetinin sunulması olduğu düşünülerek;
Üye devletlerin hükümetlerine, bu teklifin içerdiği prensiplerin aşamalı olarak uy-
gulanması için, yeri geldiğinde gerekli gördüğü tedbirleri almalarını veya destekle-
melerini tavsiye eder.
Bu tavsiyenin amacı bakımından “avukat’’ sözcüğü; ulusal yasaya uygun olarak 
dava açmaya, müvekkili adına hareket etmeye, hukukun uygulanmasına, müvekki-
li adına mahkemeye çıkmaya veya ona danışmanlık yapmaya ve onu temsil etmeye 
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ehil ve yetkili olan ve Prensip l. (2)’ye göre meslek örgütüne (baroya) kaydı kabul 
edilmiş kişidir.

PRENSİP I

Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlüğün Genel Prensipleri
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri dikkate alınarak avukat-
lık mesleğinin icrasındaki özgürlüğün ayrım gözetmeden, hükümet veya kamudan 
gelebilecek uygunsuz müdahalelere yer vermeyecek şekilde korunması, teşvik edil-
mesi ve bağımsızlık prensibine saygı gösterilmesi için gereken tüm tedbirler alın-
malıdır.
2. Avukatlık mesleğine kaydolma başvurusu bağımsız bir meslek organı tarafından, 
değerlendirilmelidir. Uygulamadan doğan sebeplerle bu imkanınız olursa, kayıt 
başvurusu veya kaydın silinmesi ve bağlantılı disiplin meseleleri hakkında mahke-
meye veya bağımsız bir özel organa başvuru hakkı mümkün olmalıdır. Mahkemece 
veya bağımsız özel organca alınacak tüm kararlar yargısal denetime tabi olmalıdır.
Avukatlar inanç, ifade, hareket, dernek kurma ve toplanma özgürlüğüne sahip ol-
malıdırlar ve özellikle adaletin sağlanması ve hukuku ilgilendiren konularla ilgili 
tartışmalarda yer alma ve hukuk reformları tavsiyesinde bulunma hakkına sahip 
olmalıdırlar.
Mesleki standartlara uygun olarak hareket eden avukatlar, herhangi bir yaptırıma 
veya baskıya tabi tutulmamalıdırlar veya bununla tehdit edilmemelidirler.
Avukatlar özgürlüğü kısıtlanmış olanlar da dahil olmak üzere müvekkillerine erişe-
bilmesi, onların kendilerine özel olarak danışmasını sağlayabilmesi ve onları mes-
leki standartlara uygun olarak temsil etmelidirler.
Dosyaların, diğer dokümanların ve elektronik haberleşmenin içeriği de dahil olmak 
üzere avukat müvekkil ilişkisindeki gizliliği korumak için her türlü tedbirler alınır. 
Bu kaideye istisna ancak iç hukuka ve demokratik toplum gereklerine uygun olarak 
yürütülen cezai soruşturma sebebi ile ve yargısal veya başka bir bağımsız tarafsız 
mercii tarafından kontrol edilerek izin verilmelidir.
7. Avukatların çıkmaya yetkili oldukları mahkemeye erişmeleri engellenmemeli ve
müvekkillerinin haklarını mesleki kurallara göre savunurken ilgili her türlü dosya-
ya erişebilmelidirler.
8. Aynı davada avukatlık yapan tüm avukatlara mahkemece eşit biçimde davranıl-
malıdır.

PRENSİP II

Hukuk Eğitimi, Staj ve Hukuk Mesleğine Giriş
Hukuk eğitimi, mesleğe giriş ve devam etme cinsiyet veya cinsel tercih, ırk, renk, 
din, siyasi veya diğer fikirler, sosyal veya etnik köken, bir azınlığa mensup olma, 
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mülkiyet, doğum ve fiziksel sebeplere dayanılarak reddedilmemelidir.
Mesleki girişin ön şartı olan ahlak ve yüksek standartta eğitim almış olma şartla-
rının ve avukatların devam eden eğitiminin sağlanması için gereken tüm tedbirler 
alınmalıdır.
3. Hukuk eğitimi, devam eden eğitim programları da dahil olmak üzere, hu-
kuki beceriyi güçlendirmeye çabalamalı, ahlaki konuların ve insan haklar ile 
ilgili konuların farkına varılmasını sağlamalı ve avukatları müvekkillerinin 
haklarının korumaları, temin etmeleri ve müvekkillerinin haklarına saygı duy-
maları için eğitmeli ve bunun yanında adaletin uygun bir şekilde sağlanmasını 
desteklemelidir.

PRENSİP III

Avukatların Görevleri ve Rolleri
Barolar ve avukatların diğer birlikleri, mesleki standartları ve diğer davranış kural-
larını hazırlamalı ve avukatların müvekkillerinin meşru haklarını savunurken adil, 
dikkatli ve bağımsız olmalarını sağlamalıdır.
Meslek sırlarına, iç hukuka, yönetmeliklere ve meslek standartlarına uygun olmak-
sızın açığa vurulması durumunda uygun yaptırımlar uygulanmalıdır.
Avukatların müvekkillerine karşı görevleri aşağıdakileri de kapsar:
Müvekkillerinin hak ve yükümlülüklerini ve bunun yanında mali giderler de dahil 
olmak üzere davanın olası sonuçlarını bildirmek,
Davayı öncelikle barışçı yollardan çözmek,
Davayı müvekkillerinin haklarının yerine getirilmesi ve korunması için almak,
Menfaatlerin çatışmasını önlemek,
Makul bir şekilde üstesinden gelebileceklerinden daha fazla iş almamak.
Avukatlar yargıya saygı göstermeli ve mahkemelere karşı olan görevlerini mesleki 
standartlara ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirmelidirler. Herhangi 
bir durumda avukatların yargısal faaliyetten çekilmesi söz konusu olursa bu hal 
belirli bir süre ile sınırlı ve müvekkillerinin ya da hizmetlerinden yararlananların 
zarar görmeyeceği şekilde olmalıdır.

PRENSİP IV

Tüm Şahısların Avukatlara Erişebilmesi
Herkesin bağımsız avukatlarca sağlanan hukuki hizmetlerden etkin bir şekilde ya-
rarlanması için tedbirler alınmalıdır.
Avukatların ekonomik bakımdan zayıf kişilere de hukuk hizmeti vermeleri teşvik 
edilmelidir.
Üye devletlerin hükümetleri, adaletin gereği olarak etkin hukuki hizmetlerin eko-
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nomik bakımdan zayıf kişilere ve özellikle de özgürlükleri kısıtlanmış kişilere etkin 
avukatlarca bedelsiz olarak sağlanmasını güvence altına almalıdır.
Avukatlık ücretlerini düzenleyen kanun ve düzenlemeler avukatlara makul düzey-
de kazanç sağlayıcı ve kamunun hukuk hizmeti ihtiyacını karşılayıcı nitelikte ol-
malıdır.
Avukatların müvekkillerine karşı ifa edecekleri hizmet ücretin kamusal fonlardan 
tamamen veya kısmen ödenmesinden etkilenmemelidir.

PRENSİP V

Birlikler
Avukatların diğer kişilerle veya tek başlarına, mesleki standartların yükseltilmesi, 
hak ve bağımsızlıklarının korunması amacını güden ulusal veya uluslararası birlik-
lere katılmalarına veya birlikler kurmalarına izin verilmeli ve bu teşvik edilmelidir.
Barolar veya avukatların oluşturdukları diğer mesleki birlikler, kendi kendini yöne-
ten organlardır, yetkililerden ve kamudan bağımsızdırlar.
Baroların ve avukatların oluşturduklar mesleki birliklerin, üyelerini korumalarına 
ve üyelerinin bağımsızlıklarını ihlal eden her türlü saldırı ve usulsüz sınırlamaya 
karşı yapacaklar savunmalara saygı gösterilmelidir.
Barolar ve diğer kuruluşlara aşağıda sayılanları da kapsayan, avukatların bağımsız-
lıklarını sağlamaları için teşvik edilmelidir ve bunun yanında:
a. Adaletin sağlanmasının korkusuzca savunulması ve teşvik edilmesi,
b. Avukatların toplumdaki yerinin korunması ve özellikle de itibarlarının, onurla-
rının ve dürüstlüklerinin gözetilmesi,
c. Adli yardım ve danışmanlık da dahil olmak üzere, ekonomik bakımdan yetersiz 
durumda olan kişilerin adalete ulaşabilmelerini sağlamak için hazırlanan projeler-
de avukatların yer almasının desteklenmesi,
d. Hukuk reformlarının, mevcut ya da tasarı halindeki yasalar hakkındaki tartışma-
ların desteklenmesi, teşvik edilmesi,
e. Meslek üyelerinin refahının sağlanması ve gerekli hallerde onlar ve ailelerine yar-
dım edilmesi,
f. Özellikle, hükümetler arası, hükümet dışı ve avukatların oluşturduklar uluslara-
rası organizasyonların çalışmaları göz önünde bulundurularak, avukatların rolü-
nün geliştirilmesi için, diğer ülkelerdeki avukatlarla işbirliği yapılması,
g. Avukatlığın evrensel anlamda yeterliliğinin temin edilmesi ve avukatların disip-
lin ve davranış standartlarına uygun davranmasının gözetilmesi.
5. Barolar ve diğer mesleki kuruluşlar, avukatların haklarının uygun organlarca sa-
vunulması da dahil olmak üzere, şu hallerde lüzumlu şekilde harekete geçerler:
Avukatların yakalanması veya tutuklanması,
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Avukatların dürüstlüğünü sorgulayan işlemlerle ile ilgili her türlü kararın alınması,
Avukatların üstlerinin veya eşyalarının herhangi bir şekilde aranması,
Avukatların zilyetliğinde bulunan dokümanlarına veya belgelerine el konulması,
Avukatlar adına hareket edilmesini gerektiren basın raporları,

PRENSİP VI

Disiplin Soruşturması
Barolar veya avukatların oluşturduklar diğer birlikler tarafından hazırlanmış dav-
ranış kurallarında yer alan mesleki standartlara uygun davranmayan avukatlar hak-
kında disiplin soruşturması da dahil olmak üzere gerektiği gibi önlemler alınmalı-
dır.
Barolar ve avukatların oluşturduklar diğer mesleki birlikler, avukatları ilgilendiren 
disiplin soruşturmasının ifasına katılmaya yetkili ve sorumlu olmalıdırlar.
Disiplin soruşturması, avukatların söz konusu işlemlere katılmaları ve karara kar-
şı yargısal denetimlere başvurmaları da dahil olmak üzere, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde düzenlenen hükümlere uygun icra edilmelidir.
Avukatlar tarafından işlenen disiplin suçları hakkında karar verilirken orantılılık 
ilkesine saygı gösterilmelidir.

TASLAK GEREKÇE 

Giriş
1. Avukatlık mesleğinin icrası her toplumun kültürel, sosyal, politik ve tarihi orta-
mıyla her zaman sıkı ilişki içinde olmuştur ve her demokratik toplumda, avukatlar 
adaletin yerine getirilmesinde ve insan haklarının ve bireylerin temel özgürlükle-
rinin korunmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. 28 Ocak 1988 tarihinde Av-
rupa Topluluğu Barolar ve Hukuk Kurumları Konseyi (Council of the Bars and 
Law Societies of the European Community/CCBE) tarafından kabul edilen Avrupa 
Topluluğundaki Avukatlar İçin Davranış Kuralları şu hususu belirtir: “Mesleki dav-
ranış kuralları, bütün medeni toplumlarda önemli kabul edilen bir görevin avukat 
tarafından uygun biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, kendilerine uy-
gulanan kişiler tarafından, onların içten rızalarıyla düzenlenmiştir.”
Serbest avukatlık son yıllarda oldukça değişmiştir ve mesleği icra edenler işlerinde 
daha çok ticari yaklaşımı benimsemek zorunda kalmışlardır. Ancak, bağımsız bir 
mesleğe mensupturlar ve mahkemeye ve müvekkillerine karşı sorumluluklarına 
uymalarını sağlayan kurallara riayet etmeli ve belirli mesleki standartları koruma-
lıdırlar. Yüksek kalitede hukuk hizmetlerinin verilmesi ve kişiler arasında ayrım 
yapılmaması sağlanmalıdır.
Avukatlar sadece müvekkillerinin menfaatlerine değil, bir bütün olarak adalet sis-
teminin gereklerine hizmet etmelidirler. Avrupa Topluluğundaki Avukatlar için 
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Davranış Kuralları’nda şu hususların önemi belirtilir: “Hukuk devleti ilkesi üzerine 
kurulmuş bir toplumda avukat önemli bir görev yerine getirir. Avukatın vazifesi 
kanun dairesinde kendisine talimat verilen işi sadakatle yerine getirmekle sınırlı 
değildir. Bir avukat, haklarını ve özgürlüklerini ileri süreceğine ve savunacağına 
dair, kendisine güvenen kişilerin menfaatlerini gözettiği gibi, adaletin yararına da 
hizmet etmelidir ve onun görevi sadece müvekkilinin davasını açmak değil, aynı 
zamanda onun danışmanı olmaktır. Bu nedenle bir avukatın vazifesi ona, aşağıda 
belirtilen kişilere karşı, çeşitli hukuki ve ahlaki sorumluluklar (bazen birbirleriyle 
çatışma halinde olan) yükler:

Müvekkil;
Avukatın müvekkilinin davasını götürdüğü veya onun hesabına hareket ettiği mah-
kemeler veya diğer merciiler, genel olarak hukuk mesleği ve özellikle bu mesleğe 
mensup her meslektaş ve;
Kendisi için özgür ve bağımsız mesleğin varlığı devlet erkine ve diğer menfaatlere 
karşı insan haklarının önemli bir teminat aracı olan, birbirlerine mesleğin kendisi-
nin koyduğu kurallara saygı ile bağlı,
Avukatlık mesleğinin icrasında uluslararası kabul görmüş standartların oluşturul-
ması için uluslararası düzeyde çeşitli adımlar atılmıştır.
Birleşmiş Milletler avukatlarının görevi ile ilgili, uluslararası düzeyde hukuk mesle-
ğinin icrası için yeknesak hükümler de içeren, prensipler hazırlanmıştır. Suçluların 
muamelesi ve suçların önlenmesi hakkında 8. Birleşmiş Milletler (BM) Kongresi 
(Küba, 27 Ağustos-7 Eylül 1990) Avukatların Görevi Hakkında Temel Esaslar’ı ka-
bul etmiştir. Bu esaslar devletlerin, avukatların toplumdaki vazifelerini geliştirmek 
ve güvence altına almak amacıyla yürüttükleri hizmete yardımcı olmak için hazır-
lanmıştır. BM Genel Kurulu Aralık 1990, 45/121 sayılı kararında, Kongrenin kabul 
ettiği bu belgeyi “memnuniyetle benimsedi” ve “gerekli kanunların yapılmasında 
ve siyasi direktiflerin belirlenmesinde rehberlik yapılması ve belgede bulunan esas-
ların her ülkenin kendi ekonomik, sosyal, hukuki, kültürel ve politik gerçeklerine 
uygun olarak yerine getirilmesi için çaba sarf edilmesi amacıyla hükümetleri davet 
etti.”
Avrupa Birliği düzeyinde avukatlık mesleğinin icrası ile ilgili olarak son zamanlar-
da önemli gelişmeler meydana gelmiştir. İlk olarak, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa 
Birliği bünyesinde geçerli olacak (avukatların, diplomalarının kabulüne dayanarak, 
Avrupa Birliği’ndeki bir başka üye devlete yerleşmeden önce bir yetenek sınavı-
na girmelerini veya bir uyum sürecini tamamlamalarını öngören) 98/5/CE sayılı 
bir Direktifi kabul etti. Daha sonra, 16 Şubat 1998’de Avrupa Birliği Konseyi avu-
katlara, Avrupa Birliği üyesi bir başka devletle o devletin kendi avukatlarıyla aynı 
şartlarda, orijinal mesleki unvanlarını kullanarak, sürekli ve kısıtlamaya tabi olma-
dan mesleklerini icra etme imkanını veren 98/5/CE sayılı Direktifi kabul etti. İkinci 
Direktif Avrupa Birliği’ne üye devletler tarafından 15 Aralık 1999’da uygulamaya 
konulacaktır.
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Avrupa Birliği’ne üye devletlerdeki bu önemli gelişmelerin sonucu olarak avukat-
ların, mesleklerini icra ettikleri ülkelerdeki mesleki standartlarla ilgili açık kuralları 
edinmeleri daha önemli hale gelmiştir.
Belirtilmelidir ki, her demokratik toplumdaki hukuk sisteminin önemli bir yönü ki-
şilerin haklarının korunması ve davalarının adil ve halka açık duruşmalarda, makul 
bir süre içinde ve kanunla kurulmuş bir mahkeme tarafından görülmesidir. (İnsan 
Hakları ve Temel Özgürlüklerin Ko runması Hakkındaki Sözleşme’nin 6. Maddesi 
aşağıda AİHS “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” olarak adlandırılmıştır.)
Bu, hususların yanında, işlemlerin her aşamasında hukuki hizmetten yararlanma 
hakkı gibi delil ve tanık gösterme hakkı olduğu anlamına gelir. AİHS’yi onaylayan 
Avrupa Konseyi’ne üye bütün devletler hukuki müracaat yollarının kullanılmasını 
temin etmelidirler.
9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, doğrudan veya dolaylı olarak, avukatlarla ilgi-
li çok sayıda mesele hakkında karar vermiştir. Özellikle, bu davalar avukatın etkin 
yardımı ve davanın sanığın yokluğunda görülmesi, avukat ile gizli görüşme, “adale-
tin gerektirdiği durumlarda” avukatın atanması ile ilgili olmuştur.
Bundan dolayı, teşkilatlı bir hukuk mesleğinin varlığı hukuk devleti ilkesinin sürdü-
rülmesi için olduğu kadar insan haklarının korunması için de gerekli olduğundan; 
insan haklarının korunması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bütün Avrupa düzeyin-
de tesisi ve geliştirilmesi gibi temel amaçları olan Avrupa Birliği Konseyi, hukuk 
mesleğinin işlerini serbest bir şekilde hiçbir topluluğun uygunsuz baskısı altında 
kalmadan icra edebilme ihtiyacına kayıtsız kalamazdı.
Aslında, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile hukuki işbirliği faaliyetleri çerçevesinde 
(Demo-Droit ve Themis Programları), Avrupa Birliği Konseyi, “Değişen Toplumda 
Avukatın Görevi ve Sorumluluğu” konulu, çok taraflı toplantılar düzenlenmiştir.
Avrupa Konseyi tarafından Macaristan Barolar Birliği, Avrupa Topluluğu Baro-
lar ve Hukuk Kurumları Konseyi (CCBE) ve INTERIGHTS ile işbirliği içinde bu 
konuda düzenlenen 1997 çok taraflı toplantının (Budapeşte 9-11 Aralık 1997) so-
nuç kısmında, avukatlık mesleğinin yapısı ve ifası ile ilgili bölümde şu hususlar be-
lirtilmiştir: “Bütün toplumlardaki avukatlar aşağıdaki genel ilkeler ile bağlıdırlar: 
Özgürlük, ahlaki dürüstlük, mahremiyet, ahlaki kurallara uyma, menfaatlerin ça-
tışmasından kaçınma, görevlerini başarıyla yerine getirmelerine mani olacak faa-
liyetlerden, reklam ve kişisel tanıtımdan kaçınma (İnsan Hakları ve Temel Özgür-
lüklerin korunmasına Dair Sözleşme’nin 10. Maddesi dikkate alınarak) müvekkilin 
menfaatlerinin korunması ve mahkemelere saygı göstermek.
Bundan başka, Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi hükümetler arası faaliyetleri bağ-
lamında, avukatlık mesleği ve görevi ile ilgili meseleleri de içeren, adalet sorunları-
na ilişkin çok sayıda önergeler ve tavsiyeler kabul etmiştir.
Özellikle, hakimlerin bağımsızlığı, etkinliği ve görevleriyle ilgili R (94) 12 sayılı 
Tavsiye, (aşağıda 1994 Tavsiyesi olarak bahsedilecektir), AİHS 6. maddesi uyarınca; 
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herkesin kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, makul bir 
süre içinde görülen, adil ve halka açık bir duruşma hakkı olduğu yolundaki prensi-
bini göz önünde bulundurarak, yargı bağımsızlığını korumak amacıyla bazı temel 
esasları ele alır.
1994 Tavsiyesi’ne göre Avrupa Konseyi, var olan bütün yazılı belgeleri ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi içtihat hukukunu göz önünde bulundurarak, avukatları 
ilgilendiren benzer bir tavsiye hazırlama kararı aldı.
Bundan dolayı, adaletin tarafsızlığını ve etkinliğini geliştirme çabaları çerçevesinde 
ve özellikle, adli işlemlerdeki uygunsuz gecikmeleri azaltmak için (AİHS 6. maddesi 
uyarınca) Avrupa Hukuki İşbirliği Komitesi tarafından CJ-EJ’den avukatlık mesle-
ğini icra özgürlüğü hakkında tavsiye taslağı hazırlaması istendi.

Tavsiyenin Kapsamı
17. Bu tavsiyenin anlamı çerçevesinde, “avukat” terimi, tavsiyede değinilen avukat-
ların görevlerinden bir veya birkaçını ifaya yetkili ve izinli ve Prensip I. (2) uyarınca 
bir sicile kayıtlı bütün kişileri kapsar. Bundan dolayı, avukat tanımı, daha çok, hu-
kuk mesleğini icra eden kişileri karşılar.
18. Tavsiye; hukuk mesleğinin özgürlüğünün temel niteliklerini, bunun nedenleri-
ni, toplum için önemini, gerektirdiği sorumlulukları, teminat altına alınabilme ve 
korunabilme yolları ile bunun gerekliliğini ve devam ettirilmesi için ihtiyaç duyu-
lan disiplini ve standartları ifade etmeye çalışır.
Bundan dolayı, avukatların yerleşik mesleki standartlarla uyum içinde olmalarını 
sağlamak amacıyla hukuk mesleğini icra özgürlüğünü düzenleyen prensipler ve ku-
rallarla yönlendirilmeleri çok önemlidir.
Bu prensipler ve kurallar, diğer hususların yanında, şunları içermelidir; avukatlık 
mesleğini icra özgürlüğünün genel prensipleri (Prensip I), hukuk eğitimi, stajı ve 
hukuk mesleğine giriş (Prensip II), avukatların görevleri ve rolleri (Prensip III), 
tüm şahısların avukata ulaşabilmesi (Prensip IV), birlikler (Prensip V) ve disiplin 
ile ilgili işlemler (Prensip VI).

Prensiplerin Açıklaması Şerhi
PRENSİP I

Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlüğün Genel İlkeleri
Adalet sisteminin tarafsız ve adil uygulanması ve insan hakları ve temel özgürlük-
lerinin etkin korunması, hem yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına (bkz., 1994 
Tavsiyesi) hem de avukatların özgürlüğüne bağlıdır. Yargının ve avukatların ba-
ğımsızlığı, her adalet sisteminin temel unsurlarındandır.
Esas olarak, herkesin sahip olduğu insan hakları ve temel özgürlüklerin, medeni ve 
siyasi haklar gibi ekonomik, sosyal ve kültürel hakların yeterli bir şekilde koruna-
bilmesi, tüm bireylerin özgür bir hukuk mesleğinin sağladığı hukuk hizmetlerine, 
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etkin bir biçimde ulaşabilmesine bağlıdır (Prensip I. (1)).
Bundan başka, Tavsiye Prensip I. (2)’de, avukatların mesleğe kaydolmalarının ba-
ğımsız bir mesleki kuruluş tarafından değerlendirilmesini şart koşar. Bu durum 
karşı konulmaz, uygulama ile ilgili nedenlerden dolayı mümkün olmazsa, kaydol-
ma ve kaydın silinmesi ile ilgili sorunlarda mahkemeye başvurma hakkı olmalıdır. 
Esas olarak, avukatların, hiçbir uygunsuz baskı veya müdahaleye tabi olmayan bir 
topluluk tarafından alınmış kararlara dayanılarak kaydolma zorunlulukları, avu-
katlık mesleğinin özgür ve bağımsız olarak icrasının bir ön şartı olarak düşünüle-
bilir. Her iki durumda da (örneğin; kararlar bağımsız bir kuruluş veya mahkeme 
tarafından alındığında) adil bir inceleme her zaman mümkün olmalıdır.
Belirtilmelidir ki, Prensip I. (2) kişilerin diğer hukuk mesleğini icraya kabul edilme 
biçimlerini, kabul kriteri adil ve objektif olduğu ve karar verecek kuruluş hiç bir 
uygunsuz baskı veya müdahaleye tabi olmadığı sürece, dışlamaz. (aynı zamanda 
aşağıda Prensip V’e bkz.).
Tavsiye ayrıca, avukatların toplumdaki diğer bireylerle aynı dernek kurma, inanç, 
düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğini vurgular. Özellikle, avu-
katların diğer bireylere uygulanandan daha fazla hukuki kısıtlamaya tabi olmadan 
hukukla ve adaletin yerine getirilmesiyle ilgili kamu tartışmalarında yer alma ve 
özgürce ve müdahale olmadan, yerel veya ulusal mesleki kurumlara katılma veya 
bu kurumları oluşturma haklarının olduğunu belirtir. Ayrıca, inançları veya yasal 
bir birliğe üyelikleri nedeniyle hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdırlar. Ayrıca, avu-
katlar adalet sisteminin işleyişini denetlemek için var olan veya teklif aşamasındaki 
mevzuat ile ilgili kamu tartışmalarına katılma ve gerekli oldukça, reform teklifi yap-
ma hakkına sahiptirler. Esas olarak, her hukuk sisteminin esas aktörlerinden biri 
olan avukatlar, ekonomik ve sosyal hayatta meydana gelebilecek önemli gelişmelere 
kayıtsız kalmamalı ve hukuk sisteminin gelişimine önayak olabilecek her kanun 
teklifinde aktif rol oynamalıdırlar (Prensip I. (3)).
Avukatlık mesleğinin bireylerin haklarını savunma görevini tam olarak, etkili bir 
biçimde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla avukatlar, hiçbir merciin kısıtlama, 
nüfuz, baskı, tehdit veya uygunsuz müdahalesi olmadan, yerleşik mesleki standart-
larla birlikte ilgili devletin iç hukuk sistemine uygun olarak, müvekkillerine yol gös-
terebilmeli ve onları temsil edebilmelidirler (Prensip I.(4)).
Tavsiye daha sonra müvekkil-avukat ilişkisini ele alır. (Prensip I. (5 ve 6)) Özgür-
lüklerinden yoksun kişiler hakkında (Prensip I. (5)) Tavsiye, avukatların müvek-
killeriyle görüşme hakkının, adaletin tam olarak yerine getirilmesini temin etme 
ihtiyacı ve kamu düzeninin korunması ile dengelenmesi gerektiğini belirtir. Esas 
olarak belirli durumlarda avukatların müvekkilleri ile görüşmelerinin sınırlandırıl-
ması yerinde olabilir, örneğin; devam eden cezai soruşturmaların ve hapishanelerin 
güvenliğinin korunması amacıyla.
Bunun dışında Tavsiye, devletlere, müvekkil avukat ilişkisinin gizliliği hakkında 
dosyaların, belgelerin ve elektronik haberleşmenin içeriğinin gizliliği de dahil ol-
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mak üzere bu kurala uyulmasını sağlama zorunluluğu getirmiştir. Ancak özellikle 
cezai soruşturma gerektirdiğinde gizlilik kuralına bir istisna getirebilir (örneğin; 
müvekkil ile avukat arasındaki elektronik haberleşmenin suça iştirak amacıyla kö-
tüye kullanılması durumunda) (Prensip I. (6)) Fakat, cezai soruşturma sırasında 
avukatlar ve müvekkilleri arasındaki haberleşmenin gizliliğini sınırlandırmak ge-
rektiğinde, savunmanın haklarına ve savcılar ve müdafiler arasındaki “kuvvetlerin 
eşitliği” ilkesine saygı gösterilmesini temin etmek ve tarafsızlığı sağlamak amacıyla 
Tavsiye, bu sınırlandırmanın yargının veya bağımsız ve tarafsız bir başka makamın 
denetimi altında yerine getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak bu hüküm avu-
katların müvekkilleri aleyhine tanıklık yapmaya zorlanmaları gerektiği anlamına 
gelmez.
Ayrıca, Tavsiye metninde yer alan “cezai soruşturmalar” terimi, mali ve gümrük 
alanlarındaki soruşturmaları da içine alacak şekilde geniş yorumlanmalıdır. Bu hü-
küm AİHS’nin 8. maddesi 2. fıkrasından esinlenmiştir.
Bunun yanı sıra Tavsiye, işlerinin uygun şekilde yerine getirilmesi, ilgili bütün dos-
yalara ulaşılabilmesi için (Prensip I. (7)) avukatlara olan ihtiyaca değinir ve kayıtlı 
hiçbir dosyanın sadece bir taraf için hazır (mevcut) bulundurulmaması gerektiğini 
belirtir (adli işlemler sırasında kuvvetlerin eşitliği ilkesi).
Son olarak Tavsiye, 1. (8) Prensibi’nde, avukatların kendi aralarında eşitliği ilkesini 
hatırlar ve aynı davada yer alan avukatlara eşit davranılmasını sağlamak amacıyla 
devletlerden gerekli tedbirleri almalarını ister. Bu hüküm aynı müvekkili birden 
fazla avukatın savunduğu durumla ilgili ulusal kanunları ihlal etmez. Esas olarak, 
bu hüküm farklı tarafların avukatlarının eşitliği anlamına gelir.

PRENSİP II

Hukuk Eğitimi, Staj ve Hukuk Mesleğine Giriş
Tavsiye, avukatlar için yeterli hukuk eğitiminin sağlanması ve onların hukuk mes-
leğine girişlerinin düzenlenmesi için devletler tarafından uygulanması gereken 
önemli kurallar içerir.
Metin; cinsiyet, cinsel tercih, ırk, renk, din, politik veya diğer görüş, etnik veya sos-
yal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma, mülkiyet, doğum ve fiziksel yetersizlik 
nedenleriyle hiç kimsenin hukuk eğitiminin, hukuk mesleğine girişinin ve hukuk 
mesleğini icraya devam etmesinin reddedilemeyeceğini belirtir. Bu hüküm AİHS 
14. maddesinden esinlenmiştir.
Hukuk eğitimi, teknik yeterliğe ek olarak, hukuk mesleğinin yapısında var olan ah-
laki standartların bilincini ve AİHS’de -diğer hususların yanında- bulunan insan 
haklarını ve temel özgürlükleri geliştirmek amacıyla düzenlenmelidir (Prensip II. 
(2)).
Bunun yanı sıra, Tavsiye, hukuk eğitiminin, devam eden eğitimin ve uygulama ile 
ilgili deneyimin hukuk hizmetlerini vermek için gerekli teknik yeterliğin seviyesini 
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yakalamak, devam ettirmek ve yükseltmek için hayati etmenler olduklarını kabul 
eder. Gerçekten metin bu amaçlara ulaşmak için, uygun hallerde, devletlerden ge-
rekli tedbirlerin alınmasını ister (Prensip II. (3)).
35. Bununla birlikte devamlı eğitim programlarından oluşan hukuk eğitimi 
avukatları, müvekkillerinin ve bir bütün olarak hukuk sisteminin menfaatlerine 
saygı duymak, bunları korumak ve geliştirmek için eğitmesinin yanında, hukuki 
beceriyi artırmayı, etik standartları ve kamunun ilgisini de yükseltmeyi amaçlama-
lıdır. (Prensip II. (3)).

PRENSİP III

Avukatların Görevleri ve Rolleri
Her şahsa ya da şahıs grubuna hak ve menfaatlerini savunmak veya ileri sürmek 
için bir avukatın yardımına başvurma hakkı tanınmıştır ve bunu dürüstlük ve öz-
gürlükten ayrılmadan mümkün olan en iyi şekilde yapmak avukatın ödevidir. So-
nuç olarak, avukatlar arasında müvek killeri veya bunların davaları sebebiyle ma-
kamlar tarafından kesinlikle fark gözetilemez.
Bu sebeple Tavsiye, avukatların müvekkillerinin kanundan doğan hak ve menfaat-
lerini savunurken özgür, dikkatli ve adil olmasını temin etmek amacıyla barolarca 
veya kendi diğer meslek birliklerince düzenlenen mesleki standartların davranış 
kurallarının önemini belirtmektedir.
Tüm avukatların müvekkillerinin işleriyle ilgili sır saklama ödevi vardır (Prensip 
III. (2)). Bu ödev AİHS tarafından garanti altına alınan savunma haklarından biri-
dir. Bu kurala karşın, genellikle hile ve suç teşkil eden fiillerle bağlantılı istisnalar 
bulunmaktadır. Tavsiye metninin III. (e) Prensibi’nde; müvekkilin rızası dışında 
sık saklama yükümlülüğünün herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin avukatlar hak-
kında disiplin müeyyidesine sebep olabileceği belirtilmiştir.
Bu hususta, her devlette dava sırasında avukatlarını gizli addedilen vesikaları ibra-
zının talep edildiği değişik usuller bulunmaktadır. “Ortak Hukuk”un (örf ve adet 
kaidelerinden ibaret olan hukuk sistemi) uygulandığı bazı ülkelerde gizli vesika-
ların ibrazına müvekkiller karar verirken, başlıca Kıta Avrupası hukuk sistemini 
uygulayan ülkelerde adli işlemler sırasında talep edilen bu vesikaların ibraz edilip 
edilmeyeceği kararını vermek avukatlara düşmektedir.
Bununla birlikte, “Tavsiye, avukatların müvekkillerine karşı ödevleri hususunu göz 
önünde bulundurmaktadır.” (Prensip III. (3, alt bentler a, b, c, d ve e)). Müvekkil-
lerine olan ödevlerini yerine getirirken avukatlar her zaman hukuk çerçevesinde, 
müvekkillerinin arzularına göre ve yerleşmiş mesleki ve etik standartlar dikkatlice 
ve korkusuzca hareket etmelidirler.
Avukatlar, müvekkillerine dava masraflarını da içeren davanın muhtemel sonuçları 
ve gidişatı hakkında bilgi vermek yanında, müvekkillerinin hak ve borçlarını önce-
likle bildirmek zorundadırlar (Prensip III. (3. a)).
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Özellikle belirtilmelidir ki, dava masraflarının bir kısmı avukatın ücretinden karşı-
lanabilir. Bu sebeple avukatlar müvekkillerine dava boyunca ortaya çıkan masraf-
ları bildirmelidir.
Ayrıca Tavsiye’ye göre avukatların görevlerinin bir parçası olarak anlaşmazlıkları 
sulh yoluyla çözmeye gayret etmeleri (Prensip III. (3. b)) ve menfaat çatışmaların-
dan kaçınmaları gerekmektedir (Prensip III. (3. d)).
Bundan başka, Prensip III. (3. e) avukatlardan -makul bir şekilde- becerebilecekle-
rinden fazla iş almamalarını ister. Özellikle istenen faal seviyeyi muhafaza edeme-
yeceklerse. Esas olarak avukatların makul bir şekilde yapabilecekleri işlerinin tespi-
ti kendi takdirlerine bırakılmıştır ve davanın özel durumlarına bağlıdır. (Örneğin; 
dava çeşitleri, mahkemelerin büyüklüğü, hukuk firmalarındaki avukatların sayısı 
ve deneyimi). Ayrıca müvekkiller başka bir avukata başvurmaya karar vermek ko-
nusunda özgürdürler.
Bununla birlikte, avukatlar mahkeme heyetine karşı saygılı olmalı ve yargı siste-
minin doğru ve adil şekilde işlemesi için üzerlerine düşeni yapmalıdırlar (Prensip 
III. (4)). Fakat bu, belirli davalarda karar verecek olan yargıçların yetkisine veya 
yargıcın duruşma sırasındaki hareket tarzına ilişkin hususların avukatlarca ileri sü-
rülmesine engel olmamalıdır.
Ayrıca Prensip III. (4)’le ilgili olarak belirtilmelidir ki, duruşmanın uygun bir şekil-
de icrasını temin amacıyla, hakimler milli hukukça düzenlenen avukatların meslek 
birliklerinden ihracı, para cezası verilmesi... gibi herhangi bir disiplin yaptırımın-
dan yararlanabilir.
Bazı üye devletlerde sık sık rastlanan avukatların grev yapmasının, onların hizme-
tine ihtiyaç duyan kişilerin zarar görmelerine sebep olduğu özellikle vurgulanma-
lıdır. Bu nedenle Tavsiye (Prensip III. (4)), grevin avukatların kanuni bir hakkı ol-
duğunu kabul etmekle birlikte, zamanla sınırlı olarak yapılması ve müvekkillerinin 
veya avukata başvuranların menfaatlerini zedelememesi gerektiğini öngörür.

PRENSİP IV

Tüm Şahısların Avukatlara Ulaşabilmesi
Avukatın mesleğiyle ilgili haklarını kullanma özgürlüğü ile bağlantılı olarak, avu-
katların hizmetlerini toplumun her kesimine ulaşılabilir hale getirmeleri ve bireyle-
rin medeni ve siyasi haklarını da koruyarak adaletin sağlanmasına yardımcı olma-
ları gerekir. (Prensip IV)
Fakir ve normal yaşam koşullarından mahrum kalmış kişiler için hukuk hizmetleri 
hükmü bu insanların mutlak suretle mahkemede temsil edilmesi yükümlülüğünü 
içermez fakat, hakları konusunda onları eğitmek ve onlara akıl vermek zorunluluğu 
ile onları savunma ve koruma yolları anlamına gelir. (Prensip IV. (1) ve IV. (2)) 
Bu amaca ulaşma yollarından bir tanesi, fakir toplumlarda çalışan, bu toplumlara 
mensup kişilerin sayesinde kendi haklarını koruyabildikleri ve geliştirebildikleri ve 
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gerekli olduğunda, avukatların yardımını isteyebildikleri ilgili kanunları ve usulleri 
haber veren örgütlere katılmak olabilir.
Tavsiye, bunun yanı sıra, hukuk hizmetleri programlarını mevcut bulundurmanın 
hükümetlerin sorumluluğu olduğunu vurgular. Hükümetlerin katkılarına ek ola-
rak, bu tip programları geliştirmek ve temin etmek için barolar ve avukatların diğer 
meslek birlikleri gayret etmelidir. (Prensip IV. (3))
Avukatların ücretleri ve hizmetlerinin karşılığı hakkında, Tavsiye, onları düzenle-
yen mevzuatın hukuk hizmetlerinin halka makul şartlarda sunulmasını temin et-
mesi gerektiğini ve avukatların özgür olabilmeleri için makul bir yaşam standardını 
elde edebilecek kadar kazanmalarının şart olduğunu belirtir. (Prensip IV. (4))
Bunun dışında, ekonomik yönden zayıf kişiler için hukuk hizmetleri ile meşgul, 
masrafları tamamen veya kısmen kamu fonları tarafından karşılanan avukatlar 
mesleki açıdan hala özgür olabilmelidirler. (Prensip IV. (5))
Son olarak, Prensip IV’ün hükümleri sadece cezai bir suçla itham edilmiş kişileri 
savunan avukatlara değil, bu Tavsiye’nin amacı çerçevesindeki bütün avukatlara 
uygulanır.

PRENSİP V

Birlikler
Tavsiye, avukatların; haklarını ileri sürebilen, devam eden eğitimlerini ve stajlarını 
geliştirebilen ve mesleki dürüstlüklerini koruyabilen, yasal, bağımsız ve özerk bir 
birliği her yargı bölgesinde kurma ihtiyaçlarına değinir (Prensip V. (1)). Ayrıca, bu 
birliklerin yürütme organlarının, dış müdahale olmadan görevlerini yerine getir-
meleri amacıyla, kendi üyelerini seçmesi yerinde olur.
Meslek kurallarını düzenleyen yasama işlevine sorunlu katılımı sağlamayan ülke-
lerde, dilerlerse ve bu birliklerin üyelerinden istenen mesleki standartları taşıyor-
larsa, son söylenenin avukatların özgürlüklerini ve haklarını destekleyebilmesi ve 
koruyabilmesi amacıyla avukatlara bu birliklerin üyesi olma imkanı verilmelidir. 
Esas olarak avukatlar görevlerini tam olarak ancak “Hukuk Devleti” ilkesi üzerine 
kurulmuş devletlerde, Barolar özellikle devletten ve ekonomik baskı gruplarından 
bağımsızsa yerine getirebilirler. (Prensip V. (2)) Ancak barolar ve avukatların diğer 
meslek birlikleri, herkesin etkin ve eşit bir şekilde hukuk hizmetlerine ulaşmasını ve 
avukatların, kanunlara ve yerleşik mesleki standartlara uygun olarak ve haksız hiç 
bir müdahale olmadan müvekkillerine akıl vermelerini ve onlara yardım etmelerini 
sağlamak amacıyla hükümetlerle işbirliği yapmaya çalışmalıdırlar.
55. Tavsiye, (Prensip V. (3)) bunun yanı sıra, baroların, her türlü uygunsuz sınır-
landırmalara ve ihlallere karşı avukatların özgürlüklerini savunmaktaki belirgin 
rolünü takdir eder.
Bundan başka, Tavsiye (Prensip V. (4), bent (a-g) arası), hukuk mesleğinin özgür-
lüğüne katkıda bulunması ve onların toplum içindeki görevlerini tamamlaması ge-
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reken Baroların ayrıntılı olmayan bir görev listesini içerir.
Avukatların özgürlüklerinin müvekkilleri ve toplum için önemini göz önünde bu-
lundurarak, Baroların avukatların özgürlüğünü koruma ve geliştirme görevini yeri-
ne getirmeleri amacıyla, Tavsiye (Prensip V. (5), bentler (a-e) arası) avukatların hak 
ve özgürlüklerinin sınırlandırılması ihtimaline karşı onların haklarını savunmak 
amacıyla her türlü gerekli davayı alma zorunluluğunu vurgular.
Prensip V. (5) bent (d), özellikle avukatların zilyetliklerinde bulundurdukları mal-
zemelere -ve sadece belgelere değil- el koymaya işaret eder, çünkü birçok durumda 
avukatlar bilgiyi disket veya cd-rom gibi elektronik biçimde saklarlar.
Bentler (a-g) arasında belirtilen durumlardan biri meydana gelirse, barolar yetkili 
mercilerde temsil edebilme yetkisine sahip olmalıdır.

PRENSİP VI

Disiplin ile İlgili İşlemler
Tavsiye, baroların ve avukatların diğer meslek birliklerinin avukatlar için özgürce 
mesleki davranış kuralları oluşturma ve uygulama ihtiyaçlarına değinir. Avukatlar 
tarafından mesleki davranış kurallarında oluşturulan mesleki standartlara riayet-
sizlik durumunda, baroların onlara karşı disiplin ile ilgili işlemlere karar verme ve 
uygulama konusunda özel yetkileri vardır (Prensip VI. (1)). Ancak mahkemeler, 
savcı veya herhangi bir diğer kamu mercii yetkili baroya, son söylenen için disiplin 
ile ilgili işlemler başlatılması amacıyla, bir dava rapor edebilirler (Prensip VI. (2)).
Savcı makamının görevi, bu işlemleri başlatma ve işlemlerde yer alma konusunda 
sınırlandırılmalıdır.
Disiplin ile ilgili işlemler adil usul gereklerine ve özellikle avukatların muhalif karar 
aleyhine temyize başvurabilme imkanını içeren AİHS 6. madde hükümlerine tam 
olarak riayet etmesi gerekmektedir.
Özellikle, bu Tavsiye’nin amacı dahilinde, avukatların hakları, diğerlerin yanında, 
şu hususları içerir:
Kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, makul bir süre 
içinde, adil ve halka açık duruşma hakkı. Bu, avukatların davanın kamera tarafın-
dan görüntülenmesini talep etmelerine mani olmaz;
Kendilerine karşı ileri sürülen iddiadan ve delil durumundan zamanında haberdar 
edilme hakkı;
Savunmalarını hazırlamak için yeterli zaman verilmesi hakkı;
Duruşma boyunca duruşmada bulunma hakkı.
63. Son olarak Tavsiye (Prensip VI. (5)) disiplin suçları için yaptırım belirlerken 
orantılılık ilkesine uyma gereğini vurgular. Bundan dolayı işlenen suçun ağırlığı ile 
avukata karşı belirlenen yaptırımların olumsuz sonuçları arasında bir denge kurul-
malıdır.
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ULUSLARARASI AVUKATLAR BİRLİĞİ 
MORELIA ŞARTI

Aşağıdaki Şart Morelia (Meksika)’da 2 Ağustos 1991 tarihinde düzenlenen Ulus-
lararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Koşulsuz adalete erişim hakkının, ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğu kabul edilmiş 
insan haklarına katılması gereğini göz önünde tutarak;
Bu hak olmaksızın insan onurunun gerçekte olamayacağı ve bu bakımdan, yalnızca 
insan olması nedeniyle her bireye bu hakkın sağlanması gereğini göz önünde tuta-
rak;
Bu hakkın her devletin her bireye, uluslararası sözleşmeler, anayasa ve ulusal yasa-
lardaki haklarını bildirme ve bunları gerçekleştirme yöntemini bildirme yükümlü-
lüğünü getirdiğini göz önünde tutarak;
Bu hakkın dava tarafları arasında tam özgürlük ve eşitlik şartları içinde olağan veya 
olağanüstü mahkemelere erişim hakkını içerdiğini göz önünde tutarak;
Bir kişinin bir avukattan danışmanlık alma ve davacı veya davalı, mağdur veya suç-
lu olmasına bakılmaksızın savunulması hakkının temel niteliğinden dolayı ihlal 
edilemeyeceğini göz önünde tutarak;
Avukat seçiminin her koşulda serbest olması gereğini göz önünde tutarak;
Her devletin görevinin savunmalarını yapmak için gerekli imkanları olmayan kişi-
lere avukat yardımı için gerekli giderleri üstlenmesi olduğunu göz önünde tutarak;
Avukatların bu kişiler için yaptıkları faaliyetlerin uygun şekilde ücretlendirilmesi 
gereğini göz önünde tutarak;
Her halükarda, avukatlık mesleğinin görevinin, bu hukuki yardım sistemine, hiçbir 
çekince olmaksızın ve tam bağımsızlık içinde, tüm beceri ve gayretiyle, yalnızca 
dava tarafının yüksek menfaatini düşünerek aktif olarak katılmak olduğu gerçeğini 
göz önünde tutarak;
Madde 1
Her birey maddi durumu veya sosyal konumu ne olursa olsun, özellikle yaş, cinsi-
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yet, milliyet, etnik köken, bir gruba aidiyet, dini veya siyasi görüşü ne olursa olsun 
adalete erişim hakkına sahiptir.
Madde 2
Adalete erişim, tam bağımsızlık içinde, olağan ve olağan üstü mahkemeler nezdin-
de, her türlü ihtilaf veya anlaşmazlığı çözmek için başvurular her türlü merci ve ma-
kam önünde bir avukattan danışmanlık, yardım ve savunma alma hakkını kapsar.
Madde 3
Maddi durumu ne olursa olsun herkes, serbestçe seçtiği bir avukatın yardımından 
yararlanma hakkına sahiptir.
Madde 4
Her devlet savunmalarını yapmak için gerekli imkanları olmayan kişilere avukat 
yardımı için gerekli giderleri üstlenir.
Madde 5
Her halükarda, avukatlık mesleği, “1. madde”de belirtilen ilke doğrultusunda ihti-
yaç halindeki her kişinin savunmasını üstlenir.
Madde 6
Avukatların danışmanlık ve savunma görevi her koşulda tam bağımsızlık içinde 
yerine getirilir.
Madde 7
Avukatların mesleki kurum ve örgütleri her devletin, hakları ve faaliyetleriyle ilgili 
olarak, dava tarafı kişilerin eğitim ve bilgilendirilmesi için bir sistemi uygulamasını 
sağlar.
Madde 8
Bu Şart’ı imzalayan devletlerdeki avukatların mesleki kurum ve örgütleri açıklanan 
ilkelere riayet edilmesini sağlamayı taahhüt ederler.
Bu amaçla, Şart’a iç hukuk normu değerinin verilmesi için kendi devlet makamları 
nezdinde her türlü girişimde bulunurlar.
Aşağıdaki Şart Morelia (Meksika)’da 2 Ağustos 1991 tarihinde düzenlenen Ulusla-
rarası Avukatlar Birliği Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.
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21. YÜZYILDA 
AVUKATLIK MESLEK KURALLARINA 

DAİR TURIN İLKELERİ

27 Ekim 2002 tarihinde Sydney’de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) 
Genel Kurulu’nca kabul edilmiştir.

Gerekçeler
§ Büyük bir çeşitlilik gösteren siyasi, sosyal ve kültürel bağlamlarda avukatın rolü 
hakkında farklı görüşler mevcuttur.
§ Ekonomik gelişme ile iletişim ve bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler, ilgili 
alanlarda hizmet verenlerin birlikte çalışma ve işbirliği yapmalarında yeni yöntem-
ler kullanmalarını zorunlu kılmışsa da, bu kişiler gerek kendi ülkelerinde gerekse 
uluslararası düzeyde müvekkillerine danışmanlık yapar ve onları savunurken yine 
temel ilkeleri gözetmek zorundadırlar.
§ Coğrafi ve ekonomik bağlamlar ne olursa olsun, avukatlar medeni, siyasi, ekono-
mik, sosyal veya kültürel nitelikteki insan haklarının savunulmasında temel bir rol 
oynamaya devam etmektedirler.
§ Bu rol sadece mahkemelerde değil, danışman sıfatıyla aşağıdaki durumlarda da 
üstlenilmektedir:
Modern hukuk sistemlerinin karmaşıklığına rağmen, hukuk kurallarının daha yay-
gın şekilde bilinmesinin ve böylece bu kurallara saygı gösterilmesinin ve uyulması-
nın sağlanması,
Anlaşmazlığa düşmüş tarafları mesnetsiz davalar açmaktan vazgeçirmek ve anlaş-
mazlıklarını önce arabuluculuk ve uzlaştırma yoluyla çözmeye yönlendirmek sure-
tiyle mahkemelere yapılacak başvuruları azaltmak,
Kendi kendine kural koyma, kuralları kaldırma ve küreselleşme gibi akımların gi-
derek güçlendiği bir ortamda hukuki ilişkilerde istikrarı korumak.
§ Yürütme, yasama ve yargı organlarından gelen baskılar karşısında dahi avukat-
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ların rolünün ve bu rolün daima önemli olduğunun kabul edilmesini sağlamak ge-
rekmektedir.
§ Bu hedefe ulaşılabilmesi için, avukatlık mesleğinin temelinde yatan ve kültürler 
ve gelişmişlik seviyeleri arasındaki farklara rağmen, mesleğin temel niteliklerinin 
netleştirilmesini ve bunları koruyup idame ettirecek kuralların geliştirilmesini sağ-
layacak ilkelerin bütün devletlerce kabul edilmesi elzemdir.
§ Avukatlık mesleğinin temel ilkeleri Uluslararası Avukatlar Birliği’nin Tüzük ve 
Kurallarında ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca 1990 yılında kabul edilen 
Avukatların Rolüne Dair Temel İlkeler’de belirtilmiş olup, bu dokümanlara göre:
Avukat, dernek kurma ve katılma özgürlüğü, din özgürlüğü ve fikir ve ifade özgür-
lüklerini kapsamak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bireylerin müessir 
bir vekalet hizmeti ile önyargı ve ayırımcılık taşımayan bir savunma hizmetinden 
yararlanma hakkını tam bir bağımsızlık ve özgürlük çerçevesinde mutlak bir gü-
vence altına almak suretiyle bireyleri mahkemelerde savunmada esas rol oynar;
Kanun hakimiyetinin yaygınlaşmasını sağlamak ve gelişimine katılmak Avukatın 
hem hakkı hem de görevidir;
Avukat mesleğini, özellikle avukat-müvekkil ilişkisinin ayrıcalığı söz konusu oldu-
ğunda, meslek ahlakı kurallarına ve mesleki sorumluluk kavramına uygun şekilde, 
hizmet ve hümanizm ruhuyla icra etmelidir;
Avukatlık meslek kuruluşlarının temel görevi avukatlık mesleğinin icra edilmesine 
ilişkin bütün standartlara ve normlara uyulmasını sağlamak, mensuplarını yersiz 
müdahale veya kısıtlamalara karşı savunmak, avukatlık hizmetlerinden herkesin 
serbestçe yararlanmasını sağlamak ve adaletin tecellisine hizmet eden diğer kurum-
larla işbirliği yapmaktır.
§ Avukatın üstlendiği rolün ve sahip olduğu hakların doğal bir sonucu da, bu rol 
ve hakların gerektirdiği görevleri yerine getirme yükümlülüğüdür; zira söz konusu 
hak ve görevler gerek kamu menfaatinin gerekse bireylerin menfaatlerinin korun-
masının temel şartlarındandır.
§ Meslek kurallarına dair bu ilkeler, avukatlık mesleği için geçerli yasalara ve mes-
lek ahlakı kurallarına tabidir.
Uluslararası Avukatlar Birliği (Union Internationale Des Avocats) yukarıdaki ge-
rekçelerden hareketle avukatlık meslek kurallarına dair aşağıdaki ilkeleri kabul et-
miştir:

Avukatın Rolü
Avukatın rolü bütün kişilerin yasalar huzurunda korunmasını sağlamaktır.
Mesleklerini, bir yandan kendilerine emanet edilen menfaatleri korurken, bir yan-
dan da yasaların bilinmesini, anlaşılmasını ve uygulanmasını gözetecek şekilde icra 
etmek avukatların hakkı ve görevidir.
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Avukatın Rolünün Kabul Görmesi
Avukatların rolünün hem toplum hem de yasama, yürütme ve yargı organları ta-
rafından kabul görmesi avukatlar için bir haktır; zira adaletin tecelli ettirilmesinde 
ve toplumun hayatının düzenlenmesinde bir araç olarak avukatın rolü elzemdir.
Bir yandan en üst ahlak standartlarına ve kültürel normlara göre hareket ederken, 
bir yandan da verdikleri hizmetlerde kalite ve hakkaniyeti korumak suretiyle bu 
kabulün idame ettirilmesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmak avu-
katların görevidir.
Dolayısıyla, tüm yetkili makamlar ve devlet kuruluşları, avukatların kendilerine 
emanet edilen menfaatleri savunabilmeleri için, müvekkillerine ve ihtiyaç duyacak-
ları belgelere ulaşmalarına her durumda olanak tanımalıdırlar.

Bağımsızlık
Avukatlar mesleklerini, türü ne olursa olsun hiçbir baskı veya ayırımcılığa maruz 
bırakılmadan serbestçe ve bağımsızca icra etme hakkına sahiptirler.
Müvekkillerinin menfaatleriyle çelişen başka menfaatlerin varlığı nedeniyle, yapa-
cakları icraatın tarafsızlığına gölge düşürecek durumlara girmekten kaçınmak su-
retiyle bağımsızlıklarını korumak avukatların görevidir.

Dokunulmazlık ve Adil Yargılanma Hakkı
Avukatlar mesleklerini müdahale veya kısıtlamaya maruz bırakılmadan tam bir 
mesleki dokunulmazlık içinde icra etme hakkına sahiptirler. Avukatın bürosunda 
yasaya aykırı olarak arama yapılamaz.
Müvekkillerinin haklarının korunmasını ve müvekkillerinin herhangi bir mahke-
me veya bir başka yetkili makam tarafından adilane şekilde yargılanmalarını sağla-
mak için ellerinden gelen her şeyi yapmak avukatların görevidir.

Yargıçlarla İlişkiler
Mahkemede hazır bulunmaları adilane bir yargılamanın güvencesi olan avukatla-
rın yargılama sürecindeki rollerinin öneminin Yargıçlar nezdinde kabul görmesi 
avukatlar için bir haktır.
Yargıçlarla ilişkilerinde onurlu ve vakur davranmak ve yargı makamının bağımsız-
lığı için mücadele etmek avukatların görevidir.

Müvekkil Seçme Özgürlüğü
Avukatlar herhangi bir müvekkilin vekaletini üstlenip üstlenmemeye kendi vicdan-
larına göre serbestçe karar verme hakkına sahip olup, bir avukatın bir müvekkilin 
vekaletini üstlenmesi o avukatın fikren ve vicdanen o müvekkilin tarafını tuttuğu 
şeklinde yorumlanamaz.
Vekaletini mesleki ehliyetle, bağımsız bir şekilde ve ihmalkarlık etmeden yürüte-
meyeceklerini düşündükleri bir müvekkilin vekaletini üstlenmemek avukatların 
görevidir.
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Avukat-Müvekkil İlişkisinin Ayrıcalığı
Yukarıda ifade edilenler bağlamında, yasalar veya herhangi bir yetkili makam hu-
zurunda avukat-müvekkil ilişkisinin ayrıcalığının herkesçe tanınması ve bu ayrıca-
lığa saygı gösterilmesi avukatların hakkıdır. Bu ayrıcalık hukuk devletinde avukat 
ile müvekkil arasındaki ilişkinin temelini oluşturmak ve yurttaşların yasal hakları-
nın korunmasını sağlamak amacıyla düşünülmüş kavramsal bir ilkedir.
Müvekkillerini temsil etmeleri vesilesiyle öğrendikleri her türlü gerçeği ve bilgiyi 
gizli tutmak avukatların görevidir.

Bilgi Açıklama Yükümlülüğünün Olmaması
Avukatlar mesleklerini icra ederken elde ettikleri bilgileri açıklamaya zorlanmama-
lıdır.
İnsan hayatı için tehlike arz edebilecek bir faaliyetten haberdar olan bir avukat, söz 
konusu hayatın korunması için avukat-müvekkil ilişkisinin ayrıcalığının izin verdi-
ği ölçüde elinden gelen her türlü önlemi almalıdır.
Suçla ilgili veya yasa dışı bir faaliyetten haberdar olan bir Avukat, o faaliyete katıl-
mayı haliyle reddetmelidir. Avukat o faaliyete katılmayı reddetse dahi, durumu yet-
kililere haber vermekle yükümlü olmamalı; ancak, zihninde söz konusu faaliyetin 
ardında yasa dışı eylemlerin gizlendiğine ve müvekkilinin söz konusu faaliyetten 
imtina etmeye niyetli olmadığına dair ciddi şüpheler uyandığında derhal o mesele-
den çekilmelidir.

Baroların Rolü ve Barolar Tarafından Temsil
Bir baroya veya avukatlar birliğine kaydolmak ve avukatları temsil eden ve kendi-
sinin de mensubu olduğu bu kuruluşun koyduğu kuralların mesleği düzenlemesini 
ve bu kurallara riayet edilmesini sağlamak, bulunulan ülkeye göre, bir avukatın gö-
revi veya hakkıdır.
Baronun, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Avukatların Rolüne Dair Te-
mel İlkeler’e uyması kaydıyla, baronun bu tür kurallar koyma hakkını kabul etmek 
ve davranışlarını kendi barolarının ve yetki alanında faaliyet gösterdikleri diğer ba-
roların koyduğu kurallara uydurmak suretiyle söz konusu kurallara riayeti sağla-
mak avukatların görevidir.
Avukatlık mesleğini temsil edenler, yasa hazırlama, içtihat ve hukuk bilimine katkı 
sağlayabilmelidir.

Kural Koyma ve Avukatlık Mesleğinin İcrası
Avukatlar mesleklerini kendi ülkelerinin ve topraklarında hizmet verdikleri ülke-
nin yasaları uyarınca, en uygun gördükleri şekilde, tek başlarına veya ortaklık kura-
rak icra etme hakkına sahiptirler.
Bir kuruluş bünyesinde meslek icra etmekte olsalar dahi, üstlendikleri vekaletin ki-
şisel ve sırf o vekalete özgü niteliklerini korumak, avukatların görevidir.
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İnternet ve Diğer İletişim Teknolojileri
Bir Avukatın web sitesi, bürosunun bir parçasını teşkil eder.
Firmanın web sitesinin içeriği, avukatlık mesleğini dü-zenleyen temel prensipler 
gözetilmek kaydıyla serbestçe oluşturulabilir.
Avukatlar müvekkillerine daha iyi hizmet sunmak için makul ücretler karşılığında 
kullanılabilen iletişim teknolojilerinden yararlanmalıdırlar. Avukatlar bunu yapar-
ken müvekkilleri ile yapacakları haberleşmenin gizliliğini korumaya özen göster-
melidirler.

Ücretler
Verdiği hizmetler karşılığında hakça bir ücret almak avukatın hakkıdır.
Avukatın ücreti sabit bir ücret olabileceği gibi, sağlanan hizmetlere göre de belirle-
nebilir. Müvekkil kabul ettiği takdirde, vekalet sonunda elde edilen netice de ücre-
tin belirlenmesinde dikkate alınabilir.
Meslek kurallarına uygun şekilde, ekonomik veya mali düşüncelerin ön plana geç-
mesine izin vermeden, hizmet duygusuyla mesleğini icra etmek avukatların göre-
vidir.

Ücretsiz Vekalet
Yoksul insanlara mümkün olan en iyi savunmayı sağlamak için çaba göstermek 
avukatların görevidir.
Bu hizmetin verilmesi için gereken fiziki ve mali kaynakların sağlanmasını yetkili 
makamlardan istemek avukatların görevidir. Kaliteli bir savunmanın yapılamama-
sına neden olan her şey, bireyin temel haklarının ihlali olarak görülmelidir.

İşbirliği
Avukatların rolünün kabul görmesini sağlamak, meslek ilkelerini ve meslek ahlak 
kurallarına riayeti güçlendirmek üzere ülke sınırlarını dikkate almaksızın diğer 
meslektaşlarıyla işbirliği yapmak avukatların hakkı ve bu amaçla diğer meslektaşla-
rıyla dayanışma içinde bulunmak ise görevleridir.
Avukatlar, Savunma Hakkının Teminat Altına Alınmasına Dair Uluslararası Söz-
leşme ve Uluslararası Avukatlar Birliği’nin kabul ettiği Savunma Kuralları’nda yer 
alan ilkeleri gözetmek suretiyle kendi ülkeleri dışındaki müvekkilleri de savunabi-
lirler.
Avukatlık mesleği ile ilgili olarak herhangi bir devlette yürürlükte olan kurallar 
mesleğin icrası için daha iyi şartlar ve meslek için daha fazla saygınlık sağlıyorsa, 
söz konusu kurallar bu dokümanda yer alan Meslek Kurallarına Dair İlkeler’e ilave 
edilebilir.
27 Ekim 2002 tarihinde Sydney’de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği Genel 
kabul edilmiştir.
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AVUKATLARIN ROLÜNE DAİR 
TEMEL PRENSİPLER 

(HAVANA KURALLARI)
 
 

27 Ağustos - 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Suçların Önlenmesi ve 
Suçluların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir.

Dünya halkları, Birleşmiş Milletler Şartında adaletin sürdürülebileceği koşulları ya-
ratmak için verdikleri kararı teyit ettiklerinden, ve ırk, cins, dil ve din ayrımı yapmak-
sızın insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı geliştirme ve teşvik etme konusun-
da uluslararası işbirliğini gerçekleştirme amacı taşıdıklarını ilan ettiklerinden,
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi hukuk önünde eşitlik ile masumluk karinesi pren-
siplerine, hukuken kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından adil ve 
aleni olarak yargılanma hakkına, ve kendisine suç isnat edilen bir kimsenin savun-
ması için gerekli bütün güvencelere yer verdiğinden,
Buna ek olarak, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi de sebepsiz yere 
gecikmeden yargılanma hakkını ve hukuken kurulmuş bağımsız ve tarafsız yetkili 
bir mahkeme tarafından yargılanma hakkını ilan ettiğinden, 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi de, Devletlerin Birleş-
miş Milletler Şartına göre her yerde insan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi 
ve buna uyulması yükümlülüğünü hatırlattığından,
Her Hangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için Prensip-
ler Bütünü, tutulan bir kimsenin bir avukatın yardımından yararlanma ve avukatla 
iletişim kurma ve avukatla görüşme hakkına sahip olmasını öngördüğünden,
Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kurallar, tutuklulara, özellikle hukuki yar-
dım verilmesini ve avukatla gizli bir biçimde görüşme imkanının sağlanmasını tav-
siye ettiğinden,
Ölüm cezasına mahkum olanların korunmasını güvence altına alan Koruyucu Ted-
birler, ölüm cezası verilebilecek bir suçu işlediğinden kuşkulanılan veya böyle bir 
suç isnadı ile karşılaşan herkesin, muhakemenin her aşamasında Kişisel ve Siyasal 
Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 14. maddesine göre yeterli hukuki yardıma hak-
kı olduğunu teyit ettiğinden,
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Suçtan ve Yetki İstismarından Mağdur olanlara Adalet Sağlanmasına dair Temel 
Prensipler Bildirisi, suç mağdurlarının adalete ulaşmaları ve adil muamele görmele-
ri, zararlarının karşılanması, tazminat ve yardım almaları için uluslararası ve ulusal 
düzeyde alınması gerekli tedbirleri tavsiye ettiğinden,

Bütün insanların sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel, veya kişisel ve siya-
sal nitelikteki insan hakları ve temel özgürlüklerin yeterli bir biçimde korunması, 
herkesin bağımsız hukukçuların sağladığı adli hizmetlere etkili bir biçimde ulaşma 
hakkına sahip olmasını gerektirdiğinden,

Avukatların meslek örgütleri, mesleki standartların ve meslek ahlakının yüceltil-
mesinde, üyelerinin baskıya, haklarının yersiz olarak kısıtlanmasına ve ihlal edil-
mesine karşı korunmasında, ihtiyacı bulunan herkese adli hizmet sağlanmasında 
ve hükümet ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak adaletin ve kamu yararının daha 
fazla gerçekleştirilmesinde hayati bir role sahip olduğundan,

Avukatların görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini sağlama ve geliştirme ko-
nusunda Üye Devletlere yardımcı olmak için formüle edilen aşağıdaki Avukatların 
Rolüne dair Temel Prensipler, ulusal mevzuat ve uygulama bakımından Hükümet-
ler tarafından dikkate alınır, ve avukatlarla birlikte yargıçlar, savcılar, yürütme ve 
yasama organı mensupları gibi diğer kimselerin ve genel olarak halkın dikkatine 
sunulur. Bu prensipler mümkün olduğu kadar, avukatlık resmi statüsüne sahip ol-
madan avukatlık görevi yapan kimselere de uygulanır.

     Avukata ve adli hizmetlere ulaşma

1. Herkes haklarının varlığını tespit ettirmek ve korumak, ve ceza muhakemesinin 
her aşamasında haklarını savunmak için kendi seçtiği bir avukatın yardımına 
başvurma hakkına sahiptir.

2. Hükümetler, ırk, renk, etnik köken, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir fikir, 
ulusal veya toplumsal köken, doğum, ekonomik veya başka bir statüye dayanan 
bir ayrımcılıkla hiç bir ayrım yapmaksızın, egemenlik yetkisine tabi olan ve ülke 
içinde bulunan herkesin, avukata etkili bir biçimde ve eşit olarak ulaşma hakkını 
sağlayan etkin usulleri ve ihtiyaçlarına karşılık verebilecek mekanizmalar kurar.

3. Hükümetler, yoksullara ve gerektiği takdirde mahrumiyet içinde bulunan diğer 
kimselere adli hizmet verilmesi için yeterli mali imkanlar ve başka kaynaklar 
sağlar. Avukatların meslek örgütleri, bu hizmetlerin, imkanların ve kaynakların 
organize edilmesinde ve sunulmasında işbirliği yapar.

4. Hükümetler ve avukatların meslek örgütleri, kişilerin hukuka göre sahip olduk-
ları haklar ve ödevler ile temel özgürlüklerinin korunmasında avukatların rolü 
konusunda halkı bilgilendirmek için programlar yaparlar. Yoksul ve mahrumiyet 
içindeki diğer kimselere yardım ederken, onların haklarını arayabilecekleri ve ge-
rektiği takdirde avukatın yardımını isteyebilecekleri bir konuma ulaşmaları için 
özel bir dikkat gösterilir.
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Ceza adaleti ile ilgili konularda özel koruyucular

5. Hükümetler, gözaltına alınan veya tutulan veya cezai bir fiil ile suçlanan kimsele-
rin, kendi seçtikleri bir avukatın yardımından yararlanma hakkına sahip olduk-
ları konusunda yetkili makamlar tarafından hemen bilgilendirilmelerini sağlar.

6. Avukatı bulunmayan bu durumdaki kimselere, adaletin yararının gerektirdiği 
bütün olaylarda etkili bir hukuki yardım verilmesi için suçun niteliğine uygun 
deneyim ve donanıma sahip bir avukat atanır; bu kimseler avukatlık hizmetinin 
karşılığını ödeyebilme imkanından yoksun ise, ücretini kendisinin ödemediği bir 
avukat hakkına sahiptir.

7. Hükümetler ayrıca, hakkında suç isnadı bulunsun veya bulunmasın, gözaltına 
alınan veya tutulan herkese hemen, ve her ne olursa olsun gözaltına alınmasın-
dan veya tutulmasından itibaren kırk sekiz saat geçmeden avukata ulaşma hakkı 
sağlar.

8. Gözaltına alınan, tutulan veya hapsedilen herkesin, bir avukat tarafından vakit 
geçirilmeden ziyaret edilmesi, kesintisiz biçimde iletişim kurabilmesi ve sansüre 
uğramadan tam bir gizlilik içinde görüşebilmesi için yeterli imkanlar, zaman ve 
kolaylıklar sağlanır. Kanun adamları görüşmeleri gözle izleyebilir fakat dinleye-
mez.

     Avukatların nitelikleri ve eğitimi

9. Hükümetler, avukatlık meslek örgütleri ve öğretim kurumları, avukatların gereği 
gibi eğitim ve öğrenim almalarını ve avukatlık meslek idealleri ve ahlaki görevleri 
ile ulusal ve uluslararası hukuk tarafından tanınmış olan insan haklarına ve temel 
özgürlüklere vakıf olmalarını sağlar.

10. Hükümetler, avukatların meslek örgütleri ve öğretim kurumları, hukuk mes-
leğine girişte ve mesleğin icrasında bir kimseye karşı ırk, renk, cinsiyet, etnik 
köken, din, siyasal veya başka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, 
doğum, ekonomik veya başka bir statü gibi nedenlerle ayrımcılık yapılmaması-
nı sağlarlar. Bir avukatın ilgili ülkenin vatandaşı olması şartı, ayrımcılık yapıl-
ması şeklinde anlaşılmaz.

11. Adli hizmete olan ihtiyaçları karşılanmayan grupların, toplulukların veya böl-
gelerin bulunduğu ülkelerde, ve özellikle bu tür grupların değişik kültürlere, 
geleneklere ve dillere sahip olmaları veya geçmişte ayrımcılıktan ötürü mağ-
dur edilmiş bulunmaları halinde, Hükümetler, avukatların meslek örgütleri ve 
öğretim kurumları bu gruplara mensup meslek adaylarının adalet mesleğine 
girmeleri için özel tedbirler alır ve kendi gruplarının ihtiyaçlarına uygun şekilde 
eğitim ve öğretim görmelerini sağlar.

     Avukatların görev ve sorumlulukları

12. Avukatlar adalet dağıtımında temel bir unsur olarak, her zaman mesleklerinin 
şeref ve itibarını korurlar.



Avukatlık Mevzuatı

622

13. Avukatların müvekkillerine karşı görevleri şunları içerir:
a) Müvekkillerine sahip oldukları haklar ve yükümlülükler ile, müvekkilleri-

nin haklarını ve yükümlülüklerini ilgilendirdiği ölçüde hukuk sisteminin 
işleyişi konusunda kendilerine bilgi vermek;

b) Müvekkillerine uygun yoldan her türlü yardımda bulunmak ve onların 
haklarını korumak için hukuki muamelede bulunmak;

c) Müvekkillerine mahkemeler, yargı yerleri ve eğer uygunsa idari makamlar 
önünde yardım etmek.

14. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine ça-
lışırken, ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgür-
lükleri yüceltmeye çalışırlar ve hukuka ve hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş 
standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket 
ederler.

15. Avukatlar her zaman müvekkillerinin menfaatlerine saygı gösterirler. 
       Avukatlık faaliyetinin güvenceleri

16. Hükümetler avukatların a) hiç bir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdaha-
leyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini; b) yurt için-
de ve yurt dışında serbestçe seyahat etmelerini ve müvekkilleriyle görüşebilme-
lerini; ve c) kabul görmüş mesleki ahlak kurallarına, görevlerine, standartlarına 
uygun faaliyette bulundukları için kovuşturma veya idari, ekonomik veya başka 
tür yaptırımla sıkıntı çekmemelerini veya tehditle karşılaşmamalarını sağlar.

17. Avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle güvenlikleri tehdit edildiği takdir-
de, yetkili makamlar tarafından gerekli bir biçimde korunurlar.

18. Avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle veya müvekkille-
rinin davalarıyla özdeşleştirilemezler.

19. Bir avukat, ulusal hukuka ve uygulamaya göre ve bu prensiplerle bağdaşır bir bi-
çimde müvekkili tarafından azledilmedikçe, huzurunda avukatlık yapma hakkı-
na sahip olduğu mahkeme veya idari makam tarafından bu makamların önüne 
çıkma hakkından yoksun bırakılamaz. 

20. Avukatlar, bir mahkeme, yargı yeri veya hukuki ya da idari bir makam önünde 
mesleki nedenlerle bulundukları sırada veya konuyla ilgili yazılı veya sözlü ta-
leplerinde yaptıkları beyanlardan ötürü hukuki ve cezai muafiyetten yararlanır.

21. Yetkili makamların ellerinde veya denetimleri altında bulunan gerekli bilgileri, 
dosyaları ve belgeleri, avukatların müvekkillerine etkili bir hukuki yardım vere-
bilmelerini sağlayacak yeterli bir sürede ulaşmalarını temin etmek, kamu makam-
larının görevidir. Avukatların bu belgelere en kısa sürede ulaşmaları sağlanır.

22. Hükümetler, avukatlar ile müvekkilleri arasında mesleki ilişkiler kapsamındaki bü-
tün haberleşme ve görüşmelerin gizli olduğunu kabul eder ve buna saygı gösterir.
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     İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü
23. Avukatlar, diğer vatandaşlar gibi ifade, inanç, örgütlenme ve toplanma özgürlü-

ğüne sahiptir. Avukatlar özellikle, hukukla, adalet sistemiyle ve insan haklarının 
geliştirilmesi ve korunması ile ilgili konularda kamusal tartışmalara katılma, ve 
yasal faaliyetleri veya yasal bir örgüte mensup olmaları nedeniyle mesleki kısıt-
lamalara maruz kalmaksızın, yerel, ulusal veya uluslararası örgütler kurma veya 
bunlara mensup olma ve bunların toplantılarına katılma hakkına sahiptir. Avu-
katlar bu hakları kullanırlarken, her zaman hukuka ve hukuk mesleğinin kabul 
görmüş standartlarına ve mesleki ahlak kurallarına uygun davranırlar.

     Avukatların meslek örgütleri
24. Avukatlar kendi menfaatlerini temsil etmek, süreklilik taşıyan mesleki eğitim ve 

öğretimlerini geliştirmek ve meslek haysiyetlerini korumak için bağımsız mes-
lek örgütleri kurma ve bunlara katılma hakkına sahiptir. Meslek örgütlerinin 
yönetim organları üyeleri tarafından seçilir ve bu organlar dış müdahaleye ma-
ruz kalmadan görevlerini yapar.

25. Avukatlık meslek örgütleri, herkese etkili ve eşit bir biçimde adli hizmet verilme-
si için, ve avukatların usulsüz bir müdahale ile karşılaşmadan hukuka ve kabul 
görmüş mesleki ahlak kurallarına ve standartlarına uygun olarak müvekkilleri 
ile görüşebilmeleri ve onlara yardım edebilmeleri sağlamak için Hükümetle iş-
birliği yapar.

      Disiplin İşlemleri
26. Avukatların mesleki davranış kuralları, ulusal hukuka, geleneklere, uluslararası 

standartlara ve normlara uygun olarak kendi meslek örgütlerinin ilgili organla-
rı, veya yasama organı tarafından düzenlenir.

27. Mesleki sıfatları nedeniyle avukatlar hakkında yapılan suçlamalar ve şikayetler, 
usulüne uygun olarak hızla ve adil bir biçimde takip edilir. Avukatlar, kendi 
seçtikleri bir avukattan yardım görme hakları da dahil, adil yargılanma hakkına 
sahiptir.

28. Avukatlar hakkındaki disiplin işlemleri, meslek örgütü tarafından kurulan ba-
ğımsız bir disiplin komitesi, bağımsız bir kanuni makam, veya bir mahkeme 
önüne getirilir ve bu işlemler bağımsız yargısal denetime tabidir.

29. Bütün disiplin işlemleri, mesleki davranış kurallarına ve diğer kabul görmüş 
mesleki standartları ile hukuk mesleğinin ahlak kurallarına uygun olarak ve bu 
prensipler ışığında karara bağlanır.
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2005/128
Karar Sayısı : 2008/54
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İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
İTİRAZIN KONUSU: 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, 13.1.2004 
günlü, 5043 sayılı Yasa ile eklenen geçici 21. maddesinin Anayasa’nın 2., 5. ve 48. 
maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I- OLAY
Avukatlık ücret sözleşmesinden doğan uyuşmazlık nedeniyle açılan davada Pen-
dik 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararın temyizen incelenmesi sırasında 
itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Yargıtay 13. Hukuk 
Dairesi iptali için başvurmuştur.
II- İTİRAZIN GEREKÇESİ
Başvuru kararı şöyledir:
“Pendik 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 364/575 sayılı ve 12.10.2004 tarihli kara-
rının dairemizde yapılan temyiz incelemesinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa 
13.1.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5043 sayılı kanunla eklenen geçici 21. madde 
hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu dairemizce görülmüş, davalı tarafça da ileri 
sürülen Anayasaya aykırılık iddiasının ciddi olduğu sonucuna varılmıştır. 
Temyiz incelemesi yapılan dava dosyasının konusu, avukatlık sözleşmesinden kay-
naklanan vekalet ücretinin tahsili talebidir. Davacının dayandığı avukatlık ücret 
sözleşmesi 1.4.1996 tarihinde düzenlenmiş, davacının üstlendiği davayı açıp takip 
ettiği, davalı lehine sonuçlandığı ve kararın 23.7.1998 tarihinde kesinleştiği, davacı 
avukatların üstlendikleri işi bu tarih itibariyle sonuçlandırdıkları, ücret ihtilafının 
aynı yıl içinde ortaya çıktığı, davanın 7.7.2003 tarihinde açıldığı sabittir.
Taraflar arasındaki ihtilaf 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 163 ve 164. maddeleri 
hükümlerine göre çözümlenecektir. 163 ve 164. maddelerde 2.5.2001 tarihinde yü-
rürlüğe giren 4667 sayılı ve 13.1.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5043 sayılı kanunlar 
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ile değişiklik yapılmıştır. 13.1.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5043 sayılı Kanunun 
7. maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununa eklenen geçici 21. madde, “Bu kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarihte, kesin olarak hükme bağlanmamış bütün ihtilaflarda 
bu kanunun değişik hükümleri uygulanır” hükmünü getirmiştir.
Avukatlık Kanununa eklenen bu geçici madde ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununda 
4667 ve 5043 sayılı yasa ile yapılan 2.5.2001 ve 13.1.2004 tarihlerinde yürürlüğe gi-
ren değişik yeni hükümlerin daha önceden yapılan avukatlık sözleşmesinden doğan 
ihtilaflarda uygulanması ve kanunun değişik yeni hükümlerine göre anlaşmazlıkla-
rın çözümlenmesi amaçlanmıştır.
Uyuşmazlığın çözümünde, 163 ve 164. maddeleri 2.5.2001 tarihinde yapılan deği-
şiklikten önceki hükümleri veya 2.5.2001 ve 13.1.2004 tarihinde yapılan değişiklik-
ten sonraki hükümleri uygulandığında varılacak sonuç birbirinden farklı olacaktır.
Anayasanın 2. maddesinde öngörülen hukuk devleti, insan haklarına saygılı, bu 
hakları koruyan toplum yaşamında adalete, eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran 
ve bu düzeni sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında Anaya-
saya ve hukuk kurallarına uyan, işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan dev-
lettir. Hukuk devleti ilkesi, devletin tüm faaliyetlerinde hukukun egemen olmasını 
amaçlar. Bu amacın gerçekleşmesi için, çıkarılan yasalarla konulacak kurallarda 
adalet ve hakkaniyet ölçülerinin gözönünde tutulması gerektiği gibi, hukuk güven-
liğinin de sağlanması gerekir. Bu nedenle hukuk devletinde yasa koyucu, yasaların 
yalnız Anayasaya değil, evrensel hukuk ilkelerine de uygun olmasını sağlamakla 
yükümlüdür.
Anayasamızın 5. maddesinde, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu 
sağlamak, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal hukuk devletini ve adalet il-
keleri ile bağdaşmayacak şekilde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazır-
lamaya çalışmak devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.
Anayasamızın 48. maddesinde, herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hür-
riyetlerine sahip olduğu belirtilmiştir. Sözleşme, sözleşmeye taraf olanda, şimdiye 
ve geleceğe yönelik ümit ve inançların, beklentilerin doğmasına neden olmaktadır. 
Bunun temelinde, kişilerin sözleşme yaparken yürürlükte olan hukuk kurallarının 
güvencesi altında olmalarıdır. Sözleşme yapanların irade hürriyetine sahip olmaları, 
onların eşit durumda bulunduklarını gösterir.
Kanunlar kamu yararına ve kamu düzeninin gerektirdiği özel durumlar dışında, 
ilke olarak yürürlük tarihinden sonraki olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere 
çıkarılır ve daha önceki olay, işlem ve eylemler kanunun etki alanı dışında kalır. 
Sonradan yürürlüğe giren kanunların daha önceki ve kesinleşmiş hukuksal durum-
lara etkili olmaması hukukun genel ilkelerindendir. 
Açıklanan ilkeler ışığında bakıldığında 1136 sayılı Avukatlık Kanunun, 4667 ve 
5043 sayılı kanunlar ile değişiklik getirilen hükümlerinin, değişiklik tarihinden 
önce yapılan sözleşmelerle ilgili ihtilaflara uygulanmasının temini için, 5043 sayılı 
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kanun ile Avukatlık Kanununa eklenen geçici 21. madde, Anayasamızın 2, 5, 48. 
maddelerine aykırı olmaktadır.
Anayasanın 152. maddesi ile 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargı-
lama Usulleri Hakkında Kanunun 28. maddesi uyarınca, dairemizce temyiz incele-
mesi yapılacak dava sebebiyle uygulanacak olan 1136 sayılı Kanuna, 5043 sayılı Ka-
nunun 7. maddesi ile eklenen “geçici 21. maddenin” yukarıda açıklanan nedenlerle 
Anayasanın 2, 5 ve 48. maddelerine aykırı görüldüğünden iptali istemiyle Anayasa 
Mahkemesine başvurulmasına, dosyanın temyiz incelemesinin bekletilmesine, dava 
dilekçesi, cevap layihası, davalının temyiz dilekçesi ile avukatlık ücret sözleşmesi ör-
neklerinin karara eklenmesine, 21.10.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİNLERİ
A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı 
Avukatlık Kanunu’nun 13.1.2004 günlü, 5043 sayılı Yasa ile eklenen itiraz konusu 
geçici 21. maddesi şöyledir:
“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kesin hükme bağlanmamış bütün ihtilaflar-
da bu Kanunun değişik hükümleri uygulanır.”
B- Dayanılan Anayasa Kuralları
Başvuru kararında Anayasa’nın 2., 5. ve 48. maddelerine dayanılmıştır.
IV- İLK İNCELEME 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 8. maddesi uyarınca Tülay TUĞCU, Haşim KI-
LIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, 
A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Os-
man Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımlarıyla 17.11.2005 gününde yapılan ilk inceleme 
toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oy-
birliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararları ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Kanun kuralı, da-
yanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup 
incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 
A- Genel Açıklama
13.1.2004 günlü, 5043 sayılı Yasa ile Avukatlık Kanunu’nun bazı maddelerinde de-
ğişiklikler yapılmış ve geçici bir madde eklenmiştir.
Bu kapsamda, 5043 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlık 
ücreti” başlıklı 164. maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü tümcele-
ri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret söz-
leşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı 
olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; de-
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ğeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşu-
luyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü 
için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde 
onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri 
para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.”
5043 sayılı Yasa’nın 7. maddesi ile Avukatlık Kanunu’na eklenen geçici 21. maddede 
de, 5043 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte kesin hükme bağlanmamış bütün 
ihtilaflarda bu Kanunun değişik hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
B- İtiraz Konusu Kuralın Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu
Başvuru kararında, Avukatlık Kanunu’na eklenen geçici 21. madde ile Avukatlık 
Kanunu’nun 163. ve 164. maddelerinde 4667 ve 5043 sayılı Yasalarla yapılan değişik-
liklerin bu Yasaların yürürlüğe girdiği tarihten daha önce yapılan avukatlık sözleş-
melerinden doğan ihtilaflarda uygulanmasının amaçlandığı, 2.5.2001 ve 13.1.2004 
tarihlerinde yürürlüğe giren 4667 ve 5043 sayılı Yasalar ile yapılan değişiklikler 
öncesinde ve sonrasında uygulanacak kurallara göre söz konusu uyuşmazlıklarda 
varılacak sonucun birbirinden farklı olduğu, kamu yararı ve kamu düzeninin ge-
rektirdiği özel durumlar dışında kanunların ilke olarak yürürlüğe girdikleri tarihten 
sonraki olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılmalarının ve bu tarihten 
önceki kesinleşmiş hukuksal durumlara etkili olamamalarının hukukun genel ilke-
lerinden olduğu, hukuk devleti ilkesi uyarınca yasa koyucunun yalnızca Anayasa’ya 
değil, evrensel hukuk ilkelerine de uygun hareket etmek zorunda olduğu ve yasalar-
la konulacak kurallarda adalet ve hakkaniyet ölçülerinin yanı sıra hukuk güvenliği-
nin de sağlanması gerektiği, itiraz konusu kuralın ise 4667 ve 5043 sayılı Yasalardan 
önce yapılan sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklarda uygulanmasını sağlamak amacıyla 
getirildiği, Anayasa’nın 48. maddesinde herkesin çalışma ve sözleşme hürriyetine 
sahip olduğunun belirtildiği, kişilerin sözleşme yaparken yürürlükte olan hukuk 
kurallarının güvencesi altında olduğu,  belirtilen nedenlerle Anayasa’nın 2., 5. ve 48. 
maddelerine aykırı olan kuralın iptali gerektiği ileri sürülmüştür.
5043 sayılı Yasa’nın 7. maddesi ile Avukatlık Kanunu’na eklenen geçici 21. maddede, 
“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kesin hükme bağlanmamış bütün ihtilaflar-
da bu Kanunun değişik hükümleri uygulanır.” denilmiştir.
Anayasa’nın “Çalışma ve sözleşme hürriyeti” başlıklı 48. maddesinde, herkesin dile-
diği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip olduğu ifade edilmiştir. 
Sözleşme özgürlüğü, özel hukuktaki irade özerkliği ilkesinin Anayasa hukuku ala-
nındaki dayanağıdır. Özel hukukta irade özerkliği, kişilerin yasal sınırlar içerisinde 
istedikleri hukuki sonuca bu yoldaki iradelerini yeterince açığa vurarak ulaşabil-
melerini ifade etmektedir. Anayasa açısından sözleşme özgürlüğü ise Devletin, ki-
şilerin istedikleri hukukî sonuçlara ulaşmalarını sağlaması ve bu bağlamda kişilerin 
belli hukukî sonuçlara yönelen iradelerini geçerli olarak tanıması, onların iradele-
rinin yöneldiği hukukî sonuçların doğacağını ilke olarak benimsemesi ve koruması 
demektir. Sözleşme özgürlüğü uyarınca kişiler, hukuksal ilişkilerini özgür iradele-
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riyle ve sözleşmelerle düzenlemekte serbesttir. Anayasanın 48. maddesinde koruma 
altına alınan sözleşme özgürlüğü, sözleşme yapma serbestisinin yanı sıra, yapılan 
sözleşmelere dışarıdan müdahale yasağını da içerir.
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka 
uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her 
alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı 
durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, 
yargı denetimine açık olan devlettir.
“Hukuk güvenliği ilkesi”, hukuk devletinde uyulması zorunlu temel ilkelerden birini 
oluşturmaktadır. Anayasada öngörülen temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının 
ve insan haklarının yaşama egemen kılınmasının önkoşulu olan hukuk güvenliği 
ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlem-
lerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven 
duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. 
Daha önce tesis edilmiş bulunan işlemlerin doğurduğu hukuki sonuçları ortadan 
kaldıracak şekilde yasama tasarrufunda bulunulması, hukuk güvenliği ilkesine 
aykırılık oluşturur. Hukuk devletinin gereği olan hukuk güvenliğini sağlama yü-
kümlülüğü, kural olarak yasaların geriye yürütülmemesini gerekli kılar. “Yasaların 
geriye yürümezliği ilkesi” uyarınca yasalar, kamu yararı ve kamu düzeninin gerek-
tirdiği, kazanılmış hakların korunması, mali haklarda iyileştirme gibi kimi ayrıksı 
durumlar dışında ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem ve eylemle-
re uygulanmak üzere çıkarılırlar. Yürürlüğe giren yasaların geçmişe ve kesin nitelik 
kazanmış hukuksal durumlara etkili olmaması hukukun genel ilkelerindendir. 
İtiraz konusu kuralla 5043 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte kesin hükme bağlan-
mamış bütün ihtilaflarda uygulanacağı öngörülmek suretiyle, yürürlüğe girdiği tarih-
ten önce ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde de esas alınması kabul edilmiştir.
Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü 
tümcelerinde 5043 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle, avukatlık ücretinin kararlaştı-
rılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı veya 
ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesi-
nin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde, değeri para ile ölçülebilen 
dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını 
incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın eme-
ğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde 
yirmisi arasındaki bir miktarın avukatlık ücreti olarak belirleneceği, değeri para ile 
ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesinin uygulanacağı ku-
rala bağlanmıştır.
Anılan maddenin 5043 sayılı Yasa ile değiştirilmesinden önceki 4667 sayılı Yasa 
ile değişik halinde ise avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu durumlarda, 
değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde avukatlık ücret tarifesinin uygulana-
cağı, değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ise asgari ücret tarifelerinin altında 
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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 miktarın avukatlık ücreti 
olarak belirleneceği hükmü yer almıştır.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun avukatlık ücretine ilişkin hükümlerin yer aldığı 
163. ve 164. maddelerinde 4667 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik öncesinde de, avu-
katlık ücret sözleşmelerinin yazılı şekilde olmasının şart olduğu, ücretten doğan 
davalarda yazılı sözleşmeden başka delil getirilemeyeceği ve dinlenemeyeceği ile 
yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış hallerde asgari ücret tarifesinin uygulanacağı be-
lirtilmiştir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile bu Kanunda değişiklikler yapan 4667 ve 5043 sayılı 
kanunlarda, avukatlık ücreti ve avukatlık ücretinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin 
farklı hükümler yer almakta iken itiraz konusu kuralla, 5043 sayılı Yasa öncesinde 
ortaya çıkan ve kesin hükme bağlanmamış uyuşmazlıkların 5043 sayılı Yasa hü-
kümlerine göre çözümleneceğinin öngörülmesi, anılan Yasa’nın geriye yürümesi 
sonucunu doğurmaktadır. 
5043 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanacağı uyuşmazlıkların kapsamına, avukatlık 
ücretine ilişkin olarak taraflar arasında akdedilen bir ücret sözleşmesinden doğan 
uyuşmazlıklar da girmektedir. Bu durumda, bir sözleşmenin yapıldığı tarihte yü-
rürlükte bulunmayan yasa hükmünün o sözleşmeden doğan uyuşmazlığın çözü-
münde uygulanması söz konusu olmaktadır. Hukuk devletinde hukuk güvenliğinin 
sağlanması, öncelikle hukuki işlemlerin sonuçlarının öngörülebilir olmasına bağlı 
bulunduğundan, bir sözleşmenin yapıldığı tarihte mevcut olmayan bir yasa hükmü-
nün daha sonra geriye yürür şekilde bu sözleşmeden doğan bir ihtilafta uygulanma-
sının öngörülmesi, hukuk güvenliği ilkesine aykırıdır. 
Bu durum aynı zamanda, Anayasanın 48. maddesinde düzenlenen sözleşme özgür-
lüğüne de aykırılık oluşturur. Sözleşme özgürlüğü, sözleşmeden doğan uyuşmaz-
lıklarda sözleşme hükümlerinin esas alınmasını da gerekli kılar. Tarafların özgür 
iradeleri ile düzenledikleri ve hukuken geçerli olan sözleşmelerden doğan uyuşmaz-
lıklarda sözleşme hükümlerinin belirgin olmadığından ya da tartışmalı olduğundan 
bahisle, söz konusu sözleşmenin akdedildiği tarihte yürürlükte olmayan bir yasa 
kuralının esas alınarak uyuşmazlığın çözümlenmesinin öngörülmesi, sözleşme öz-
gürlüğüne aykırıdır.
Tarafların akdettikleri bir sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasında ihtilafa düş-
meleri o sözleşmeyi geçersiz kılmayacağından, bu sonuca yol açacak şekilde 5043 
sayılı Yasa hükümlerinin geriye yürütülmesine olanak bulunmamaktadır. Kişilerin 
sözleşme özgürlüklerini kullanarak bir sözleşme akdetmelerinden sonra, geriye dö-
nük düzenlemelerle söz konusu sözleşme hükümlerinin ve dolayısıyla kişilerin ira-
delerinin etkisiz kılınması, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2. ve 48. maddelerine aykırı-
dır. İptali gerekir.
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Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Cafer ŞAT, Serdar ÖZGÜLDÜR ve Serruh KALELİ bu 
görüşe katılmamışlardır. 
Kural, Anayasa’nın 2. ve 48. maddelerine aykırı görülerek iptal edildiğinden 
Anayasa’nın 5. maddesi yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
VI- SONUÇ
19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 13.1.2004 günlü, 5043 sayılı 
Yasa ile eklenen geçici 21. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 
Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Cafer ŞAT, Serdar ÖZGÜLDÜR ile Serruh KALELİ’nin 
karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 7.2.2008 gününde karar verildi. 

     Başkan                                                  Başkanvekili                            Üye
Haşim KILIÇ                          Osman Alifeyyaz PAKSÜT         Sacit ADAL I
  
            Üye                                                 Üye                               Üye
Fulya KANTARCIOĞLU Mehmet ERTEN Cafer ŞAT
  
            Üye                                           Üye                                      Üye
A. Necmi ÖZLER                 Serdar ÖZGÜLDÜR           Şevket APALAK
  
            Üye                                            Üye
Serruh KALELİ                   Zehra Ayla PERKTAŞ
   

KARŞIOY GEREKÇESİ
1- İtiraz konusu 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 13.1.2004 gün-
lü, 5043 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen Geçici 21. maddesi, özü itibariyle bu 
Kanun’la 1136 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerin (bu meyanda 164. maddenin 
dördüncü fıkrasının değişen üçüncü ve dördüncü cümlelerin) devam eden -kesin 
hükme bağlanmamış-  bütün ihtilaflara da tatbikini öngörmektedir. İtiraz konusu 
davanın esasını teşkil eden ihtilaf avukatlık sözleşmesi ve bundan doğan vekalet 
ücretine ilişkin olup, mahiyeti itibariyle “usul”e ilişkindir.
Anayasa Mahkemesi’nin 3.3.2004 tarih ve E.2002/126, K.2004/27 sayılı kararında 
(RG.19.2.2005, Sayı: 25732) “…İtiraz konusu kuralın incelenmesinden, avukatla-
rın yaptıkları hukuksal yardımın karşılığı olarak almaya hak kazandıkları vekalet 
ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm 
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verildiği tarihte yürürlükte olan tarifenin esas alınacağı anlaşılmaktadır. Başvuru 
kararında, anılan hükmün, ceza davalarında suçun işlendiği, hukuk davalarında da 
dava konusu olayın her davanın açıldığı tarihteki koşula göre değerlendirilebileceği 
kuralına paralel olarak suç tarihine göre belirlenmesi gereken yargılama giderinin 
hüküm tarihine göre belirlenmesinin Anayasa’nın 38. maddesine aykırı olduğu ile-
ri sürülmüştür. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun değişiklikten önceki 168. mad-
desinde avukatlık ücretinin takdirinde hukuksal yardımın başladığı veya davanın 
açıldığı tarihte yürürlükte olan tarifeler esas alınmış ise de, itiraz konusu kuralla 
ekonominin gerekleri gözetilerek avukatların emeklerinin gerçek karşılıklarını al-
maları amaçlanmıştır. Öte yandan, vekalet ücreti maddi ceza hukukuna değil, usul 
hukukuna ilişkin bir düzenleme olup, usul hukukuna göre yargılama giderlerinde 
yapılacak bir artış değişiklikten önce açılmış olan davalara da uygulanacağından, 
benzer bir düzenlemenin vekalet ücreti içinde öngörülmüş olması, Anayasa’nın 38. 
maddesi kapsamında değerlendirilemez. İptal isteminin reddi gerekir…” denilmek-
tedir.
Kanun’dan doğan vekalet ücreti ile müvekkil-avukat arasında sözleşmeden doğan 
vekalet ücreti, mahiyet itibariyle “usul”e ilişkindir. İkinci sayılanın bir “sözleşme”ye 
dayanması, onun salt bir Borçlar Hukuku sözleşmesi olarak nitelendirilmesini ge-
rektirmez. Çünkü, 1136 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre avukatlık bir “kamu 
hizmeti”dir ve kamu hizmetinin söz konusu olduğu durumlarda da, özel yasaya 
(1136 sayılı Kanun) dayalı sözleşmeler ve bundan doğan vekalet ücreti de kamu 
düzenine ilişkindir.
2- Ceza ve hukuk yargılaması kuralları da kamu düzenine ilişkin olduklarından, 
bunlarda vaki değişikliklerin de devam etmekte olan tüm yargılamalara “hemen” 
uygulanması asıldır. Dava konusu “vekalet ücreti”de hem usule ilişkin bir düzen-
leme oluşu, hem de kamu hizmeti-kamu düzenine ilişkinlik unsurlarını özünde 
taşıması nedeniyle; Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda işaret edilen emsal kara-
rı doğrultusunda, devam eden yargılamalar yönünden hemen tatbiki gereken bir 
kural mahiyetindedir. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında da işaret 
edildiği gibi “… Geriye yürümezlik ilkesi hakkında Anayasa’da açık bir kural bu-
lunmamasına karşın, Anayasa Mahkemesi, hukuk devleti ve ölçülülük yönlerin-
den yargısal denetim yapar… Zorunlu nedenlerle, örneğin kamu yararı gibi, geri-
ye yürüme durumunda önceyi etkileme sözkonusu olabilir… Bilindiği gibi yasalar 
kamu düzeninin gerektirdiği durumlarda geriye yürütülebilmekte ve önceye etkili 
olabilmektedir… Dava konusu düzenlemede… ortaya çıkan hukuksal sorunların 
çözümlenmesi amaçlandığına göre, yasa uygulamasının daha önceki bir tarihten 
başlatılması, kamu yararı ve kamu düzeni gereği olarak görülmüştür. Bu neden-
le söz konusu hüküm Anayasa’ya aykırı değildir…” (Any.Mah. 7.11.1989 tarih ve 
E.1989/6, K.1989/42 sayılı kararı, AMKD., Sayı 25, sh.387-419)
Dolayısiyle, konuya bu yönü itibariyle de bakıldığında; kamu yararı düşüncesiyle kamu 
düzenine ilişkin bir konuyu düzenleyici mahiyetteki kuralların, devam eden davalara da 
tatbiki gerektiğine işaret eden kuralın Anayasa’ya aykırı bir yönü bulunmamaktadır. 
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3- Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırılığı söz konusu edi-
lemeyeceğinden, kuralın iptaline yönelik istemin reddi gerektiği kanaatine ulaştığı-
mızdan; kuralın iptaline dair çoğunluğun kararına katılmıyoruz.

     Başkan                                          Üye                                          Üye
Haşim KILIÇ                             Sacit ADALI                            Cafer ŞAT
 
            Üye                                          Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR           Serruh KALELİ
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı   : 2002/48
Karar Sayısı : 2006/22
Karar Günü : 15.2.2006

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Emirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sa-
yılı Kanun’la değiştirilen 27. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’nın 141. mad-
desine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I - OLAY
Davacı vekili tarafından açılan boşanma davasında davalı vekilinin sunduğu veka-
letnamede vekaletname pulu bulunmaması ve davalı vekilinin pulu ibraz etmek için 
süre istemesi üzerine, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan 
Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
II - İTİRAZIN GEREKÇESİ
Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
“Davacı Belçika uyruklu Nawal Aissaoui vekili Avukat Ayşe Sarı tarafından, davalı 
Muharrem Çakır aleyhine açtığı boşanma davasının ilk duruşmasında davalı vekili 
Avukat Semra Donmaz, 20.02.2002 tarihli vekaletnamesini duruşmada ibraz edip 
“Baro pulu”nu ibraz etmek için süre istemesi üzerine, bu konuyu düzenleyen 1136 
sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’nın 141. 
maddesinin son fıkrasına ve kanunların Anayasa’ya aykırı olamayacağına ilişkin 
Anayasamızın 11. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu düşünüldüğünden, aşa-
ğıda açıklanan gerekçeyle itirazen Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak gerekmiştir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27/3 fıkrasına “Avukatlarca vekaletname sunulan 
merciiler, pul yapıştırılmamış veyahut pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini 
kabul edemez, gerektiğinde ilgiliye 10 günlük süre verilerek, bu süre içinde pul ta-
mamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz” hükmü konularak mahkemelere 
baro pulunun denetimi ve gerekirse pulun tamamlanması için 10 günlük süre veril-
mesi yönünde yargılamanın uzamasına neden olacak bir düzenleme yapılmıştır.
Anayasamızın 11/2 fıkrasında “Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” hükmü bulun-
maktadır. Yine Anayasamızın 141. maddesinin son fıkrasında ise “Davaların en az 
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giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir” hükmüne 
yer verilerek, yargılamanın hızlı bir şekilde yapılması için yargıya görev verilmiştir. 
Oysa Avukatlık Kanunu’nun 27/3 fıkrası ile yukarıda belirtilen Anayasal ilke ve yar-
gıya verilen görevin aksine yargılama sürecini yavaşlatacak ve davaların uzamasına 
sebep olacak bir durum oluşturulmuştur. Gerçi 1136 sayılı Yasa’nın 27/3. fıkrasında 
doğrudan “Mahkeme” denmeyip, yine “Mercii” kelimesi kullanılmış ise de vekalet-
namelerin büyük bir oranda mahkemelere sunulması veya hiç değilse mahkemelere 
yönelik olan kısmı yönüyle “Mercii” ifadesinin “Mahkemeleri, Yargıyı”da kapsadı-
ğında tereddüt yoktur.
Avukatlık Yasası’nın 27. maddesine bütün olarak bakıldığında “Baro pulu”nun, 
avukat stajyerlerine verilecek krediye kaynak oluşturmak ve artan miktarın da 
meslektaşlara destek sağlamak gibi amaçlarla barolar birliği nezdinde oluşturulan 
yardımlaşma fonu niteliğindeki bir oluşumun gelirinin tahsilinden ibaret olduğu 
görülmektedir. Bu düzenleme mahkemelerce dikkate alınan yargı harçları ve veka-
letname suretlerinin tabi olduğu suret harcına  benzer gibi gözükse de nitelik itiba-
rıyla oldukça farklıdır, öncelikle harçlar ve vekaletnamelerin suret harcı Anayasa ve 
yasadan kaynaklanan devlet geliri  niteliğinde, Adalet hizmetlerinden yararlanan-
lardan alınan bir karşılık olduğu gibi bunların tahsili de öncelikle dava açılırken 
(Yargılamaya henüz başlanmadan önce) Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapıl-
makta, ancak eksiklik olduğu takdirde mahkemelerce yargılama sırasında dikkate 
alınmaktadır. Yine 27. madde bütünlüğü içinde bakıldığında baro pulunun yargıla-
ma giderinde olmadığı anlaşılmaktadır. Oysa baro pulu bu nitelikle bir gelirle ilgili 
olmadığı gibi  vekaletnamelerin büyük bir oranda mahkemelere ve özellikle yargıla-
ma sırasında sunulması karşısında, gerek niteliği gerekse yargılamayı uzatıcı olması 
açısından Anayasa’nın yargılamanın süratle yapılması ilkesine aykırı bir düzenle-
me olduğu açıktır. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Baro’nun 
bile doğrudan gelirlerinden olmayan, harç ve yargılama gideri niteliğinde olmayan, 
staj yapacaklara kredi teminine yönelik bir gelirin tahsilini denetleme ve gerekirse 
bu amaçla yargılamayı uzatma pahasına bu görevin mahkemelere verilmiş olması 
Anayasa’nın yargıya verdiği hızlandırma görevi ve süratlilik ilkesine aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle 1136 sayılı Yasa’nın 27/3. fıkrasıyla getirilen baro pulunun mah-
kemelerce de re’sen denetlenip, gerekirse ilgiliye 10 günlük süre vererek yargılamayı 
uzatıcı hükmünün Anayasamızın 141. maddesinin son fıkrasında kabul edilen yar-
gılama süratliliği ilkesi ve bu hususta yargıya verdiği göreve aykırı olduğu kanaatine 
varıldığından, düzenlemenin bir kez de Yüksek Mahkemece incelenmesi, hükmün 
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak ve dosyanın tasdikli suretinin gönderil-
mesine ve 5 ay süre ile davanın geri bırakılmasına karar vermek gerekmiştir.” 
III -  YASA METİNLERİ
A - İtiraz Konusu Yasa Kuralı
1136 sayılı Yasa’nın itiraz konusu fıkrayı da içeren 27. maddesi şöyledir:
“Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar Birliğince kredi verilir.
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Ödenecek kredinin kaynağı; avukatların yetkili mercilere sunduğu vekaletnamelere 
avukatın yapıştıracağı pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların ge-
lirleridir. Bu pullar, Türkiye Barolar Birliğince bastırılır. Yapıştırılacak pulun değeri; 
2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan 
vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesi kadardır. Yapıştırılacak pulun de-
ğeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer 
alan vekâletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinin yüzde elli fazlası kadarı-
dır. Bu şekilde toplanan tüm pul bedelleri malî yönden Sayıştay denetimine tâbidir.
Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan 
olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre 
verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz. 
Kredi ödemelerinden arta kalan miktar, meslektaşlara destek ve meslekte gelişmeyi 
sağlamakta kullanılır.
Bu kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme şekli, geri öde-
meden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın barolar ve 
Türkiye Barolar Birliği arasında dağıtım ve sarf esasları ve diğer hususlar Türkiye 
Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca onaylana-
cak yönetmelikte gösterilir.
Pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleri, kredi ödemele-
rinden arta kalan miktarın dağıtımı ve sarfı, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 
4 üncü maddedeki esas ve usullere göre denetlenir.” 
B - Dayanılan Anayasa Kuralı
Başvuru kararında Anayasa’nın 141. maddesine dayanılmıştır.
IV - İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim 
KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞ-
LU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis 
TUNGA’nın katılmalarıyla 27.3.2002 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, 
dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, oybirliğiyle, karar 
verilmiştir.
V - ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, da-
yanılan Anayasa kuralı ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup 
incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Başvuru kararında, vekaletnamelere yapıştırılacak pulun mahkemelerce tamam-
latılması için ilgiliye on günlük süre verilmesini öngören itiraz konusu kuralın, 
yargılama sürecini yavaşlatıp davaların uzamasına sebep olduğu,  yargılama gideri 
niteliği olmayan baro pulunun staj yapacaklara kredi teminine yönelik bir gelir ol-
duğu, bunun tahsilinin ve denetiminin yargılamayı uzatma pahasına mahkemeye 
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verildiği, bu nedenlerle Anayasa’nın 141. maddesinin son fıkrasına aykırı olduğu 
ileri sürülmüştür.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen 27. maddesinin 
üçüncü fıkrasında, “Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış 
veya pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde il-
giliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname 
işleme konulamaz.” denilmektedir.
Hukuk sistemimizde avukat aracılığı ile temsil edilme hakkı istisnalar dışında isteğe 
bağlıdır. Vekalet, vekalet verenin tek taraflı irade beyanı ile gerçekleşen bir hukuki 
işlem olup bu yolla müvekkilin temsil yetkisi vekile verilmektedir. Ayrıca, Borçlar 
Kanunu’nun 396. maddesine göre, vekâletten azil ve istifa her zaman olanaklıdır. 
Anayasa’nın 141. maddesinin son fıkrasında “Davaların en az giderle ve mümkün 
olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” denilmiştir.
Vekaletnamelere Yasa kuralı gereğince yapıştırılması gereken pulun yapıştırılma-
ması halinde sözkonusu eksikliğin giderilmesi için vekaletname sunulan mercilerce 
avukatlara tanınacak on günlük sürenin, vekaletin dava değil ispat şartı olduğu, ve  
hukuki işlemlerin geçirmesi gereken diğer aşamalar da gözetildiğinde makul olduğu 
ve bitirilmesi gereken davaları uzatan bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.
Öte yandan, itiraz konusu kuralla öngörülen vekaletnamelere pul yapıştırma zorun-
luluğu, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkraları gereğince, stajyer avukatlara staj sü-
resince sağlanacak olan krediye kaynak oluşturmak amacı ile getirildiğinden, sosyal 
hukuk devletinin gereği olarak devletin kişi ile kamu yararı arasında denge kurup, 
kişilerin maddi ve manevi varlıklarını geliştirmeleri, sosyal güvenliklerinin sağlan-
ması için her türlü mali kaynak yaratabilmesi, sosyal tedbirler alması bağlamında il-
gili mercilere denetim yetkisi verilmesinin Anayasa’ya aykırılığından sözedilemez.
Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa’nın 141. maddesine aykırı değil-
dir. İtirazın reddi gerekir.
VI - SONUÇ
19.3.1969 günlü, 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu”nun 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen 
27. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİ-
NE,  15.2.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 

      Başkan                                                  Üye                                  Üye
Tülay TUĞCU                                 Sacit ADALI       Fulya KANTARCIOĞLU
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               Üye                                      Üye                                              Üye
Ahmet AKYALÇIN              Mehmet ERTEN                     Mustafa YILDIRIM 

               Üye                                      Üye                                             Üye
A. Necmi ÖZLER               Serdar ÖZGÜLDÜR                  Şevket APALAK

              Üye                                       Üye
Serruh KALELİ              Osman Alifeyyaz PAKSÜT
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2006/60
Karar Sayısı : 2006/51
Karar Günü  : 17.4.2006

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2.5.2001 
günlü, 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen 168. maddesinin ve bu maddeye dayanılarak 
hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin üçüncü fıkrasının, 
Anayasa’nın 7., 10., 55., 73., 128. ve 161. maddelerine aykırılığı savıyla iptali iste-
midir.
I - OLAY
466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan Veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi 
Hakkında Kanun gereğince maddi ve manevi tazminat ödenmesi istemiyle Hazine’ye 
karşı açılan davada, 1136 sayılı Yasa’nın 168. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 
hazırlanan ve 4.12.2005 günlü, 26013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin üçüncü fıkrasının 
Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.
II - İTİRAZIN GEREKÇESİ
Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
 “1 - Kararda belirtilen Anayasa ve yasa maddelerine göre Devletin çalışanların 
(Gerek kamu çalışanları ve gerekse özel sektörde çalışanların) yaptıkları işe uygun 
adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alması gerektiği, ancak bu tür 
davalarda talepte bulunanların veya avukatların yaptıkları iş dilekçe vermekten iba-
ret olmasına rağmen (Gerek mülga 466 sayılı Yasada ve gerekse CMK’nun 141-144. 
maddelerinde yapılacak işlemin subut delillerini ekleyerek  dava dilekçesini ver-
mekten ibaret olduğu, tüm inceleme ve araştırmayı mahkemenin yapacağı, CMK’ya 
göre duruşmalı olarak karar verilecek ise de tarafların duruşmaya gelme zorunlu-
lukları dahi bulunmamaktadır.) 380,46 YTL olan asgari ücretin yaklaşık 3 katı olan 
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900 YTL vekalet ücretine hükmedilmesi, yapılan işe uygun adaletli bir ücret değil-
dir. Aynı ücreti asgari ücretle çalışan bir kişi yaklaşık 3 ay çalışması gerektiği halde 
dilekçe yazım karşılığı vekalet ücreti olarak hükmedilmesi adalet ve eşitlik ilkelerine 
aykırıdır. 
Ayrıca bu uygulama işi gücü olmayan suçluluğu ihtiyat haline getirenler için şüpheli 
tavırlarla bir günlük ya da birkaç günlük gözaltına alınmalarına, tutuklanmalarına 
sebebiyet verip akabinde tazminata neden olabilecek sonuçlar doğuracak;  yine be-
raat eden sanıkları avukatların araştırıp bularak kendi düşünceleri olmadığı halde 
tazminat davası açmaya yönlendirilmelerine sebebiyet verecek niteliktedir. Belki de 
sebebiyet vermektedir. 
Ve yine 5320 sayılı Yasa’nın 6. maddesine göre 1 Haziran 2005 tarihinden önceki 
haksız işlemler nedeniyle 466 sayılı Yasa uygulanmaya devam olunacağından, mad-
di ve manevi tazminat miktarlarından çok fazla miktarda vekalet ücretine hükme-
dilmesi de hakkaniyete ve Yasa’nın amaç ve ruhuna aykırıdır. 
2 - Yine Anayasa’ya göre kamu gelir ve giderlerinin kanun ve bütçe kanunları ile 
yapılması, kamu çalışanlarının ödeneklerinin kanunla düzenlenmesi, Anayasal 
zorunluluk olmasına, Hazine aleyhine hükmedilecek vekalet ücretinin de Devlet 
Hazinesi’nden ödenecek olmasına rağmen, ödenecek bu miktarı meslek kuruluşu 
olan Barolar Birliği’nin belirlemesi Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir. 
3 - Kamu gelirleri ve giderlerinin kanunla yapılması zorunlu olmasına ve Anayasa’nın 
7. maddesine göre kanun yapma yetkisi sadece TBMM’ye ait olup bu yetkinin dev-
redilemez olmasına rağmen, Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesi ile bir nevi ya-
sama yetkisi devri mahiyetinde Hazine’den ödenecek miktarları belirleme yetkisi 
Barolar Birliği’ne devredilmiş, Adalet Bakanlığı’na sadece onama yetkisi verilmiş, 
iade edilmesi üzerine 2/3 oranında çoğunlukla kabul edilmesi halinde kesinleşeceği 
hükmü getirilmiştir ki, bu da Anayasa’ya aykırıdır.
Sonuç: Açıklanan nedenlerle, Anayasa’ya aykırı olan Avukatlık Kanunu’nun 168. 
maddesi ile kamu giderlerinin kanunla yapılması ilkesine ters düşecek şekilde har-
cama yapılması sonucunu doğuran asgari ücret tarifesini düzenleme yetkisini baro-
lara devreden hükmü ile buna dayanarak düzenlenen avukatlık asgari ücret tarifesi-
nin 13/3. maddesinin iptaline karar verilmesi arz ve talep olunur.15.3.2006”
III - İTİRAZ KONUSU YASA KURALI
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, 2.5.2001 günlü, 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen  
itiraz konusu 168. maddesi şöyledir: 
“Madde 168.- Baronun yönetim kurulları, her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerle-
rindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgarî hadlerini 
gösteren birer tarife hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine gönderirler.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri 
de göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar 
hazırlanarak  Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu tarife Adalet Bakanlığına ulaştığı 
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tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı 
takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı tarifeyi bir daha gö-
rüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gön-
derir. Geri gönderilen bu tarife, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki 
çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde  onaylanmış, aksi halde onaylanmamış 
sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci 
maddenin altıncı fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır.
Avukatlık ücretinin takdirinde, hukukî yardımın tamamlandığı veya dava sonunda 
hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.”
IV - İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme top-
lantısında, başvuru kararı ve ekleri, ilk inceleme raporu, itiraz konusu Yasa kuralı, 
ilgili Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri  okunup 
incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 
A - Anayasa Mahkemesi’nin Görevi Sorunu
Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinin belirtildiği Anayasa’nın 148. mad-
desinde “Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından 
uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler 
ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan 
kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı id-
diasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.” denilmiştir.
Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre de, bir davaya bakmakta olan 
mahkeme, o dava sebebiyle uygulanacak bir yasa veya yasa hükmünde kararname-
nin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse, bu konuda karar verilmesi için Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurabilir.
Bu nedenle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin iptali istemini incelemek Anaya-
sa Mahkemesi’nin görevine girmediğinden, bu yöndeki başvurunun, başvuran 
Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.
B - Davada Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesine göre mahkemeler, bakmak-
ta oldukları davalarda uygulayacakları bir yasa veya yasa hükmünde kararname-
nin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü 
aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkeme-
nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve göre-
vine giren bir dava bulunması ve iptali istenen kuralın da o davada uygulanacak ol-
ması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya 
çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz 
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yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.
İtiraz yoluna başvuran  Mahkeme’de bakılmakta olan dava, davacıların 1999 yılında 
tutuklandıktan sonra yargılanmaları sonucunda beraat etmeleri nedeniyle, haksız 
olarak tutuklandıklarından bahisle 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan Veya Tutukla-
nan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince maddi ve 
manevi tazminat ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2.5.2001 günlü, 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen 
168. maddesinin birinci fıkrasında, baronun yönetim kurullarının, her yıl Eylül ayı 
içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık üc-
retinin asgari hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine 
gönderecekleri; ikinci fıkrasında, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro 
yönetim kurullarının teklifleri de gözönüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife-
nin o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderileceği, 
bu tarifenin, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça 
karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşeceği, ancak Adalet Bakanlı-
ğının uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiy-
le birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri göndereceği, geri gönderilen bu tarifenin, 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği 
takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılayacağı, sonucun Türkiye Ba-
rolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığı’na bildirileceği, 8. maddenin altıncı fıkrası 
hükümlerinin kıyasen uygulanacağı ve üçüncü fıkrasında da, avukatlık ücretinin 
takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği ta-
rihte yürürlükte olan tarifenin esas alınacağı belirtilmiştir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinin, Avukatlık Asgari Ücret Tari-
fesinin hazırlanma, onaylanma ve kesinleşme sürecini düzenleyen birinci ve ikin-
ci fıkralarının bakılmakta olan davada uygulanacak kural kabul edilebilmesi için, 
doğrudan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden kaynaklanan bir uyuşmazlığın bu-
lunması ve sözkonusu kuralların da uyuşmazlığın sona erdirilmesine olumlu ya da 
olumsuz katkı sağlayacak nitelikte olması gerekir.  Mahkeme’de  görülmekte olan 
dava ise, 466 sayılı Yasa’dan kaynaklanmış olup, davanın kabulü halinde, 1136 sa-
yılı Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinin üçüncü fıkrasına göre hüküm verildiği 
tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca  hazine aleyhine 
vekalet ücretine hükmedilecek olmasının, bu Tarifenin hazırlanma, onaylanma ve 
kesinleşme sürecini düzenleyen birinci ve ikinci fıkralarını, davada uygulanacak 
kural haline getirmeyeceği açıktır.
Bu durumda, 1136 sayılı Yasa’nın 168. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının ba-
kılmakta olan davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkralara yönelik 
başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.
C - On Yıllık Süre Sorunu
1136 sayılı  Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinin  iptali istenen üçüncü fıkrasına 
yönelik olarak daha önce yapılan başvuru 3.3.2004 günlü, E.2002/126, K.2004/27 
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sayılı kararla esastan incelenerek reddedilmiş ve bu karar 19.2.2005 günlü, 25732 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi’nin 
işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra 
on yıl geçmedikçe aynı yasa hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla tekrar Ana-
yasa Mahkemesi’ne başvurulamaz.
Anayasa Mahkemesi’nce işin esasına girilerek, hakkında ret kararı verilen itiraz 
konusu kuralla ilgili yeni bir başvurunun yapılabilmesi için, önceki kararın Resmi 
Gazete’de yayımlandığı 19.2.2005 gününden başlayarak geçmesi gereken on yıllık 
süre henüz geçmemiştir.
Bu nedenle belirtilen fıkraya yönelik başvurunun, Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı 
Yasa’nın 28. maddesi uyarınca reddi gerekir.
V - SONUÇ
A - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13. maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline 
ilişkin başvurunun,  başvuran Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,
B - 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu”nun 2.5.2001 günlü, 4667 sayılı 
Yasa ile değiştirilen 168. maddesinin;
1 - Birinci ve ikinci fıkralarının, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bak-
makta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkralara ilişkin 
başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,
2 - Üçüncü fıkrasının iptaline ilişkin itirazın, Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Yasa’nın 
28. maddelerinin son fıkraları gereğince REDDİNE,
17.4.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.   

      Başkan                                      Başkanvekili                                       Üye
Tülay TUĞCU                            Haşim KILIÇ                         Sacit ADALI

         Üye                                                    Üye                                            Üye
Fulya KANTARCIOĞLU            Ahmet AKYALÇIN       Mehmet ERTEN

           Üye                                                 Üye                                             Üye
A. Necmi ÖZLER                        Serdar ÖZGÜLDÜR                Şevket APALAK

           Üye                                                  Üye
Serruh KALELİ                       Osman Alifeyyaz PAKSÜT
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2004/8
Karar Sayısı : 2004/28
Karar Günü : 3.3.2004

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 
sayılı Yasa ile değiştirilen 164. maddesinin son fıkrasının birinci tümcesinin 
Anayasa’nın 2., 5. ve 36. maddelerine aykırılığı savı ile  iptali istemidir.
I- OLAY 
Adam öldürmek suçundan açılan kamu davası sonucunda verilen kararın Yargıtay’ca 
bozulması üzerine bakılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu 
kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
II- İTİRAZIN GEREKÇESİ
Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
"Adam öldürmek suçundan mahkememize açılan kamu davasının yargılaması so-
nucunda mahkememizce sanığın mahkumiyetine karar verilmiş, bu mahkumiyet 
kararında müdahilin kendisini vekille temsil ettirmiş olması nedeniyle müdahil 
lehine avukatlık ücreti takdir edilmiş, kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. 
Ceza Dairesince mahkememizce verilen mahkumiyet kararı başka nedenlerin ya-
nında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 25.09.2003 tarih, 2003/1868-2019 sayılı kararı ile 
bozulmuştur.
Bu bozma ilamında (b) şıkkında 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 164/son ve 168/3. 
maddesine aykırı olarak vekalet ücretinin eksik tayin edilip (vekil yerine müdahile 
verilmesini) bozma sebebi olarak kabul etmiş, mahkememizce bozmaya uyulmuştur.
Bozmaya uyulmuş olması nedeniyle bozma kararı gerekleri mahkememizce yeri-
ne getirilecektir. Yargıtay’ın bozma ilamında bozma nedeni olarak gösterilen 1136 
sayılı Avukatlık Yasası’nın 164/son maddesinin 1. cümlesinin Türkiye Cumhuriye-
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ti Anayasası’nın 2, 5 ve 36. maddelerine aykırı olduğu kanaatine varıldığından bu 
maddenin anılan fıkrasının iptali için T.C. Anayasası’nın 152. maddesince mahke-
menize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.
T.C. Anayasası’nın 2. maddesi "Türkiye Cumhuriyeti toplumunun huzuru, milli da-
yanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir." hükmünü taşımaktadır. Görüldüğü üzere bu maddede devletin 
adalet anlayışı içinde ... bir hukuk devleti olduğu benimsenmiştir.
T.C. Anayasası’nın 5. maddesinde "Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin 
bağımsızlığı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi 
korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin te-
mel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya insanın maddi 
ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır." hükmü 
bulunmaktadır. Bu maddede belirtildiği üzere devlet adalet ilkeleri ile bağdaşmaya-
cak sınırlama getirmeyecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. maddesinde "Herkes meşru vasıta ve yol-
lardan faydalanmak sureti ile yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak id-
dia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir." hükmü bulunmaktadır. Buna 
göre herkes yargı mercileri önünde meşru vasıta ve yollardan faydalanma hakkına 
sahiptir.
1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 164/son fıkrasında "Dava sonunda kararla tarifeye da-
yanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir." hükmü getirilmiştir.
Bu madde yukarıda anılan Anayasa maddelerine aykırı bir maddedir. Şöyle ki:
1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 163. maddesine göre avukatlık sözleşmesi serbestçe 
düzenlenir. Bu sözleşme avukat ile müvekkili arasında yapılan bir sözleşme olup, 
bu sözleşmeyle avukat müvekkiline ait belirlenen işi bir ücret karşılığı yapmaktadır. 
Avukat yapacağı işin niteliğine ve sarf edilecek emeğe göre serbestçe ücretini talep 
edecek, müvekkili de bu talebi kabul ettiğinde akit tamamlanıp ücret sözleşmesi 
tamamlanmış olacaktır. Bu sözleşmeye göre avukat müvekkilinden ücreti talep hak-
kına sahiptir. Bunun hukuka aykırı hiçbir yanı yoktur. Avukat gördüğü iş karşılığı 
müvekkilinden aldığı bu ücrete bu sözleşme gereği hak sahibidir. Ancak sözü edi-
len 164/son fıkrasında ise bu sözleşmede belirlenen ücretin dışında dava sonunda 
kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yükletilecek vekalet ücretinin de avukata 
ait olması yukarıda belirtilen Anayasa’nın 2. maddesindeki devletin adalet anlayı-
şı içinde olma, 5. maddede belirtilen adalet ilkeleri ve 36. maddede belirtilen hak 
arama özgürlüğüne aykırıdır. Avukat sözleşme gereği ücretini aldıktan sonra dava 
sonunda karşı taraftan davayı kazanan müvekkil için takdir edilen ücreti de almakla 
hak etmediği; diğer bir deyimle yaptığı sözleşme gereği müvekkilinden alacağı üc-
retten ayrı ek bir ücret almaktadır.
Oysaki müvekkili avukata emeğinin karşılığını sözleşme ile vermeyi taahhüt et-
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miş ve avukat bu sözleşme gereği ücretini hak etmiştir. Müvekkil davayı kazandığı 
takdirde kendi avukatına sözleşme gereği ödediği ücretin hiç değilse tarifeye göre 
hükmedilecek kadarını geriye alabilecekken; bunun da avukata verilmesi hakkani-
yete, adalet anlayışına aykırı düşmektedir. Karşı tarafa tarife gereğince yüklenecek 
avukatlık ücreti avukata değil de müvekkili olan asile verilmiş olsaydı hiç değilse 
avukata ödediği ücretin bir bölümü müvekkil asile geri gelecek, bu suretle müvekkil 
asil davayı kazandığı takdirde kısmen zararı karşılanmış olacaktır. Karşı taraftan alı-
nacak ücret avukata verilmekle davacı davayı kazansa bile avukatlık ücreti cebinden 
çıkmış olacak ve karşı taraftan hakkını tamamen almış olmayacaktır. Çünkü dava-
nın esasını teşkil eden miktardan avukatına ödediği ücret tamamen kendisinden 
çıkmış olacak, avukata verdiği para tamamen kendisinden çıkacağı için hakkına 
tamamen kavuşamamış olacaktır. Bu durum da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
36. maddesinde öngörülen herkesin hak arama özgürlüğüne aykırı düşmektedir. 
Zaman olur ki kişinin avukata ödeyecek parası da olmayabilir. Şuradan ya da bura-
dan borç harç temin ettiği, avukatına ödediği paranın hiç değilse bir kısmını karşı 
tarafa yüklenecek avukatlık ücreti ile karşılayabilirse bu takdirde kendisi razı olduğu 
kadar avukatlık ücreti ödemeyi kabul etmiş olacaktır. Ülkemizin ekonomik koşul-
ları da gözönüne alındığında avukata ödeyeceği ücretin hiç değilse bir kısmını geri 
alamayacak olan bir kimse haklı olduğu halde yargı mercileri önünde hakkını ara-
ma imkanından yoksun kalacaktır. Her halükarda hakkından avukata verdiği ücret 
kadar bir kısmı eksik kalacak ve onun haklı olmasına rağmen bu zararı karşılanma-
yacaktır. Bu da evrensel hukuk ilkelerine de aykırıdır. Oysaki 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu’nun 164/son maddesinin birinci fıkrası olmasaydı karşı tarafa tarifeye göre 
yüklenecek ücret müvekkil asile verilecek ve hiç değilse bu miktar kendisine geri 
dönmüş olacak, hakkından çok fazla zarar etmeyecektir. Bu zarar etme düşüncesi 
varolduğu sürece insanlar mahkemelere dava açmaktan çekinebilirler. Bu da hak 
arama özgürlüğüne aykırıdır.
Avukat sözleşmesindeki ücretini dava lehe de sonuçlansa, aleyhe de sonuçlansa na-
sıl olsa alacaktır. Davanın lehe ya da aleyhe sonuçlanması avukatın malvarlığında 
bir değişiklik yapmayacak, davanın tarafının malvarlığında artış ya da azalış yapa-
caktır. Dava aleyhe bittiğinde karşı tarafa verilecek avukatlık ücreti, (avukatın mü-
vekkilinden alacağı sözleşmedeki ücretten mi kesilecek; ya da bu ücreti karşı tarafa 
davayı kaybeden tarafın avukatı mı ödeyecek de) karşı taraftan alınacak ücret avu-
katın olsun? Böyle bir şey adaletli olabilir mi? Bu hüküm adalet anlayışına, adalet 
ilkelerine aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle: 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 164/son maddesindeki "Dava 
sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata 
aittir." hükmü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın yukarıda sözü edilen 2, 5 ve 36. 
maddelerine aykırı olduğundan iptali gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
152. maddesi gereğince mahkemenize başvuru zorunluluğu doğduğundan sözü 
edilen 1136 sayılı Yasa’nın 164/son maddesinin 1. cümlesinin Anayasa’ya aykırı ol-
duğundan iptaline karar verilmesi arz olunur. 19.12.2003"
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III- YASA METİNLERİ
A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı
19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen 
164. maddesinin itiraz konusu tümceyi de içeren son fıkrası şöyledir:
"Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti 
avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, 
haczedilemez." 
B- Dayanılan Anayasa Kuralları
Başvuru kararında itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2., 5. ve 36.  maddelerine ay-
kırılığı ileri sürülmüştür.
IV- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim 
KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİNER, 
Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN ve Fazıl 
SAĞLAM’ın katılımlarıyla 10.2.2004 günü yapılan ilk inceleme toplantısında dos-
yada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, OYBİRLİĞİYLE karar 
verilmiştir.
V- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, Anayasa’ya aykırı olduğu ileri 
sürülen yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki 
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Başvuru kararında, avukatın sözleşmeye göre ücretini zaten aldığı, bu nedenle mü-
vekkilin davada haklı çıkması halinde  karşı tarafa  yüklenecek ücretin müvekkile ait 
olması gerektiği, aksi takdirde  kişilerin dava açmaktan çekinebileceği,  bu durumun  
hak arama özgürlüğüne ve  adalet anlayışına aykırı olduğu belirtilerek, itiraz konusu 
kuralın Anayasa’nın 2., 5. ve 36. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 
Anayasa’nın hak arama özgürlüğüne ilişkin 36. maddesinde, herkesin meşru vasıta 
ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davalı ve davacı olarak 
iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip bulunduğu belirtilmiştir.
İtiraz konusu kural ile dava sonunda  tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek 
vekalet ücretinin avukata ait olacağı öngörülmüştür. Böylece taraflar arasında ücret 
kararlaştırılmadığı durumlarda, avukatın sunduğu hizmetin karşılıksız kalmama-
sını sağlama ve  vekil ile müvekkil arasında çıkacak ücret uyuşmazlıklarına engel 
olma amacı  güdülmüştür. 
Vekalet ücretinin davayı takip eden avukata ait olduğu yasal güvence altına alınmış 
olsa da, bu durum avukatlık ücretinin vekil ile müvekkil arasındaki bir iç sorun 
olma niteliğini ve avukatlık ücretinin kişisel hak olma özelliğini değiştirmemek-
tedir.  Nitekim Avukatlık Kanunu’nun 163. maddesinde   avukatlık sözleşmesinin 
serbestçe düzenleneceği  belirtilerek,  avukatlık ücretinin de, asgari ücret tarifesi 
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altında olmamak üzere (m.164/4 cümle 1)  taraflarca  kararlaştırılabileceği öngö-
rülmüştür.
Öte yandan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 59. maddesinin birinci fıkrası 
ile Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, dava ehliyeti olan 
herkes, savını kanıtlamak için davayı kendisi açıp takip edebilir.  Dava ehliyeti olan 
davalı da, avukat aracılığı olmadan kendisini savunabilir.. Davacı veya davalının 
davayı vekil aracılığıyla takip etmeleri  ise kendi iradelerine bağlıdır. 
Avukatların hukuksal bilgi ve tecrübelerinden yararlanma hak arama ve savun-
mada başvurulacak meşru yol ve vasıtaların başında gelir. Vekalet ücreti, savunma 
hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı 
hukukçular tarafından yapılmasının doğal bir sonucudur. Avukatların meslekleri-
ni serbestçe ve herhangi bir kaygı olmadan yapabilmeleri için  yaptıkları hizmetin 
karşılığı olan makul bir ücret almaları gerekir. Avukatla yapılacak sözleşmede ücret 
kararlaştırılırken, dava sonunda karşı tarafa  yüklenecek avukatlık ücretinin göze-
tilmesi engellenmediğinden, itiraz konusu kuralla hak arama özgürlüğünün kulla-
nılmasının zorlaştırıldığından  ya da  itiraz konusu kuralın adalet anlayışına aykırı 
olduğundan söz edilemez. 
İtiraz konusu kural, anılan nedenlerle, Anayasa’nın 2. 5. ve 36.  maddelerine aykırı 
değildir. İptal isteminin reddi gerekir. 
VI- SONUÇ
19.3.1969 günlü, 1136 sayılı "Avukatlık Kanunu"nun 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen 
164. maddesinin son fıkrasının birinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve 
itirazın  REDDİNE, 3.3.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 

           Başkan                                 Başkanvekili                                  Üye
Mustafa BUMİN                  Haşim KILIÇ                          Sacit ADALI

        Üye                                         Üye                                  Üye
Ali HÜNER                       Fulya KANTARCIOĞLU         Aysel PEKİNER

          Üye                                         Üye                                  Üye
Ertuğrul ERSOY                 Tülay TUĞCU                    Ahmet  AKYALÇIN

          Üye                                         Üye
Mehmet ERTEN                 Fazıl SAĞLAM
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2002/126
Karar Sayısı : 2004/27
Karar Günü : 3.3.2004

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : Çine Asliye Ceza Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 19.3.1985 günlü, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen¬mesi 
ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkra-
sının ve  19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Yasa ile 
değiştirilen 164 maddesinin son fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “... avukata 
aittir” sözcükleri ile aynı Yasa’nın  168. maddesinin son fıkrasının, Anayasa’nın 2., 
36. ve 38. maddelerine aykırılığı savı ile iptali istemidir.
I- OLAY 
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan davada, 3167 sayılı Yasa’nın 16. mad-
desinin birinci fıkrası ile   1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164 maddesinin son 
fıkrasının birinci tümcesinde vekalet ücretinin vekile ait olduğunu gösteren “... avu-
kata aittir” sözcüklerinin ve aynı yasanın vekalet ücretinin takdirinde esas alınacak 
tarifeyi  belirleyen 168. maddesinin son fıkrasının Anayasa’ya aykırı oldukları kanı-
sına varan Mahkeme, söz konusu hükümlerin iptali için başvurmuştur.
II- İTİRAZIN GEREKÇESİ
Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
“Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık … hakkında Mahkememize açılan 
kamu davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;
Mahkememize ait dosya kül halinde yazımız ekinde gönderilmiş olup,
1- 3167 sayılı Yasa’nın 16/1. maddesindeki hükmün 17 Ekim 2001 tarih ve 24556 
Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4709 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 
T.C. Anayasasının 38. maddesine eklenen son fıkra uyarınca düzenlenen “Hiç kim-
se yalnızca sözleşmeden doğan bir  yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı 
özgürlüğünden alıkonulamaz” (hükmüne) … açıkça aykırılık teşkil ettiği, hiç bir alt 
hukuk normu, üst hukuk normu olan Anayasa’ya aykırı olamayacağından,



Avukatlık Mevzuatı

652

2- Avukatlık Yasasının 2.5.2001 tarih ve 4667/77. maddesi ile değişik 164/son mad-
desinde yer alan “...Avukata aittir.” hükmünün … T.C. Anayasasının  2. ve bilhassa 
36. maddesinde düzenlenen “Herkes meşru vasıta ve yollardan  faydalanmak su-
retiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve  savunma hakkına 
sahiptir.” hükmünü kısıtlayıcı hak arama davacı olma hakkını engelleyici hüküm 
niteliğinde olup Anayasanın 36. maddesine aykırılık teşkil ettiği,
3- Avukatlık Kanunu’nun 2.5.2001 tarih ve 4667/81. maddesi ile değişik 168/son 
fıkrasında yer alan  “Avukatlık ücretinin takdirinde hukuki yardım tamamlandığı 
veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır” hük-
münün Anayasanın ceza davalarında suç ve cezanın suçun işlendiği tarihe göre hu-
kuk davalarında da her davanın açılacağı tarihteki koşula göre değerlendirilebilece-
ği hükmüne  aykırı  olduğu, CMUK’nun 406/1. maddesinde de ve 407. ve devamı 
maddelerinde ve Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarında da vekalet ücretinin yargıla-
ma giderinden olduğu, yargılamanın geç sonuçlanmasının bu sebeple sanığın suç  
tarihine göre belirlenmesi gereken ceza ve yargılama giderinin hüküm tarihine göre 
belirlenmesinin Anayasanın 38. maddesine …  aykırı olduğundan,
Anayasaya aykırılık iddiaları yönünden Mahkememiz dosyasının incelenerek aykı-
rılık iddiasının halli ve çözümü konusunda verilecek kararın Mahkememize gönde-
rilmesi arz olunur.”
III- YASA METİNLERİ
A- İtiraz Konusu Yasa Kuralları
1- 19.3.1985 günlü, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilleri-
nin Korunması Hakkında Kanun’un  16. maddesinin birinci fıkrası şöyledir: 
“İbraz süreci içinde veya üzerinde yazılı keşide tarihinden önce, 4 üncü maddeye 
göre ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması sebebiyle kısmen de olsa öden-
meyen çeki keşide eden kişiler bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılırlar. Mahkeme ayrıca işlenen suçun mahiyetine göre bir yıl ile beş yıl arasında 
belirleyeceği bir müddet için failin bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide 
etmesinin yasaklanmasına karar verir. Yasaklama kararı bütün bankalara duyurul-
mak üzere T.C. Merkez Bankasına bildirilir.”
2-  19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Yasa ile değiştiri-
len 164 maddesinin itiraz konusu bölümü de içeren son fıkrası ve aynı Yasa’nın 4667 
sayılı Yasa ile değiştirilen 168. maddesinin son fıkrası şöyledir: 
“MADDE 164/Son -  Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yük-
lenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve 
mahsup edilemez, haczedilemez.”
“MADDE 168/Son - Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandı-
ğı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.”
B- Dayanılan Anayasa Kuralları
Başvuru kararında itiraz konusu kuralların Anayasa’nın 2., 36. ve 38.  maddelerine 
aykırılığı ileri sürülmüştür.



Anayasa Mahkemesi Kararları

653

IV- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim 
KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Nurettin TURAN, Aysel 
PEKİNER, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in 
katılımlarıyla 11.9.2002 günü yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik 
bulunmadığından işin esasının incelenmesine, Ali HÜNER’in “1136 sayılı Yasa’nın 
164. ve 168. maddelerine ilişkin kuralların davada uygulanamayacağı” yolundaki 
karşıoyu ve oyçokluğuyla karar verilmiştir.
V- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralları, da-
yanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup 
incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A- Yasa’nın 16. maddesinin birinci fıkrasının İncelenmesi
Yasa’nın 16. maddesi, 26.02.2003 günlü, 4814 sayılı Yasanın 14. maddesi ile değişti-
rilmiştir. Yeni düzenlemede “Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz sü-
resi içinde 4 üncü madde uyarınca ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması 
nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetki-
li temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, çek bedeli 
tutarı kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Ancak  verilecek para cezası sek-
sen  milyar liradan fazla olamaz. Bu miktar, 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun ek 2 nci maddesine göre her yıl artırılır. Bu suçtan mükerrirlere, bir 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” denilmektedir. 
Başvuru tarihinde yürürlükte olan 16. maddenin birinci fıkrasının birinci tümcesi-
ne göre yeterli karşılığı bulunmaması sebebiyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki ke-
şide eden kişiler için öngörülen “bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası”, yeni yasa ile 
ancak söz konusu suçun tekerrürü halinde verilecek bir yaptırım olarak düzenlen-
miştir. Sanık lehine olan bu değişiklik davada uygulanacağından 19.03.1985 günlü, 
3167 sayılı Yasa’nın  16. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesinde yer alan “… 
bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar” hükmüne ilişkin itiraz 
başvurusunun konusu kalmamıştır. Bu nedenle, konusu kalmayan istem hakkında 
karar verilmesine yer yoktur.
B-  1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Yasa ile Değiştirilen 164. Mad-
desinin Son Fıkrasının Birinci Tümcesinde Yer Alan “... avukata aittir” Sözcük-
lerinin Anayasa’nın 2. ve  36.  Maddeleri Yönünden İncelenmesi
Başvuru kararında, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun  164. maddesinin son fıkrası-
nın birinci tümcesinde yer alan “… avukata aittir” sözcüklerinin hak arama özgür-
lüğünü kısıtladığı, bu nedenle  Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırı olduğu ileri 
sürülmüştür. 
Anayasa’nın hak arama özgürlüğüne ilişkin 36. maddesinde, herkesin meşru vasıta 
ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davalı ve davacı olarak 
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iddia ve savunma  ile adil yargılanma hakkına sahip bulunduğu belirtilmiştir.
İtiraz konusu kural ile dava sonunda  tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek 
vekalet ücretinin avukata ait olacağı öngörülmüştür. Böylece taraflar arasında ücre-
tin kararlaştırılmadığı durumlarda, avukatın sunduğu hizmetin karşılıksız kalma-
masını sağlama ve  vekil ile müvekkil arasında çıkacak ücret uyuşmazlıklarına engel 
olma amacı  güdülmüştür. 
Vekalet ücretinin davayı takip eden avukata ait olduğu yasal güvence altına alınmış 
olsa da, bu durum avukatlık ücretinin vekil ile müvekkil arasındaki bir iç sorun 
olma niteliğini ve avukatlık ücretinin kişisel hak olma özelliğini değiştirmemek-
tedir.  Nitekim Avukatlık Kanunu’nun 163. maddesinde   avukatlık sözleşmesinin 
serbestçe düzenleneceği  belirtilerek,  avukatlık ücretinin de,  asgari ücret tarifesi 
altında olmamak üzere (m.164/4 cümle 1)  taraflarca  kararlaştırılabileceği öngö-
rülmüştür.
Öte yandan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 59. maddesinin birinci fıkrası 
ile Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, dava ehliyeti olan 
herkes, savını kanıtlamak için davayı kendisi açıp takip edebilir.  Dava ehliyeti olan 
davalı da, avukat aracılığı olmadan kendisini savunabilir. Davacı veya davalının da-
vayı vekil aracılığıyla takip etmeleri ise kendi iradelerine bağlıdır. 
Avukatların hukuksal bilgi ve tecrübelerinden yararlanma, hak arama ve savun-
mada başvurulacak meşru yol ve vasıtaların başında gelir. Vekalet ücreti, savunma 
hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı 
hukukçular tarafından yapılmasının doğal bir sonucudur. Avukatların meslekleri-
ni serbestçe ve herhangi bir kaygı olmadan yapabilmeleri için  yaptıkları hizmetin 
karşılığı olan makul bir ücret almaları gerekir. Avukatla yapılacak sözleşmede ücret 
kararlaştırılırken, dava sonunda karşı tarafa  yüklenecek avukatlık ücretinin göze-
tilmesi engellenmediğinden, itiraz konusu kuralla hak arama özgürlüğünün kulla-
nılmasının zorlaştırıldığından da söz edilemez.
İtiraz konusu kural, anılan nedenlerle,  Anayasa’nın  2. ve 36. maddelerine aykırı 
değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
C- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun  168. maddesinin son fıkrasının Anayasa’nın 
38. Maddesi Yönünden  İncelenmesi
Başvuru kararında, anılan hükmün, ceza davalarında cezanın suçun işlendiği, hu-
kuk davalarında da dava konusu olayın her davanın açıldığı tarihteki koşula göre 
değerlendirilebileceği kuralına paralel olarak suç  tarihine göre belirlenmesi gere-
ken yargılama giderinin hüküm tarihine göre belirlenmesinin Anayasanın 38. mad-
desine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
İtiraz konusu kuralın incelenmesinden, avukatların yaptıkları hukuksal yardımın 
karşılığı olarak almaya hak kazandıkları vekalet ücretinin takdirinde, hukuki yar-
dımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan 
tarifenin esas alınacağı anlaşılmaktadır. 
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1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun değişiklikten önceki 168. maddesinde avukatlık 
ücretinin takdirinde hukuksal yardımın başladığı veya davanın açıldığı tarihte yü-
rürlükte olan tarifeler esas alınmış ise de itiraz konusu kuralla ekonominin gerekleri 
gözetilerek avukatların emeklerinin gerçek karşılıklarını almaları amaçlanmıştır. 
Öte yandan, vekalet ücreti maddi ceza hukukuna değil, usul hukukuna ilişkin bir 
düzenleme olup, usul hukukuna göre yargılama giderlerinde yapılacak bir artış de-
ğişiklikten önce açılmış olan davalara da  uygulanacağından, benzer bir düzenleme-
nin vekalet ücreti için de öngörülmüş olması, Anayasa’nın 38. maddesi kapsamında 
değerlendirilemez. İptal isteminin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
A- 19.3.1985  günlü, 3167   sayılı  "Çekle  Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamil-
lerinin Korunması Hakkında Kanun"un 16. maddesi, 26.2.2003 günlü, 4814 sayılı 
Yasa’nın 14. maddesi ile değiştirildiğinden, 3167 sayılı Yasa’nın 16. maddesinin bi-
rinci fıkrasına ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VE-
RİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 
B-  19.3.1969  günlü,  1136 sayılı  “Avukatlık Kanunu”nun 4667 sayılı Yasa ile değiş-
tirilen, 164. maddesinin son fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “... avukata aittir” 
sözcüklerinin ve 168. maddesinin son fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve 
itirazın REDDİNE, 
3.3.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

        Başkan                                    Başkanvekili                                   Üye
Mustafa BUMİN              Haşim KILIÇ                     Sacit ADALI

           Üye                                             Üye                                            Üye
    Ali HÜNER                    Fulya KANTARCIOĞLU    Aysel PEKİNER

           Üye                                             Üye                                            Üye
Ertuğrul ERSOY                         Tülay TUĞCU                Ahmet AKYALÇIN

           Üye                                             Üye
Mehmet ERTEN                         Fazıl SAĞLAM
   



Avukatlık Mevzuatı

656

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2003/98
Karar Sayısı : 2004/31
Karar Günü : 3.3.2004

 
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEMELER :

1- Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi (Esas:2002/164)
2- İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas: 2003/13)
3- Aybastı Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas: 2003/98)

İTİRAZLARIN KONUSU : 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 
2.5.2001 günlü, 4667 sayılı Kanun ile değiştirilen 167. maddesinin Anayasa’nın 2., 
9., 10., 36., 37. ve 138. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir. 
I- OLAY
Bakılmakta olan davalarda, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanun ile 
değiştirilen 167. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan ya da taraf-
ların Anayasa’ya aykırılık savlarını ciddi bulan mahkemeler, iptali için başvurmuş-
lardır.
II- İTİRAZLARIN GEREKÇELERİ
İtiraz yoluna başvuran Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin başvuru kararının 
gerekçe bölümü şöyledir:
“Mahkememize davacı vekilinin davalılar aleyhine açtığı davanın yapılan yargıla-
ması sonunda verilen ara kararı gereğince;
Anayasa’nın 9. maddesi hükmüne göre Yargı Yetkisi Türk Milleti adına bağımsız 
Mahkemelerce kullanılır.
Avukat ile müvekkili arasındaki hukuki anlaşmazlıkları mahkemeler dışında bir ku-
ruluş tarafından çözümlenmesi bu kurala aykırıdır. Hakem heyetinde bir hakimin 
de bulunması bu kuralı değiştirmez.
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının sadece kendi üyeleri arasındaki 
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uyuşmazlıkları çözmesi düşünülebilirse de kurum dışındaki kişilerle olan ihtilafla-
rı çözmesi düşünülemez. Madde bu haliyle Mahkemeler başvuru hakkını önlediği 
için Anayasa’nın 36. maddesinde yazılı hak arama özgürlüğüne de kısıtlama getirdi-
ği için Anayasa’ya aykırıdır.
Bu nedenle maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur ...”
İtiraz yoluna başvuran İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin başvuru kararının 
gerekçe bölümü şöyledir:
“… A) Anılan madde Anayasamızın yargı erki ile ilgili hükümlerine aykırıdır. Şöyle ki:
Anayasamızın 9., 138. ve takip eden maddelerine göre yargı erki bağımsız mah-
kemelerce Anayasa’ya, Kanun ve Hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre 
hüküm verecek bağımsız hakimler tarafından kullanılır.
Oysa değişik 167. madde ile bu düzenlemeye aykırı davranılmıştır. Şöyle ki, bağım-
sız bir hakim (ki maddeye göre baronun bulunduğu yargı çevresinde bulunan en 
kıdemli Asliye Hukuk Hakimi) Hakem Heyeti Başkanı olarak baro yönetim kuru-
lunca seçilecek iki üye avukat ile birlikte çalışacaktır. Üye avukatların ise Anayasa-
mız doğrultusunda yargı yetki ve erki bulunmamaktadır.
Keza yargı erki mahsus yerlerde ve yasalar doğrultusunda düzenlenmesi ve çalışma-
sı öngörülen hal ve şekillerde yürütülür. Oysa maddedeki düzenlemeye ve sonradan 
14.11.2001 tarih ve 24583 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Barolar Birliği tarafın-
dan düzenlenip kabul olunan Hakem Kurulu Yönetmeliği üzere baroların temin 
edeceği yerlerde çalışma gösterecek ve baronun görevlendireceği diğer yardımcı 
elemanlar ile çalışılacaktır.
Bu noktada Hakem Kurulu’nun çalışması ile ilgili yönetmeliğin düzenlenmesini ve 
düzenlenmiş şeklini de nazara alıp değerlendirmek ve yargı erki ile uyuşmazlığını 
ortaya koymakta yarar görülmektedir. Şöyle ki, yasalar ve Anayasamız üzere Mah-
kemelerde dava açma sırasında yönetmelikler ve tariflere üzere harç verilmesi şart 
ve gerekli iken bu yönetmeliğe göre dava açma sırasında böyle bir düzenleme ön-
görülmemiştir ve bu hali ile devletin harç ve resim bakımından kaybına da neden 
olmuştur.
B) Anayasamıza ve yargılama ile ilgili maddi hukuk ve usul hukuku hükümlerine 
göre mahkemelerde dava açılması sadece yasalar ile öngörülen bazı harç ve resim-
lerin ödenmesine bağlıdır, ayrıca çalışanlar ile ilgili bir para ve ücret yatırılması 
sözkonusu değildir.
Oysa yapılan değişik düzenleme ile ve Barolar Birliği’nce kabul olunan yönetmelik 
üzere Hakem Kurullarında dava açılması açan kişinin dava açtığı anda Hakem He-
yetine ve çalışanlara ödenmek üzere bir miktar para yatırma koşuluna bağlamıştır. 
(Bu miktar günümüz itibariyle Avukatlık Tarifesi üzere 150.000.000.- liradır.) Bu 
paranın bir miktarı -her birisine 40’ar milyon lira Hakem heyeti ve Başkanına ve-
rilmek gerekir. Görüldüğü üzere yargılama yetkisi tanınan Hakem Heyetinde dava 
açmak paraya bağlı olup Anayasamız doğrultusunda bağımsız ve teminatlı olan bir 
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Hakim Hakem Heyeti Başkanı olarak dosya başına Barolar Birliği tarafından kabul 
olunan bir miktar para karşılığında iş yapar ve çalışır konuma getirilmiştir.
C) Anılan düzenleme Anayasamızda yer alan hak arama hürriyeti ve kanuni hakim 
güvencesi hükümlerine aykırıdır. Şöyle ki, Anayasamızın 36. ve 37. maddelerine 
göre herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir ve hiç 
kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mercii önüne çıkarılamaz. Bir 
kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mercii önüne çıkarma sonu-
cunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciiler kurulamaz.
Dosyamızda ise vatandaş hakkını aramak için tabi hakimine ve mahkemesine baş-
vurmuş, ancak iptali istenilen düzenleme ile diğer bir mercii tarafından davasının 
uyuşmazlığının çözüleceği öngörülmüş ve öngörülen bu mercii ise bağımsız bir yar-
gı organı olmayıp 2 üyesi baro yönetimi tarafından seçilen bir heyete bırakılmıştır.
D) Anılan hüküm Anayasamızın 10. maddesindeki eşitlik prensiplerine de aykırı-
dır. Şöyle ki, bu maddeye göre herkes ... ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Oysa yapılan düzenleme eşitlik ilkelerini zedeler ve ortadan kaldırır hale getirmiştir.
İptali istenilen maddeye göre uyuşmazlığın tarafı bazen iki avukat, bazen bir tara-
fı avukat, bir tarafı vatandaş olabilecektir. Zira gerek maddeye ve gerekse Hakem 
Kurulu Yönetmeliğine göre Hakem Heyetleri vatandaş ile avukat, avukat ile avukat 
arasındaki uyuşmazlıkları halledecektir.
Maddeye ve yönetmeliğe göre vatandaşın taraf olduğu bir dava ve uyuşmazlıkta çö-
zümü yapacak olan hakem heyetinin iki üyesi avukatın mensubu olduğu baro yö-
netimi tarafından seçilecektir ve her iki üye avukat olacaktır. Bu durumda davanın 
diğer tarafı olan vatandaşın durumu dikkat çekici konuma girmektedir. Şayet uyuş-
mazlığın bir hakem heyeti tarafından çözümlenmesi gerekir ise diğer birçok yasa-
larda ve uygulamada yer aldığı üzere hakem heyeti marifetiyle çözümlenmesinin 
başlangıçta ve taraflar arasındaki sözleşmede yer alması ve hakemlerin taraflarca 
gösterilmesi suretiyle eşitlik ilkesine uygun bir düzenleme yapılması gerekmelidir. 
Nitekim HUMK hükümleri bu şekilde bir düzenlemeyi öngörmektedir.
Diğer taraftan böyle bir düzenleme içinde bulunulan zaman ve önümüzdeki gelecek 
süreç bakımından da bazı sakıncalı ve eşitlik ilkelerini zedeler yasal düzenlemelerin 
başlangıcı olarak da akla gelmektedir: Şöyle ki, gerek Avukatlık Yasası hükümlerine 
ve gerekse avukatlık mesleği ile ilgili diğer düzenlemelere göre avukatlık mesleği 
yasalar doğrultusunda savunmayı temin ve mümkün kılan bir meslektir. Avukatlar 
bu mesleğin bir mensubudur ve Barolar ile Barolar Birliği bu meslekteki kişilerin 
mesleki bir kuruluşu olup, kamu niteliklidir.
Yapılan düzenleme ile bu meslekte olan kişiler arasındaki ve bu meslekteki bir kişi 
ile meslek dışındaki bir kişi arasındaki özellikle parasal konuya yönelik uyuşmaz-
lıklar hakem heyetince çözümleneceğine göre önümüzdeki zaman içerisinde ben-
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zer bazı yasalarda da değişiklik yapılmak suretiyle uygulamanın yaygınlaştırılması 
olasıdır. Bu cümleden olmak üzere ilk akla geldiği üzere 6235 S. K. Türk Mühen-
disleri ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 6223 S.K. Türk Tabipler Birliği Kanunu, 
3274 S. K. Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’nda ve 1219 S. K. Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 71. maddesinde değişiklik yapılmak su-
retiyle bu yasalar ile ilgili meslekte bulunan Diş Hekimi, Hekim, Mimar, Mühen-
dis gibi meslek mensuplarının da kendi aralarındaki veya bu meslek mensupları 
ile vatandaş arasındaki parasal uyuşmazlıkların Hakem marifetiyle çözümleneceği 
ve hakem heyetinin iki üyesinin o mesleğin odası tarafından seçilecek iki meslek 
mensubu olacağı mümkün ve olası olduğuna göre gerek içinde bulunduğumuz ve 
önümüzdeki Avukatlık Yasası’ndaki düzenleme ve gerekse önümüzdeki zaman içe-
risinde bu ve buna benzer değişiklik ve düzenlemeler suretiyle yargının kapsamında 
bulunan bir çok uyuşmazlık tabi hakiminden ve mahkemesinden ayrılıp bir heyete 
verilme durumuna girmek suretiyle tabiri caiz ise yargılamanın bazı konumda bir 
özelleşmeye ve para karşılığı çözümlenmesi durumu doğmuş olacaktır ki böyle bir 
halin kabulü gerek Türk Hukuk sisteminde ve gerekse modern hukuk alanında yer 
bulmamak gerekir.
E) Hakem heyetlerinin çalışma düzenlenmesi de yargı erki ile bağdaşmaz konuma 
gelmiştir. Şöyle ki:
Türk Hukuk sisteminde ve Anayasamızda yer alan hükümlere göre yargılama yargı 
erki ve ilgili kurumlarınca kabul ve gösterilen yer ve şekillerde ve usul hükümlerine 
uygun çalışma gösterir.
Oysa yapılan düzenleme ile bu yargı çalışma koşulları değiştirilmiş bulunmaktadır. 
Nitekim maddede öngörülen ve kuruluşu sağlanan hakem heyetinin çalışma yer ve 
koşulları Barolar Birliği tarafından düzenlenen bir yönetmeliğe bağlı kılınılmıştır. 
İdari bir konumda bulunan Barolar Birliğinin kabul ettiği ve her zaman değiştirebi-
leceği bir yönetmelik ile başkanı bağımsız ve teminatlı bir Hakim olan heyetin çalış-
ma koşullarının düzenlenmesi zaman içerisinde aksamalara neden olabilecektir.
F) Hakem Heyeti kararlarının niteliği bakımından Anayasamıza ve yasalara göre 
bağımsız Hakimlerin ve Mahkemelerin her türlü verdiği kararlar itiraz, temyiz, ka-
rar düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi gibi yasal yollar ile denetime ve incelen-
meye tabi kılınmasına rağmen hakem heyetinin kararlarının temyiz incelenmesi 
ve kararların bozulmasını düzenleyen yönetmeliğin 21. ve 22. maddelerine göre 
heyetin verdiği kararlar Yargıtayca ancak şekli konularda bozulabilecektir. Bu hal 
ise verilen kararların taraflar açısından belki de şüphe ile karşılanma duygusunu 
ortadan kaldırmayacaktır...”
İtiraz yoluna başvuran Aybastı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin başvuru kararının ge-
rekçe bölümü şöyledir:
“1- Anılan yasa maddesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. maddesinde düzen-
lenen adalet anlayışı ilkesine aykırıdır. Anayasamızın 2. maddesinde düzenlenen 
adalet anlayışı ilkesi adil bir toplum düzeni oluşturulmasına amaç edinmiştir. Bir 
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meslek kuruluşu olan baro üyesi davalı avukatın o baro tarafından seçilmiş avukat-
larca yargılanması adalet anlayışına ters düşer.
2- Anılan yasa maddesi Anayasamızın 10. maddesinde düzenlenen “Hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” kuralına aykırıdır. Bir avukatın ve-
kalet sözleşmesinden doğan davasının asliye hukuk hakiminin başkanlığında baro 
yönetim kurulunca seçilmiş iki avukattan oluşan hakem kurulunca görülmesinin 
kabul edilmesi halinde örneğin bir mimarın veya bir mühendisin ve daha pek çok 
meslek kişisinin işi ile ilgili sözleşmelerinden doğacak davalarının kendi meslek ku-
ruluşlarınca seçilmiş üyelerin bulunduğu hakem kurullarınca görülmesini isteme-
lerini haklı kılar. Görülüyor ki bu yasa maddesi avukatlık mesleğini icra edenleri 
diğer meslek mensupları arasında imtiyazlı konuma getirmiştir … “
III- YASA METİNLERİ
A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı
19.3.1969 günlü, 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu’nun 2.5.2001 günlü, 4667 sayılı 
Kanun ile değiştirilen ve başvuru sırasında yürürlükte bulunan itiraz konusu 167. 
maddesi şöyledir:
“MADDE 167- Avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan her 
türlü anlaşmazlıklar, hukukî yardımın yapıldığı yer barosu hakem kurulunca çö-
zümlenir. Hakem kurulu, baronun bulunduğu yargı çevresinin en kıdemli asliye 
hukuk hakimi ile baro yönetim kurulunca seçilecek, yönetim kuruluna seçilme ye-
terliliğini taşıyan iki avukattan oluşur. Kurula asliye hukuk hâkimi başkanlık eder. 
Seçilen kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üye kurula yeniden 
seçilebilir.
Hakem ücretinin yarısının dava ile birlikte yatırılması zorunludur. Hakem kuru-
lunca verilen ve kesinleşen karardan bir örnek, avukatın bağlı bulunduğu baroya 
gönderilir.
Hakem işlerinde 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-
nunun 527, 529, 532, 533/1 ve 536 ncı maddeleri dışında tahkime ilişkin hükümleri 
uygulanır. Hakem işleriyle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğince çıkartıla-
cak Baro Hakem Yönetmeliğinde düzenlenir.”
B- Dayanılan Anayasa Kuralları
İtiraz başvurularında itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2., 9., 10., 36., 37. ve 138. 
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
IV- İLK İNCELEME
Değişik tarihlerde yapılan ilk incelemeler sonunda, 200/2 164 ve 2003/ 98 sayılı dos-
yalarda eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliği ile, 2003/13 
esas sayılı davada ise Mehmet ERTEN’in 167. maddenin birinci fıkrasının ilk tüm-
cesinin olaya uygulanacak kural olmadığı yönündeki karşıoyu ile oyçokluğu ile ka-
rar verilmiştir.
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V- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararları ve ekleri, işin esasına ilişkin raporlar, itiraz konusu yasa kuralı, 
dayanılan ve ilgili görülen Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasa-
ma belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A- Birleştirme Kararı
19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanun ile değiştiri-
len 167. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesinin iptali istemiyle yapılan itiraz 
başvurularına ilişkin davaların aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2003/98 esas 
sayılı dava ile birleştirilmesine, esas incelemenin 2003/98 esas sayılı dosya üzerin-
den yürütülmesine, diğer davaların esaslarının kapatılmasına 3.3.2004 gününde oy-
birliğiyle karar verilmiştir.
B- Davada Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, mahkemeler, bakmakta olduk-
ları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kuralla-
rını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savı-
nın ciddi olduğu kanısına varırlarsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin gö-
revine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygula-
nacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerin-
de ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da 
olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.
4667 sayılı Kanun ile değiştirilen Avukatlık Kanunu’nun 167. maddesinin başvuran 
iki mahkeme tarafından tümünün iptali istenmiştir. Ancak 167. maddenin birinci 
fıkrasının birinci tümcesi ile avukatlık sözleşmesinden ve vekalet ücretinden kay-
naklanan uyuşmazlıklarda baro hakem kurulu yetkili kılınmış, böylece başvuran 
mahkemeler bu uyuşmazlıklar bakımından görevli olmaktan çıkarılmıştır. Davaya 
bakan mahkemelerin görev alanını daraltan bu kuralın anılan mahkemelerce re’sen 
gözetilerek görevsizlik kararı verileceği açıktır. Bu durumda maddenin hakem ku-
rullarının kuruluş ve işleyişine ilişkin diğer bölümlerinin itiraz başvurusunda bu-
lunan mahkemelerin bakmakta oldukları davalarda uygulanma olanağı bulunma-
dığından, bu bölümlere ilişkin başvuruların mahkemelerin yetkisizliği nedeniyle 
reddine, 3.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
C- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
İtiraz başvurularında, yargı erkinin yalnızca bağımsız mahkemelerce kullanılabile-
ceği, avukat ve müvekkil arasındaki hukuksal uyuşmazlıkların mahkemeler dışında 
bir kuruluş tarafından çözümlenmesinin bu kurala aykırılık oluşturduğu, yargı erki-
ni kullanacak olan kişilerin Anayasa, yasa ve hukuka uygun olarak kişisel kanılarına 
göre karar verecek bağımsız hakimlerden olmaları gerektiği, oysa baro yönetim ku-
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rulunca seçilecek iki avukattan oluşan baro hakem kurulunun bağımsız mahkeme 
olarak kabul edilemeyeceği, meslek kuruluşu olan baroya kayıtlı bir avukatın yine 
baroya kayıtlı iki avukat tarafından yargılanmasının adalet anlayışına ters düştüğü, 
baro hakem kurullarının zorunlu yargı yetkisinin kişileri yargı mercilerine başvur-
maktan men ettiği, hakem kurulunun yargılama usulüne ilişkin ayrıntıların Türkiye 
Barolar Birliği tarafından hazırlanacak yönetmeliğe bırakılmasının aksamalara yol 
açacağı, hakem kurulu kararlarının sadece şekil yönünden temyiz edilebilmesinin 
verilen kararların şüphe ile karşılanmasına neden olacağı belirtilerek itiraz konusu 
kuralın Anayasa'nın 2., 9., 10., 36., 37. ve 138. maddelerine aykırı olduğu ileri sü-
rülmüştür.
İtiraz konusu kural’da “Avukatlık sözleşmesinden ve vekalet ücretinden kaynakla-
nan her türlü anlaşmazlıklar, hukuki yardımın yapıldığı yer barosu hakem kurulun-
ca çözümlenir.” denilmektedir. Bu fıkrada öngörülen tahkimin anlam ve kapsamını 
belirlemek için maddenin sistematik bütünlüğü içinde ele alınması gerekir.
Avukatlık Kanunu’nun 167. maddesinin incelenmesinden baro hakem kurullarının, 
yargı işlevi yerine getiren bir kurul olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Baro ha-
kem kurullarının verdiği kararlar; taraflar açısından bağlayıcı, kesin hüküm oluş-
turan, ilâm hükmünde kararlardandır. Avukatla müvekkili arasındaki ilişkileri çöz-
mekle görevlendirilen bu kurullarda, avukat üyeler çoğunluğu oluşturmakta ve 167. 
maddenin son fıkrasıyla yapılan gönderme nedeniyle Baro Hakem Kurulu kararları 
ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 533. maddesinin ikinci, üçüncü ve 
dördüncü fıkralarında yer alan ve esas yönünden denetime olanak vermeyen ne-
denlerle temyiz edilebilmektedir.
Anayasa’nın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahke-
melerce kullanılacağı öngörülmüştür. Bu madde uyarınca, yapılacak yargılamanın 
kişiler yönünden gerçek bir güvence oluşturabilmesi için aranacak nitelikler de 36. 
maddede belirtilerek “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yar-
gı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma 
hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan ka-
çınamaz.” denilmiştir. Anayasa’nın 141. maddesiyle de davaların en az giderle ve 
mümkün olan süratle sonuçlandırılması görevi yargıya verilmiştir. Bu görevin ağır 
iş yükü altında yerine getirilmesi zorlaştıkça, uyuşmazlıkların çözümü için alterna-
tif yöntemlerin yaşama geçirilmesi, yargıya ilişkin anayasal kuralların etkililiğinin 
sağlanması bakımından gerekli görülebilir. Bu durumda yasakoyucu, taraflara gö-
revli ve yetkili mahkemeye başvurmadan önce aralarındaki uyuşmazlığı kısa sürede 
çözmek üzere baro hakem kuruluna başvurma yükümlülüğünü getirebilir. Ancak 
bu aşamadan sonra kararı benimsemeyen tarafa ilk derecede ve/veya temyiz aşa-
masında yargı yolunun açık tutulması, hakem kurullarının oluşumunun ve çalışma 
yönteminin, uzmanlığın önemi de gözetilerek hukuk devleti ilkeleriyle uyum içinde 
düzenlenmesi gerekir. Ayrıca hakem kurullarının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, uzman 
niteliği ile bu kurulların alacağı kararların bağlı olacağı usul ve esasların yönetmeli-
ğe bırakılmayıp yasa ile düzenlenmesi de zorunludur.
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İtiraz konusu kural, yukarıda açıklanan nedenlerle, Anayasa’nın 9. ve 36. maddele-
rine aykırıdır, iptali gerekir.
Tülay TUĞCU karara farklı gerekçelerle katılmıştır.
İtiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2., 10, 37. ve 138. maddelerine de aykırı olduğu 
ileri sürülmüş ise de, 10. maddeyle bir ilgisi görülmemiş, 9. ve 36. maddelere daya-
nılarak iptal kararı verildiğinden, diğer maddeler açısından denetim yapılmasına 
gerek görülmemiştir.
VI- SONUÇ
A- 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu”nun 4667 sayılı Yasa ile değişti-
rilen 167. maddesinin;
1- Birinci fıkrasının ilk tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
2- Birinci fıkrasının ilk tümcesinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan 
maddenin kalan bölümünün de 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince İP-
TALİNE,
OYBİRLİĞİYLE,
B- İptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihin ayrıca belirlenmesine yer olmadığına, 
Fazıl SAĞLAM’ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
3.3.2004 gününde karar verildi.
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Esas Sayısı : 2003/98
Karar Sayısı : 2004/31
 
AYRIŞIK GEREKÇE
Dava Avukatlık Kanunu’nun 167. maddesinde öngörülen ve zorunlu tahkim niteliği 
kazandıran Baro Hakem Kurulları’nın Anayasa’nın 2., 9., 10., 36., 37. ve 138. madde-
lerine aykırı olduğu savıyla açılmıştır.
Anayasa’nın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahke-
melerce kullanılacağı öngörülmüştür. Buna göre, yargı yetkisini Türk Milleti adına 
kullanacak olan bir yargı merciinin mahkeme olarak kabul edilmesi için, kuruluşu, 
görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usullerinin yasayla düzenlenmesi, üyelerinin 
ilke olarak meslekten hakim olması, üyelerinin bağımsız ve tarafsız olması gerek-
mektedir.
Anayasa’nın 36. maddesinde, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak su-
retiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil 
yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bak-
maktan kaçınamaz” kuralı yer almıştır. Bu kurala göre kişilere yargı mercileri önün-
de dava hakkı tanınması, adil bir yargılamanın önkoşulunu oluşturur. Adil bir yar-
gılamanın gerçekleşebilmesi için, yasayla belirlenen, yargısal işleve ve doğal yargıç 
ilkesine göre belirlenmiş yargıçlardan kurulu, bağımsız ve tarafsız mahkemelerin 
yargı yetkisine sahip olduğu bir sistemin sağlanmış olması gerekmektedir.
Anayasa’nın anılan hükümleri çerçevesinde baro hakem kurullarının avukatlık söz-
leşmeleri ve vekalet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıkların ilk aşamada çözüm-
leneceği alternatif bir çözüm yeri olarak görülmesinde Anayasa’ya aykırı bir yön 
bulunmamaktadır. Anayasa’nın 141. maddesinin son fıkrasına göre “Davaların en 
az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir”. Bu göre-
vin ağır iş yükü altında yerine getirilmesi zorlaştıkça, uyuşmazlıkların çözümü için 
alternatif yöntemlerin yaşama geçirilmesi, herşeyden önce yargıya ilişkin anayasal 
kuralların etkililiğinin sağlanması bakımından gereklidir. Ancak bunun için baro 
hakem kurullarının, kişilerin yargı mercileri önünde hak arama özgürlüğünü, doğal 
yargıç ilkesini ve mahkemelerin sahip olduğu görev, yetki ve sorumlulukları orta-
dan kaldırmayacak biçimde onlara yardımcı bir ilk ya da ön inceleme mercii olarak 
yapılandırılması gerekir. Bu nedenle, verilen kararın yukarıda sayılan iptal gerek-
çelerine katılmakla birlikte, baro hakem kurullarının verdiği kararlara karşı temyiz 
yolunun açık tutulması ve çalışma yönteminin yasayla düzenlenmiş olması halinde 
Anayasa’ya uygun olabileceği yolundaki gerekçeye katılmıyorum.
 

Üye            
Tülay TUĞCU
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Esas Sayısı : 2003/98
Karar Sayısı : 2004/31
 
KARŞIOY YAZISI
19.3.1969 günlü, 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu”nun 4667 sayılı Yasa ile değiştiri-
len 167. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesi Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal 
edildikten sonra, maddenin kalan bölümü de uygulama olanağı kalmaması nede-
niyle 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince iptal edilmiştir. Her iki karar da 
oybirliği ile alınmıştır.
Buna karşılık iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihin ayrıca belirlenmesine yer 
olmadığına oyçokluğu ile karar verilmiştir. Bu karar aşağıdaki gerekçelerle yerinde 
değildir:
1) Avukatlık Kanunun’nun 44. maddesinin B bendinin b alt bendinde “Uyuşmazlık-
ların çözümü” başlıklı aşağıdaki kural yer almaktadır:
“Avukatların birlikte çalışmalarından veya avukatlık ortaklığında; ortakların kendi 
aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar ile ortaklık pay devir ve inti-
kalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar, bu 
Kanunun 167 nci maddesinde tanımlanan hakem kurulu tarafından, bu Kanun ve 
yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir.”
Bu kural yürürlükte olup, 167. maddenin iptali ve iptal kararının yürürlüğe gireceği 
tarihin ertelenmemiş olması nedeniyle 44 B b yönünden bir hukuki boşluk oluş-
muştur. Oysa bu boşluğu önlemek ve yasa koyucunun Anayasa Mahkemesi’nin iptal 
kararındaki gerekçelere göre yeni bir düzenleme yapmasına imkan vermek üzere 
iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihin makul bir süre için ertelenmesi gerekirdi.
2) İptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihin ayrıca belirlenmesine yer olmadığına 
ilişkin çoğunluk görüşü, avukat müvekkil ilişkileri bakımından da yerinde değil-
dir. Çünkü iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihin makul bir süre ertelenmeme-
si, baro hakem kurullarında mahkemelere göre daha büyük bir hızla çözümlenip 
taraflarca da benimsenmesi olası uyuşmazlıklar bakımından adaletin gecikmesine 
yol açabilecek, buna bağlı olarak da mahkemeleri gereksiz bir iş yükü altına soka-
caktır. Oysa iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihin makul bir süre ertelenmesi, 
bu olumsuzlukları önleyecek bir çözümdür. Nitekim Mahkememizin iptal gerek-
çesinden de anlaşıldığı üzere, baro hakem kurullarının kararlarının taraflarca be-
nimsenmesi durumunda bir anayasal sorun gündeme gelmemektedir. Buna karşılık 
kararın bir tarafça benimsenmemesi halinde, benimsemeyen tarafa ilk derecede ve/
veya temyiz aşamasında yargı yolunun açık tutulmamış olması en önemli anayasal 
sorunu oluşturmaktadır.
Bu durumda taraflarca benimsenmeyen Baro Hakem Kurulu kararlarının temyiz 
incelenmesinin Yargıtay tarafından ilerde yasa koyucunun yapacağı yeni düzenleme 
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uyarınca işin esasına girilmek üzere ertelenmesine ya da yasakoyucunun hareket-
siz kalması halinde Anayasa Mahkemesince verilmiş bulunan süre dolduktan sonra 
işin esasına girilmesine yasal bir engel olmadığı gibi, böyle bir önlem, hak arama 
özgürlüğü bakımından da yerine getirilmesi gereken bir ödevdir.
Açıklanan nedenlerle iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihin ayrıca belirlenme-
sine yer olmadığına ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum.
 

Üye           
   Fazıl SAĞLAM
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı   : 2004/6
Karar Sayısı : 2004/5
Karar Günü  : 27.1.2004

 
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 10. İdare Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 18.5.1994 günlü, 527 sayılı KHK’nin 3. maddesiyle 14.7.1965 
günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen I SAYILI CETVEL’in “V- 
AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümünün 3. dereceden aylık alan 
avukatlar için 1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak 1600 ek gösterge yönünden, 
Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 6. ve 91. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I- OLAY
Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve 1600 ek gösterge üzerinden aylık 
alan davacının, 2200 ek gösterge üzerinden aylık ödenmesi için yaptığı başvuru-
nun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada ileri sürdüğü Anayasa’ya 
aykırılık savını ciddî bulan Mahkeme, 527 sayılı KHK’nin 3. maddesiyle 657 sayı-
lı Kanun’a eklenen I SAYILI CETVEL’in “V-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI” 
başlıklı bölümünün, 3. dereceden aylık alan avukatlar için 1.1.1995 tarihinden itiba-
ren uygulanacak 1600 ek gösterge yönünden iptali için başvurmuştur.
II- İTİRAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
“Av. Şükran Doğan tarafından 1600 olan ek göstergesinin 2200’e yükseltilmesi yo-
lundaki başvurusunun reddine ililişkin işlemin iptali istemiyle T.C. Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü’ne karşı açılan davada, davacının 527 sayılı K.H.K ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun eklenen I sayılı Cetvelin V- Avukatlık Hizmetleri sınıfı için 
3. dereceden aylık alanlara 1.1.1994 tarihi itibariyle +1350 ek gösterge, 1.1.1995 ta-
rihinden itibaren +1600 ek gösterge uygulanacağının belirtildiği, ancak KHK’nin 
dayanağı olan 3990 sayılı Yetki Yasası’nın Anayasa Mahkemesinin 5.7.1994 gün ve 
E:1994/50 ve K:1994/44-2 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle hukuki dayanak-
tan yoksun kalan 527 sayılı KHK uyarınca 1600 ek gösterge verilmesinin Anayasa’ya 
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aykırı olduğu iddiası üzerine dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
A- İptali istenen Kural
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 527 sayılı KHK ile eklenen I sayılı cetvelin 
V- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı içi 3l. dereceden aylık alanlara 1.1.1994 tarihi itiba-
riyle +1350 ek gösterge, 1.1.1995 tarihinden itibaren +1600 ek gösterge
B- Dayanılan İlgili Anayasa Kuralları
İlgili Anayasa Kuralları şunlardır:
1-“Başlangıç
...
Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğinin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait 
olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu 
Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk 
düzeni dışına çıkamayacağı;
...”
2- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
3- “MADDE 6. - Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esasa göre yetkili organları eliyle 
kullanır.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakı-
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi 
kullanamaz.”
4- “MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmün-
de kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller sak-
lı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yeralan 
temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar 
ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.
Yetki Kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, 
ilkelerini kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarı-
lamayacağını gösterir.
C- Tarafların iddia ve savunmaları
Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde avukat olarak çalışan davacı ücretinin +2200 ek gös-
terge üzerinden ödenmemesi işleminin iptali istemiyle açtığı davada, 3990 sayılı 
Yetki Yasasına dayanılarak çıkarılan 527 sayılı KHK’nin dayanaksız kalması nede-
niyle ilgili KHK uyarınca kendisine 1600 ek gösterge üzerinden ödeme yapılması-
nın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasında bulunmuştur.
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Davalı savunmasında, yapılan ek gösterge uygulanmasında bir yanlışlık bulunmadı-
ğını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
D- Mahkememizi Anayasaya Aykırılık İddiasının Ciddi Olduğu Kanısına Götü-
ren Görüşü
Anayasanın 91. maddesi uyarınca yetki yasasına dayalı olarak çıkarılan KHK’ lerin 
Anayasa’ya uygunluk denetimleri, Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarında, 
yasaların denetiminden farklı değerlendirilmektedir. Buna göre Anayasa’nın 11. 
maddesinin “Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz” buyurucu kuralı nedeniyle, yasa-
ların denetimi yalnızca Anayasa kurallarına uygun olup olmadığı biçiminde yapı-
lırken, KHK’lerin ise, konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayandıkları 
yetki yasasına hem Anayasa’ya uygunluğu yönlerinden irdelenmektedir.
Anayasa Mahkemesi, KHK’nin Anayasaya uygun bir yetki yasasına dayanmasını, 
geçerliliğinin ön koşulu kabul ederek, bir yetki yasasına dayanmadan çıkartılan 
veya dayandığı yetki yasası iptal edilen bir KHK’nin kuralları, içerikleri yönünden 
Anayasa’ya aykırılık oluşturmasalar bile, Anayasa’ya uygunluğundan söz edileme-
yeceği görüşündedir.
Uyuşmazlığa konu olayda uygulanacak ek gösterge 527 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname 3990 sayılı Yetki Yasasına dayanılarak çıkartılmıştır. KHK’nin daya-
nağını oluşturan 3990 sayılı Yetki Yasası Anayasa Mahkemesinin 5.7.1994 günlü, 
E:1994/50, K:1994/44-2 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Buna göre, Mahkememizce 
bakılmakta olan davada uygulanacak olan 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 657 sayılı Yasaya eklenen l sayılı Cetvelin V Avukatlık Hizmetleri Sınıfı için 3. 
dereceden aylık alanlara 1.1.1995 tarihinden itibaren 1600 ek gösterge verilmesine 
dayanak olan yetki
yasasının iptal edilmesiyle anayasal dayanaktan yoksun kaldığından, Anayasanın 
başlangıç, 2, 6 ve 91. maddelerine aykırı bulunduğu kanaatine ulaşılmıştır.
E- İstem;
Açıklanan nedenlerle Anayasanın 152. maddesinin 1., 2949 sayılı Yasanın 28. mad-
desinin 2. fıkraları uyarınca, bir davaya bakmakta olan mahkemenin, taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, tarafların bu 
konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıkla-
yan kararı ile Anayasa Mahkemesine itirazen başvurması öngörüldüğünden, 527 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Yasaya eklenen l sayılı Cetvelin V 
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı için 3. dereceden aylık alanlara 1.1.1995 tarihinden iti-
baren 1600 ek gösterge verilmesi yönünden iptali için itirazen Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı’na gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara 
kadar davanın geri bırakılmasına, 21.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III-YASA METİNLERİ
A- İptali İstenilen Kural
527 sayılı KHK’nin 3. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen 
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I-SAYILI CETVEL’in “V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümü 
şöyledir:
“V- AVUKATLIK HİZMELERİ SINIFI
 
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan                     

1        2600           3000
2        1900           2200
3        1350           1600
4         1300          1500
5         1000          1200
6          900           1100
7          800            900
8          700            800”

 
 
B- Dayanılan Anayasa Kuralları
Dava konusu kuralın, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile, 2., 6. ve 91. maddelerine aykırılığı 
ileri sürülmüştür.
IV- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KI-
LIÇ, Samia AKBULUT, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel 
PEKİNER, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Mehmet ERTEN ve Fazıl SAĞLAM’ın 
katılmalarıyla 27.1.2004 günü yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik 
bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verildi.
V- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen Kanun Hükmünde 
Kararname kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve öteki ya-
sama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
1- KHK’nin Yargısal Denetimi Hakkında Genel Açıklama
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanında yargısal denetimi de öngörül-
müştür. KHK’ler, işlevsel (fonksiyonel) yönden yasama işlemi niteliğinde olduk-
larından bunların yargısal denetimlerinin yapılması görev ve yetkisi de Anayasa 
Mahkemesi’ne verilmiştir. Yargısal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasasına 
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunlarının çözümlenmesi gerekir. Her ne kadar, 
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Anayasa’nın 148. maddesinde KHK’lerin yetki yasalarına uygunluğunun denetle-
mesinden değil, yalnızca Anayasa’ya biçim ve esas bakımlarından uygunluğunun 
denetlenmesinden söz edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içeri-
sine öncelikle KHK’nin yetki yasasına uygunluğunun denetimi de girer. Çünkü, 
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasasında belirtilen sınırlar içerisinde 
KHK çıkarma yetkisi verilmesi öngörülmüştür. Yetkinin dışına çıkılması, KHK’yi 
Anayasa’ya aykırı duruma getirir. Böylece, KHK’nin yetki yasasına aykırı olması 
Anayasa’ya aykırı olması ile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanaklarını doğrudan doğruya Anayasa’dan (mad. 121) 
alırlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasasına dayanması gerekli değildir. Buna karşılık 
olağan dönemlerdeki KHK’lerin bir yetki yasasına dayanması zorunludur. Bu ne-
denle, KHK’ler ile dayandıkları yetki yasası arasında çok sıkı bir bağ vardır.
KHK’nin yetki yasası ile olan bağı, KHK’yi aynı ya da değiştirerek kabul eden yasa 
ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir yetki yasasına dayanması, geçerliliğinin 
ön koşuludur. Bir yetki yasasına dayanmadan çıkartılan veya dayandığı yetki yasası 
iptal edilen bir KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykırılık oluşturmasa bile Anayasa’ya 
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaların denetimlerinden farklıdır. 
Anayasa’nın 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” denilmektedir. 
Bu nedenle, yasaların denetiminde, onların yalnızca Anayasa kurallarına uygun 
olup olmadıkları saptanır. KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden 
hem dayandıkları yetki yasasına hem de Anayasa’ya uygun olmak zorundadırlar.
Bir yetki yasasına dayanmadan çıkartılan veya yetki yasasının kapsamı dışında kalan 
ya da dayandığı yetki yasası iptal edilen KHK’lerin anayasal konumları birbirlerin-
den farksızdır. Böyle durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulunduk-
larından içerikleri Anayasa’ya aykırı olmasa bile dava açıldığında iptalleri gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 
KHK’lerin, Anayasa’nın, Başlangıç’ındaki “hiç bir kişi ve kuruluşun, bu Anayasa-
da gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni 
dışına çıkamayacağı,” 2. maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle, 6. maddesindeki 
“Hiç kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullana-
maz.” kuralı ve KHK çıkarma yetkisine ilişkin 91. maddesiyle bağdaştırılmaları ola-
naksızdır.
2- İtiraz Konusu Kuralın Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu
Başvuru kararında, itiraz konusu kuralın Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 6. ve 91. madde-
lerine aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İtiraz konusu kuralı içeren 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18.5.1994 günlü, 
3990 sayılı Yetki Yasası’na dayanılarak çıkartılmıştır. KHK’nin dayandığı 3990 sayılı Yetki 
Yasası, Anayasa Mahkemesi’nin 5.7.1994 günlü, Esas 1994/50, Karar 1994/44-2 sayılı ka-
rarı ile iptal edilmiştir. Böylece, 527 sayılı KHK Anayasal dayanaktan yoksun kalmıştır.
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Bu nedenle, Anayasa’ya aykırı görülerek iptal edilen 3990 sayılı Yetki Yasası’na da-
yanılarak çıkarılmış bulunan 527 sayılı KHK’nin 3. maddesiyle 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na eklenen I SAYILI CETVEL’in “V- AVUKATLIK HİZMELE-
Rİ SINIFI” bölümü, 3. dereceden aylık alan avukatlar için 1.1.1995 tarihinden itiba-
ren uygulanacak 1600 ek gösterge yönünden Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 6. ve 91. 
maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.
B- İptal Kararının Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Kanun, kanun hükmünde karar-
name veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal 
kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hal-
lerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca karar-
laştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir 
yılı geçemez” denilmekte, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü fıkrasında da bu kural tekrarlanarak, 
beşinci fıkrasında, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal halinde meydana gelecek hukuk-
sal boşluğu kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlâl edici mahiyette görmesi 
halinde yukarıdaki fıkra hükmünü uygulayacağı belirtilmektedir.
527 sayılı KHK’nin 3. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen I 
SAYILI CETVEL’in V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün 3. 
dereceden aylık alan avukatlar için 1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak 1600 
ek gösterge yönünden iptaline karar verilmesinin doğuracağı hukuksal boşluk, 
kamu yararını bozucu nitelikte olduğundan gerekli düzenlemelerin yapılması ama-
cıyla iptal kararının, Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra 
yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.
VI- SONUÇ
A- 18.5.1994 günlü, 527 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname”nin 3. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
eklenen I SAYILI CETVEL’in “V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bö-
lümünün, 3. dereceden aylık alan avukatlar için 1.1.1995 tarihinden itibaren uygu-
lanacak 1600 ek gösterge yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
B- İptal hükmünün doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte 
görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa’nın 
53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KA-
RARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL 
SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
27.1.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
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 Başkan                                    Başkanvekili                                Üye
      Mustafa BUMİN                   Haşim KILIÇ                    Samia AKBULUT
 

 Üye                                                 Üye                                       Üye
      Sacit ADALI Ali HÜNER Fulya KANTARCIOĞLU    Aysel PEKİNER 

             Üye                                                  Üye
    Ertuğrul ERSOY                   Tülay TUĞCU

 
 Üye                                                Üye
    Mehmet ERTEN                         Fazıl SAĞLAM
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2001/309
Karar Sayısı : 2002/91
Karar Günü : 15.10.2002

İPTAL DAVASINI AÇAN : T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER
İPTAL DAVASININ KONUSU : 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 
14. maddesinin 2.5.2001 günlü, 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen birinci fıkrasının, 
Anayasa’nın 10., 13. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması istemidir.
I- İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜNÜN 
DURDURULMASI İSTEMLERİNİN GEREKÇESİ
İptal isteminin gerekçe bölümü şöyledir:
“1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 14. maddesinin birinci fıkrasının yukarıya alınan 
eski ve yeni metinlerinin karşılaştırılmasından da anlaşılacağı gibi, herhangi bir 
nedenle görevlerinden ayrılan adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları önce-
ki metinde “münhasıran ve ayrıldıkları tarihte hizmet gördükleri mahkeme veya 
dairelerde” avukat olarak iş alma yasağına bağlı tutulmuşlarken, yeni düzenleme 
ile, görevlerinden ayrılan yargıç ve savcılar, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Yüksek 
Mahkemeler yargıçlarının, görevden ayrıldıkları tarihten geriye doğru beş yıl içinde 
hizmet gördükleri tüm mahkeme ve dairelerde ve bunların yargı çevresinde, ayrıl-
ma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaklanmaktadır.
Anayasa’nın 48. maddesinde, herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme özgürlü-
ğüne sahip olduğu belirtilmiştir.
Çalışma ve sözleşme özgürlüğünün düzenlendiği bu madde Anayasa’nın “temel 
haklar ve ödevler” bölümünde yer almıştır. Anayasa’nın 13. maddesinin ikinci fık-
rasında ise, temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel sınırlamaların “demokra-
tik toplum düzeninin gerekleri”ne aykırı olamayacağı belirtilmiştir.
Buna göre, hak ve özgürlükler ancak, demokratik toplum düzeninin gereklerine 
uygun olarak sınırlandırılabilir. Demokratik hukuk devletinde, güdülen amaç ne 
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olursa olsun, sınırlamalar özgürlüğün kullanılmasını ölçüsüz biçimde ortadan kal-
dıracak düzeyde olamaz.
Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararlarında da belirtildiği gibi, bir sınırlama kura-
lının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olabilmesi için “ölçülülük” 
ilkesinin gözetilmesi, amaç ve sınırlama orantısının korunması gerekmektedir.
Ölçülülük ilkesi, yasal düzenlemede sınırlama aracının, sınırlama amacına elverişli ol-
masını, sınırlama aracıyla amacı arasındaki oranın ölçüsüz olmamasını anlatmaktadır.
Getirilen sınırlamanın, Anayasa’nın 48. maddesinde sözü edilen çalışma özgürlüğü 
açısından son derece ağır bir nitelik taşıdığı kuşkusuzdur. Görevden ayrılan yargıç 
ve savcıların ayrıldıkları daire ve mahkemelerde iki yıl avukatlık yapamamaları ada-
lete kuşku düşürmemek ve böylece kamu yararını gözetmek gibi nedenlerle açıkla-
nabilirse de, bu yasağın ayrılma tarihinden geriye doğru beş yıl içinde görev yapılan 
tüm mahkeme ve dairelerin yargı çevresini içine alacak biçimde genişletilmesini 
haklı bir nedene dayandırmak ve demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağ-
daştırmak olanaklı değildir.
Yukarıda belirtilen içeriğine ve doğuracağı sonuçlara göre, getirilen düzenleme, ki-
şinin temel hak ve özgürlükleri içinde yer alan çalışma özgürlüğünü gerekli olandan 
daha fazla sınırlandırması; avukatlık yapma yasağını son olarak görev yapılan mah-
keme ve daireden başka geriye doğru beş yıl içinde hizmet görülen tüm mahkeme 
ve dairelerin yargı çevresini kapsayacak biçimde genişletmesi ve böylece amaç ile 
sınırlama arasında gerekli orantının kurulmamış olması nedenleriyle Anayasa’nın 
48. ve 13. maddelerine aykırı olup, iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.
Görevden ayrıldığı tarihten başlayarak iki yıl süresince, geriye doğru beş yıl içinde 
hizmet gördüğü tüm mahkeme ve dairelerin “yargı çevresinde” avukatlık yapama-
yacak olan bir kişinin, iki yıllık sürenin bitiminden sonra Türkiye’nin her yerinde 
avukatlık yapma hakkına sahip bulunmasının biçimsel olmaktan başka bir anlam 
taşımayacağını da ayrıca vurgulamak gerekir.
Öte yandan, Anayasa’nın 10. maddesinde, herkesin yasa önünde eşit olduğu, hiçbir 
kişiye, aileye ya da sınıfa ayrıcalık tanınamayacağı belirtilmiştir.
Yasa önünde eşitlik ilkesi, aynı hukuksal durumlarda bulunanlara aynı kuralların 
uygulanmasını gerektirmektedir. Bu ilke ile, yasakoyucunun ayrıcalıklı kişi ve top-
luluklar yaratmasının engellenmesi amaçlanmıştır. Aynı hukuksal durumda bulu-
nanlar için farklı uygulamaya neden olacak yasa kuralı, Anayasa’nın “eşitlik” ilkesi-
ne aykırılık oluşturacaktır.
4667 sayılı Yasa’nın anılan kuralı ile getirilen sınırlama, kapsamdaki kişiler yönün-
den Anayasa’nın 10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesine de aykırı sonuçlar doğu-
rabilecek nitelik taşımaktadır.
Gerçekten, getirilen sınırlama, çalışma alanı olarak geriye doğru “son beş yıl için-
de hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevresi”ni kapsayan niteliğiyle 
aşağıdaki sonuçları doğurabilecektir.
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1- Emeklilik veya istifa gibi nedenlerle görevden ayrılan yargıç ya da savcılardan 
son beş yıl içinde yalnızca bir yerde görev yapanlara göre, çoğu kez istekleri dışında 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun takdiri gereğince yapılan naklen atamalar 
nedeniyle birden çok yerde görev yapan yargıç ya da savcılar daha ağır bir sınırla-
maya uğramakta ve bu kişiler çalıştıkları mahkeme ve dairelerin tümünün yargı 
çevrelerinde iki yıl süreyle avukatlık yapma hakkından yoksun bırakılmaktadırlar.
2- Yargı çevresi birden çok il ve ilçeyi kapsayan mahkemelerin başkan ve üyeleri 
bu il ve ilçelerin tümünde iki yıl süreyle avukatlık yapamamakta; yargı çevresinin 
genişliğine veya darlığına göre çalışma özgürlüğünün sınırları da genişleyip daral-
maktadır.
3- 14. maddenin ikinci fıkrasında yapılan yollama nedeniyle birinci fıkradaki sı-
nırlama kapsamına giren yüksek mahkemeler yargıçların çalışma özgürlüklerinin 
ihlali daha da ağır boyutlardadır. Bu yargıçlar, görev yaptıkları yüksek mahkemenin 
yargı çevresi tüm Türkiye’yi kapsadığı için görevden ayrıldıktan sonra iki yıl sürey-
le kendi yargı düzenleri içindeki hiçbir mahkemede; ayrıca, beş yılı doldurmadan 
görevden ayrılmış iseler, geriye doğru beş yıl içinde kalmak koşuluyla, üyeliğe seçil-
meden önce görev yaptıkları mahkeme ve dairelerin yargı çevresindeki mahkeme 
ve dairelerde de iki yıl süreyle görev alamayacaklardır.
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi getirilen düzenleme, meslek-
ten ayrıldıktan sonra avukatlık yapmak isteyen yargıç ve savcılar arasında eşitliğe 
aykırı sonuçlar doğurmakta ve Anayasa’nın 10. maddesinde anlatımını bulan eşitlik 
ilkesine de aykırı düşmektedir.”
II- YASA METİNLERİ
A- İptali İstenen Yasa Kuralı
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 14. maddesini değiştiren 4667 sayılı Kanun’un 
10. maddesi şöyledir:
“MADDE 10.- Avukatlık Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Emeklilik veya istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı 
hâkim ve savcılarının son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairele-
rin yargı çevresinde, görevden ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık 
yapmaları yasaktır.”
B- Dayanılan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde, Anayasa’nın 10., 13. ve 48. dayanılmıştır.
III- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Samia 
AKBULUT, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİNER, 
Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Mustafa 
Yaşar AYGÜN’ün katılmalarıyla 17.5.2001 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, 



Anayasa Mahkemesi Kararları

677

dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, yürürlüğün durdu-
rulması isteminin bu konudaki raporun hazırlanmasından sonra karara bağlanma-
sına oybirliğiyle karar verilmiştir.
IV- ESASIN İNCELENMESİ
Dava dilekçesi, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen Yasa kuralı, dayanılan Ana-
yasa kuralları ve bunların gerekçeleriyle diğer yasama belgeleri okunup incelendik-
ten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava dilekçesinde, Avukatlık Kanunu’nda 4667 sayılı Yasa’nın 10. maddesi ile yapı-
lan değişiklikle çalışma hak ve özgürlüğünün ölçüsüz biçimde sınırlandırılmasının 
demokratik toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığı, ayrıca 
kuralın, meslekten ayrıldıktan sonra avukatlık yapmak isteyen hâkim ve savcılar 
arasında eşitliğin bozulmasına yol açtığı, bu durumun da Anayasa’nın 10., 13. ve 48. 
maddelerine aykırılık oluşturduğu ileri sürülmüştür.
1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 14. maddesinin 4667 sayılı Yasa’nın 10. maddesiyle 
değiştirilen, birinci fıkrası ile emeklilik veya istifa gibi nedenlerle görevlerinden ay-
rılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarının son beş yıl içinde hizmet gör-
dükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevrelerinde, görevden ayrılma tarihinden 
itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaklanmaktadır. Bu yasak, daha önce 
maddede sayılan meslek mensuplarının hizmet gördükleri mahkeme veya daireler-
de buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle avukatlık yapamamaları 
biçimindeyken, getirilen düzenlemeyle bu süre aynen korunmakla birlikte belirti-
len kişilerin görev alanı daraltılarak son beş yılda hizmet gördükleri mahkeme ve 
dairelerin yargı çevrelerinde avukatlık yapmaları engellenmiştir.
Anayasa’nın 13. maddesinde, “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak 
kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik 
toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı ola-
maz.” denilmektedir.
Anayasa’nın 48. maddesinde de, herkesin, dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
hürriyetlerine sahip olduğu belirtilirken bu özgürlük için bir sınırlama nedeni ön-
görülmemiş ise de dava konusu kuralla getirilen sınırlama, bu maddeden değil, 
Anayasa’nın mahkemelerin bağımsızlığı ilkesini düzenleyen 138. maddesinden 
kaynaklanmaktadır.
Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan bağımsız yargı gücü, günümüzde te-
mel hak ve özgürlüklerin olduğu kadar kamusal düzenin korunmasının da güven-
cesidir. Yargının bağımsızlığının amacı ise bireylere her türlü etki, baskı, yönlendir-
me ve kuşkudan uzak kalınarak adaletin dağıtılacağı güven ve inancını vermektir. 
Bu bağlamda, Anayasa’nın 138. maddesinde düzenlenen objektif bağımsızlık da 
yargılama çalışmalarında hâkimlerin hiçbir etki altında kalmamaları gereğine da-
yanmaktadır.
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Taraflardan birinin davasını üstlenen bir avukatın kısa bir süre önce o mahkemede 
hakim veya savcı olarak görev yapmış olması, karşı tarafta ve toplumda kuşku ve 
rahatsızlık yaratabilir. Yargıya bir etkinin yapılması kadar, yapılabilmesi olasılığı da 
adaleti olumsuz yönde etkileyerek sonuçta yargı bağımsızlığını zedeler.
Anayasa’nın tüm maddeleri aynı etki ve değerde olup, aralarında bir üstünlük sıra-
laması bulunmadığından, uygulamada bunlardan birine öncelik tanımak olanaklı 
değildir. Bu nedenle, kimi zaman zorunlu olarak birlikte uygulanan iki Anayasa 
kuralından biri diğerinin sınırını oluşturabilir. Ne var ki bu sınırlamaların da temel 
hak ve özgürlüklerin özüne dokunmaması, demokratik toplum düzeninin gerekli 
kıldığından fazla olmaması ve ulaşılmak istenilen amacı aşmaması, başka bir anla-
tımla ölçülülük ilkesiyle uyum içinde bulunması zorunludur.
Önceki düzenlemeyle getirilen adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarının yal-
nızca ayrıldıkları mahkemelerde iki yıl süreyle avukatlık yapamamalarına ilişkin 
yasak, Avukatlık Kanunu’nun 14. maddesinin 4667 sayılı Kanunla değiştirilen bi-
rinci fıkrası ile emeklilik veya istifa gibi nedenlerle ayrılma tarihinden geriye doğru 
beş yıl içinde görev yapılan yerlerin yargı çevresinde avukatlık yapamama biçimin-
de genişletilmiştir.
Yargı çevresi bir bölgeyi bazen de yüksek mahkemelerde olduğu gibi tüm ülkeyi 
kapsayabileceğinden, dava konusu kuralla kimileri için son beş yıl içinde hizmet 
gördükleri mahkeme ve dairelerin yargı çevresini kimileri için de tüm ülkeyi kap-
sayacak biçimde getirilen yasaklama, çalışma özgürlüğünün ölçüsüz biçimde sınır-
landırılmasına yol açabilecek niteliktedir.
Bu durumda, emeklilik ve istifa gibi nedenlerle görevlerinden ayrılan hâkim ve sav-
cıların daha önce hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde avukatlık yapma-
larıyla ilgili olarak önceki düzenlemeyle getirilmiş olan yasaklılığın genişletilerek 
uygulanmasını öngören dava konusu kural, Anayasa’nın 13. ve 48. maddelerine ay-
kırıdır. İptali gerekir.
Kural, Anayasa’nın 13. ve 48. maddelerine aykırı görülerek iptal edilmiş olduğun-
dan, ayrıca 10. maddesi yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
V- İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN SORUNU
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Kanun, kanun hükmünde karar-
name veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal 
kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hal-
lerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca karar-
laştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir 
yılı geçemez” denilmekte, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü fıkrasında da bu kural tekrarlanarak, 
beşinci fıkrasında Anayasa Mahkemesi’nin, iptal halinde meydana gelecek hukuk-
sal boşluğu kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlâl edici mahiyette görürse 
yukarıdaki fıkra hükmünü uygulayacağı belirtilmektedir.
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19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 14. maddesinin 2.5.2001 günlü, 
4667 sayılı Yasa ile değiştirilen birinci fıkrasının iptaline karar verilmesinin doğu-
racağı hukuksal boşluk, kamu yararını ihlâl edici nitelikte görüldüğünden gerekli 
düzenlemelerin yapılması amacıyla iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlanma-
sından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.
VI- YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İSTEMİ
19.3.1969 günlü, 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu”nun 14. maddesinin 4667 sayılı 
Yasa ile değiştirilen birinci fıkrasının YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İS-
TEMİNİN REDDİNE, 15.10.2002 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
VII- SONUÇ
A- 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu”nun 14. maddesinin 4667 sayılı 
Yasa ile değiştirilen birinci fıkrasının, Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
B- İptal edilen kuralın doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici ni-
telikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı 
Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince İPTAL HÜKMÜ-
NÜN, KARARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK 
BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
15.10.2002 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
 
   Başkanvekili                                      Üye                                         Üye
  Haşim KILIÇ                           Samia AKBULUT             Yalçın ACARGÜN
        
           Üye                                              Üye                                        Üye
   Sacit ADALI                             Ali HÜNER                Fulya KANTARCIOĞLU

           Üye                                              Üye                                        Üye
 Ertuğrul ERSOY            Tülay TUĞCU                  Ahmet AKYALÇIN

           Üye                                              Üye
   Enis TUNGA                          Mehmet ERTEN 
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2003/77
Karar Sayısı : 2003/81
Karar Günü : 11.9.2003

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 9. İdare Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, 
18.5.1994 günlü, 527 sayılı KHK’nin 3. maddesiyle eklenen I SAYILI CETVEL’in “V- 
AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümünün 1. derece avukatlar için 
1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak 3000 ek gösterge yönünden, Anayasa’nın 
Başlangıç’ı ile 2., 6. ve 91. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I- OLAY
Avukatlık Hizmetleri Sınıfından emekli olan ve 3000 ek gösterge üzerinden emekli 
aylığı alan davacının, 3600 ek gösterge üzerinden aylık ödenmesi ve birikmiş ek 
gösterge farklarının tazmin edilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin 
iptali istemiyle açtığı davada ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savını ciddî bulan 
Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 527 sayılı KHK’nin 3. maddesiy-
le eklenen I SAYILI CETVEL’in “V-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı 
bölümünün, 1. derece avukatlar için 1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak 3000 
ek gösterge yönünden iptali için başvurmuştur.
II- İTİRAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
“H. Betül Demirsoy tarafından Türkiye Çimento Sanayi A.Ş.de avukat olarak görev 
yapmakta iken emekli olup 3000 olan emekli ücreti ek göstergesinin 3600’e yüksel-
tilmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle T.C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü’ne karşı açılan davada, davacının 527 sayılı K.H.K ile 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun eklenen I sayılı Cetvelin V- Avukatlık Hiz-
metleri sınıfı için 1. dereceden aylık alanlara 1.1.1994 tarihi itibariyle +2600 ek gös-
terge, 1.1.1995 tarihinden itibaren +3000 ek gösterge uygulanacağının belirtildiği, 
ancak KHK’nin dayanağı olan 3990 sayılı Yetki Yasası’nın Anayasa Mahkemesinin 
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5.7.1994 gün ve E:1994/50 ve K:1994/44-2 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle 
hukuki dayanaktan yoksun kalan 527 sayılı KHK uyarınca 3000 ek gösterge veril-
mesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası üzerine dava dosyası incelenerek işin ge-
reği görüşüldü.
A- İptali istenen Kural
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 527 sayılı KHK ile eklenen I sayılı cetvelin 
V- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı için l. dereceden aylık alanlara 1.1.1994 tarihi itiba-
riyle +2600 ek gösterge, 1.1.1995 tarihinden itibaren +3000 ek gösterge
B- Dayanılan İlgili Anayasa Kuralları
İlgili Anayasa Kuralları şunlardır:
1-“Başlangıç
...
Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğinin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait 
olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu 
Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk 
düzeni dışına çıkamayacağı;
...”
2- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
3- “MADDE 6. - Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esasa göre yetkili organları eliyle 
kullanır.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakı-
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi 
kullanamaz.”
4- “MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hük-
münde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller 
saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde ye-
ralan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî 
haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.
Yetki Kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, 
ilkelerini kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarı-
lamayacağını gösterir.
C- Tarafların iddia ve savunmalar
Emekli avukat olan davacı emekli ücretinin +3600 ek gösterge üzerinden ödenme-
mesi işleminin iptali istemiyle açtığı davada, 3990 sayılı Yetki Yasasına dayanılarak 
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çıkarılan 527 sayılı KHK’nin dayanaksız kalması nedeniyle ilgili KHK uyarınca ken-
disine 3000 ek gösterge üzerinden ödeme yapılmasının Anayasa’ya aykırı olduğu 
iddiasında bulunmuştur.
Davalı savunmasında, yapılan ek gösterge uygulanmasında bir yanlışlık bulunmadı-
ğını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
D - Mahkememizi Anayasaya Aykırılık İddiasının Ciddi Olduğu Kanısına Gö-
türen Görüşü
Anayasanın 91. maddesi uyarınca yetki yasasına dayalı olarak çıkarılan KHK’ lerin 
Anayasa’ya uygunluk denetimleri, Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarında, 
yasaların denetiminden farklı değerlendirilmektedir. Buna göre Anayasa’nın 11. 
maddesinin “Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz” buyurucu kuralı nedeniyle, yasa-
ların denetimi yalnızca Anayasa kurallarına uygun olup olmadığı biçiminde yapı-
lırken, KHK’lerin ise, konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayandıkları 
yetki yasasına hem Anayasa’ya uygunluğu yönlerinden irdelenmektedir.
Anayasa Mahkemesi, KHK’nin Anayasaya uygun bir yetki yasasına dayanmasını, 
geçerliliğinin ön koşulu kabul ederek, bir yetki yasasına dayanmadan çıkartılan 
veya dayandığı yetki yasası iptal edilen bir KHK’nin kuralları, içerikleri yönünden 
Anayasa’ya aykırılık oluşturmasalar bile, Anayasa’ya uygunluğundan söz edileme-
yeceği görüşündedir.
Uyuşmazlığa konu olayda uygulanacak ek gösterge 527 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname 3990 sayılı Yetki Yasasına dayanılarak çıkartılmıştır. KHK’nin daya-
nağını oluşturan 3990 sayılı Yetki Yasası Anayasa Mahkemesinin 5.7.1994 günlü, 
E:1994/50, K:1994/44-2 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Buna göre, Mahkememizce 
bakılmakta olan davada uygulanacak olan 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 657 sayılı Yasaya eklenen l sayılı Cetvelin V Avukatlık Hizmetleri Sınıfı için l. 
dereceden aylık alanlara 1.1.1995 tarihinden itibaren 3000 ek gösterge verilmesine 
dayanak olan yetki yasasının iptal edilmesiyle anayasal dayanaktan yoksun kaldı-
ğından, Anayasanın başlangıç, 2, 6 ve 91. maddelerine aykırı bulunduğu kanaatine 
ulaşılmıştır.
E - İstem;
Açıklanan nedenlerle Anayasanın 152. maddesinin 1., 2949 sayılı Yasanın 28. mad-
desinin 2. fıkraları uyarınca, bir davaya bakmakta olan mahkemenin, taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, tarafların bu 
konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıkla-
yan kararı ile Anayasa Mahkemesine itirazen başvurması öngörüldüğünden, 527 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Yasaya eklenen l sayılı Cetvelin V 
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı için 1. dereceden aylık alanlara 1.1.1995 tarihinden iti-
baren 3000 ek gösterge verilmesi yönünden iptali için itirazen Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı’na gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği kara-
ra kadar davanın geri bırakılmasına, 28.4.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
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III-YASA METİNLERİ
A- İptali İstenilen Kural
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 527 sayılı KHK’nin 3. maddesiyle eklenen 
I-SAYILI CETVEL’in “V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümü 
şöyledir:
“V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan 

1       2600 3000
2       1900 2200
3       1350 1600
4       1300 1500
5       1000 1200
6          900 1100
7          800   900
8          700   800”

B- Dayanılan Anayasa Kuralları
Dava konusu kuralın, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile, 2., 6. ve 91. maddelerine aykırılığı 
ileri sürülmüştür.
IV- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim 
KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya 
KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİNER, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Mehmet 
ERTEN’in katılmalarıyla 11.9.2003 günü yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada 
eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verildi.
V- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen Kanun Hükmünde 
Kararname kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve öteki ya-
sama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
1- KHK’nin Yargısal Denetimi Hakkında Genel Açıklama
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanında yargısal denetimi de öngörül-
müştür. KHK’ler, işlevsel (fonksiyonel) yönden yasama işlemi niteliğinde olduk-
larından bunların yargısal denetimlerinin yapılması görev ve yetkisi de Anayasa 
Mahkemesi’ne verilmiştir. Yargısal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasasına 
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunlarının çözümlenmesi gerekir. Her ne kadar, 
Anayasa’nın 148. maddesinde KHK’lerin yetki yasalarına uygunluğunun denetle-
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mesinden değil, yalnızca Anayasa’ya biçim ve esas bakımlarından uygunluğunun 
denetlenmesinden söz edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içeri-
sine öncelikle KHK’nin yetki yasasına uygunluğunun denetimi de girer. Çünkü, 
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasasında belirtilen sınırlar içerisinde 
KHK çıkarma yetkisi verilmesi öngörülmüştür. Yetkinin dışına çıkılması, KHK’yi 
Anayasa’ya aykırı duruma getirir. Böylece, KHK’nin yetki yasasına aykırı olması 
Anayasa’ya aykırı olması ile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanaklarını doğrudan doğruya Anayasa’dan (mad. 121) 
alırlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasasına dayanması gerekli değildir. Buna karşılık 
olağan dönemlerdeki KHK’lerin bir yetki yasasına dayanması zorunludur. Bu ne-
denle, KHK’ler ile dayandıkları yetki yasası arasında çok sıkı bir bağ vardır.
KHK’nin yetki yasası ile olan bağı, KHK’yi aynı ya da değiştirerek kabul eden yasa 
ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir yetki yasasına dayanması, geçerliliğinin 
ön koşuludur. Bir yetki yasasına dayanmadan çıkartılan veya dayandığı yetki yasası 
iptal edilen bir KHK’nin kuralları, içerikleri yönünden Anayasa’ya aykırılık oluştur-
masalar bile Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaların denetimlerinden farklıdır. 
Anayasa’nın 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” denilmektedir. 
Bu nedenle, yasaların denetiminde, onların yalnızca Anayasa kurallarına uygun 
olup olmadıkları saptanır. KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden 
hem dayandıkları yetki yasasına hem de Anayasa’ya uygun olmak zorundadırlar.
Bir yetki yasasına dayanmadan çıkartılan veya yetki yasasının kapsamı dışında kalan 
ya da dayandığı yetki yasası iptal edilen KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden 
farksızdır. Böyle durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukların-
dan içerikleri Anayasa’ya aykırı bulunmasa bile dava açıldığında iptalleri gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 
KHK’lerin, Anayasa’nın, Başlangıç’ındaki “hiç bir kişi ve kuruluşun, bu Anayasa-
da gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni 
dışına çıkamayacağı,” 2. maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle, 6. maddesindeki 
“Hiç kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullana-
maz.” kuralı ve KHK çıkarma yetkisine ilişkin 91. maddesiyle bağdaştırılmaları ola-
naksızdır.
2- İtiraz Konusu Kuralın Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu
Başvuru kararında, itiraz konusu kuralın Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 6. ve 91. 
maddelerine aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İtiraz konusu kuralı içeren 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18.5.1994 gün-
lü, 3990 sayılı Yetki Yasası’na dayanılarak çıkartılmıştır. KHK’nin dayandığı 3990 
sayılı Yetki Yasası, Anayasa Mahkemesi’nin 5.7.1994 günlü, Esas 1994/50, Karar 
1994/44-2 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Böylece, 527 sayılı KHK Anayasal daya-
naktan yoksun kalmıştır.
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Bu nedenle, Anayasa’ya aykırı görülerek iptal edilen 3990 sayılı Yetki Yasası’na daya-
nılarak çıkarılmış bulunan 527 sayılı KHK’nin 3. maddesiyle 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’na eklenen I SAYILI CETVEL’in “V- AVUKATLIK HİZMELERİ 
SINIFI” bölümü, 1. derece avukatlar için 1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak 
3000 ek gösterge yönünden Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 6. ve 91. maddelerine ay-
kırıdır. İptali gerekir.
B- İptal Kararının Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Kanun, kanun hükmünde karar-
name veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal 
kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hal-
lerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca karar-
laştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir 
yılı geçemez” denilmekte, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü fıkrasında da bu kural tekrarlanarak, 
beşinci fıkrasında, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal halinde meydana gelecek hukuk-
sal boşluğu kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlâl edici mahiyette görmesi 
halinde yukarıdaki fıkra hükmünü uygulayacağı belirtilmektedir.
527 sayılı KHK’nin 3. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen 
I SAYILI CETVEL’in V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün 
1. derece avukatlar için 1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak 3000 ek gösterge 
yönünden iptaline karar verilmesinin doğuracağı hukuksal boşluk, kamu düzeni ve 
kamu yararını bozucu nitelikte olduğundan gerekli düzenlemelerin yapılması ama-
cıyla iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yü-
rürlüğe girmesi uygun görülmüştür.
VI- SONUÇ
A- 18.5.1994 günlü, 527 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname”nin 3. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
eklenen I SAYILI CETVEL’in “V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bö-
lümünün, 1. derece avukatlar için 1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak 3000 ek 
gösterge yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
B- İptal hükmünün doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte 
görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa’nın 
53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KA-
RARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL 
SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
11.9.2003 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
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        Başkan                                           Başkanvekili                                   Üye
Mustafa BUMİN                                 Haşim KILIÇ                         Samia AKBULUT

           Üye                                                    Üye                                              Üye
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İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Ali TOPUZ ve 
Haluk KOÇ ile birlikte 122 Milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU : 28.11.2006 günlü, 5558 sayılı “Avukatlık Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. maddesinin Anayasa’nın 2., 10. ve 
11. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir.

I- İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN GEREKÇESİ
İptal ve yürürlüğün durdurulması istemini içeren dava dilekçesinin gerekçe bölü-
mü şöyledir:

III. GEREKÇE
28.11.2006 Tarih ve 5558 Sayılı Avukatlık Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 1 inci Maddesinin Anayasaya Aykırılığı
8.11.2006 tarih ve 5558 sayılı Avukatlık Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nunun iptali istenen 1 inci maddesi ile “... Avukatlık sınavını başarmış olmak ...” 
avukatlık mesleğine kabul şartı olmaktan çıkarılmış ve 1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nunun bu sınava ilişkin diğer hükümleri de yürürlükten kaldırılmıştır.
Yukarıda “Olay” başlığı altında da açıklandığı üzere “...Avukatlık sınavını başarmış 
olma...”nın avukatlık mesleğinin kabul şartlarından olması, baroların bağımsızlığı 
ve avukatlık mesleğinin hak ettiği saygınlığa kavuşturulması gereksiniminin bir so-
nucudur. 
Sadece hukukçuların yapabileceği avukatlık mesleği de, savcılık ve hâkimlik mesle-
ği gibi kamu hizmeti niteliğinde özel bir meslektir. Bu nedenle avukatın da gerekli 
donanımlara sahip olacak şekilde, çok özel olarak yetiştirilen bir kişi olması gereği 
açıktır. Anayasanın 2 nci maddesinde ifade edilen “Hukuk Devleti” ilkesi, Cumhu-
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riyetin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez niteliklerindendir. 
Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramları nitelikli ve yetişkin hukukçula-
rın ve avukatların özverili uygulama ve eylemleriyle yaşama geçebilir. Evrensel de-
mokratik ilkeler ve insan haklarını içeren normlar ve yasaların dahi amaca uygun 
uygulanabilmesi, amaca uygun yorumlanabilmesi, yargılama ve karar sürecinde 
hukukçuların sağlam hukuk bilgisine, yorum ve değerlendirme gücüne bağlıdır. 
Hukuksal yorum ve değerlendirme sosyoloji, psikoloji, siyasal tarih, felsefe, iktisat, 
mantık ve hatta matematik gibi bilim dallarına olan ilgi ve bilgi ile mümkündür. 
Ancak bütün bunları özümsemiş ve böylece hukuki düşünmeyi öğrenmiş hukukçu-
lar ve avukatlar yetiştirdiğimiz takdirde hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kav-
ramlarını yaşama geçirmiş olabiliriz. 
Bugün üyelik görüşmelerinin sürdürüldüğü Avrupa Birliği açısından da sınav zo-
runludur. Sınav olmayan bir Avrupa Birliği ülkesi yoktur. Özellikle Almanya’da 
lisans eğitimi sonrasında bir devlet sınavı ve 2,5 yıllık bir staj eğitiminden sonra 
sınav yapılmakta, Avusturya’da hukuk fakültesi eğitiminden sonra 5 yıllık pratik 
eğitim ve 5 sınav bulunmaktadır. Diğer AB üyesi ülkelerde de değişik biçimlerde bu 
sınavlar yapılmaktadır.
Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden 
avukat ve avukatlık mesleği; hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların adalete ve hak-
kaniyete uygun olarak çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması, 
bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve hukuk devletinin işlerliğinin sağ-
lanması bağlamında, yaşamsal bir önem ve değere sahiptir. Bu amaçla, dünyanın 
bütün gelişmiş demokratik ülkelerinde, savunmanın ve savunma mesleğinin önün-
deki engeller kaldırılmış, uluslararası sözleşmelerle avukatların mesleklerini öz-
gürce yerine getirmelerine olanak sağlanmış, avukatlık mesleğinin kalitesinin yük-
seltilmesi amacıyla, başta avukatlık mesleğine sınavla kabul olmak üzere, pek çok 
önlem alınmış iken Türkiye Barolar Birliği ve 78 Baronun muhalefetine rağmen 
Avukatlık Yasasında değişiklik yapmak suretiyle “...Avukatlık sınavını başarmış 
olmak...” şartını avukatlık mesleğine kabul için gerekli olmaktan çıkartan ve dola-
yısıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun bu sınava ilişkin diğer hükümlerinin de 
yürürlükten kaldırılmasını öngören ve iptali istenen söz konusu düzenleme, sadece 
avukatlık mesleğine yönelik ağır bir saldırı değil, aynı zamanda vatandaşların hak 
ve yararlarının tehlikeye atılmasına neden olabilecek bir düzenleme olduğundan 
kamu yararı amacına yönelik olmadığı kuşkusuzdur.
Anayasa Mahkemesinin 28.1.2004 tarih ve E.2003/86, K.2004/6 sayılı kararında, 
“Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen hukuk devleti, her eylem ve işlemi hukuka 
uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, 
Anayasaya aykırı durum ve tutumları benimseyen, hukuku tüm devlet organlarına 
egemen kılan, yasaların üstünde Anayasanın ve yasakoyucunun da bozamayacağı 
temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir. Yasaların kamu yararına 
dayanması gereği kuşkusuz hukuk devletinin temel değerlerinden birini oluştur-
maktadır. Hukuk devletinde hukuk güvenliğinin sağlanabilmesi için yasakoyucu-
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nun öngörülebilir düzenlemeler getirmesi de asıldır.” 
görüşü açıklanmış ve bu görüş, Anayasa Mahkemesinin 29.12.2004 tarih ve 
E.2002/39, K.2004/125 sayılı kararında da “Anayasanın 2 nci maddesinde öngörü-
len hukuk devleti ilkesi, yasaların kamu yararına dayanması ögesini içerdiği gibi, 
yasama organı tarafından konulacak kurallarda adalet ve hakkaniyet ölçülerinin 
gözönünde tutulmasının gerekliliği, yine bu ilkenin doğal bir yansımasıdır. Bu öl-
çütler ise hukuk kurallarının korunmasında birbiriyle çatışan yararların uzlaştırıl-
masını zorunlu kılar. Aynı ilke uyarınca, Devlet organlarının görev ve yetkilerinin 
bu çerçevede yasalarla belirlenmesi gerektiği kuşkusuzdur.”
biçiminde yinelenmiştir. O halde bir hukuk devletinde, devlet erki kullanılarak ya-
pılan tüm kamu işlemlerinin nihaî amacının “kamu yararı” olması gerekir. Bu ge-
reklilik, kamu yararını, yasama organının takdir yetkisi için de bir sınır konumuna 
getirir.
Açıklanan nedenlerle kamu yararı amacına yönelik olmayan ve iptali istenen söz 
konusu düzenleme Hukuk Devleti ilkesine ve dolayısıyla Anayasanın 2 nci madde-
sine aykırıdır.
Öte yandan Anayasa Mahkemesinin 23.6.1989 tarih ve E.1988/50, K.1989/20 sayılı 
kararında,
“Avukatlık Yasası’nın 1 inci maddesine göre “kamu hizmeti ve serbest bir meslek” 
olan avukatlık iki yönlüdür. Hem “kamu hizmeti” hem “serbest meslek” niteleme-
si, serbest meslek çalışmalarını yürütürken görev yapılan alanın kamusal ağırlığı-
na dayanmaktadır. Adalet, yargı, hukuk işleri, kamu hizmetinin en yoğun olduğu 
“kamu” kavramının anlam olarak en önde geldiği alandır. Avukatlık Yasası’nın 
“Avukatlığın amacı” başlıklı 2 nci maddesi, bu gerçekleri uygulamaya yansıtan öz-
gün kuraldır.
Tüm bu kurallar, yinelenmesinde yarar olmayan nice tanım, anlatım ve değerlen-
dirmeler, avukatlığın kamusal yönü ağır basan bir meslek olduğu gerçeğini doğru-
lamaktadır. Bilgi ve deneyimlerini öncelikle adalet hizmetine vererek, adalete ve 
hakkaniyete uygun çözümler için hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında 
yargı organlarıyla yetkili kurul ve kurumlara yardımı görev bilen avukatın, hukuk 
devletinin yargı düzeni içindeki yeri özellik taşımaktadır. Adaletin sav, savunma ve 
yargı öğelerinden savunma bölümünün temsilcisi, başlıca görevlisi olan avukatın 
hem temsil ettiği kişiler, hem de önlerinde görev yaptığı hâkim, savcı ve yetkili öbür 
kurul ve kurumlarca inan, güven ve saygı ile karşılanması gerekir.”
yorumu yapılmıştır. Bu yorumdan da anlaşılacağı üzere yargıçlık, savcılık, avu-
katlık meslekleri arasında astlık üstlük ilişkisi bulunmadığı gibi üstünlük farkı ve 
sıralaması da bulunmamaktadır. Bu üçlü arasındaki ilişki işbölümü ilişkisidir. O 
nedenle sav, savunma ve karar üçgeninde görev alan hukukçuların mesleğe kabul, 
meslek için ilerleme ve benzeri konularda eşit işleme tabi tutulması ve sınavda tek-
lik ilkesinin yaşama geçirilmesi gerektiği kuşkusuzdur. Yargılama bir olay hakkın-
da hukukun ne dediğinin bildirilmesidir. Hukukun yaşama sağlıklı geçmesi için 
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bu üçlü arasında mesleğe kabul anlamında eşitliğin sağlanmasına bağlıdır. Çünkü 
yargılamanın bu üç öğesindeki olumlu veya olumsuzluğun hükme ve dolayısıyla 
adaletin gerçekleşmesine olumlu ya da olumsuz anlamda yansıması kaçınılmazdır.
Anayasa Mahkemesinin pek çok kararında vurgulandığı gibi yasa önünde eşitlik 
ilkesi, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmemekle bir-
likte, yasaların uygulanmasında birbirinin aynı durumda olanlara ayrı kuralların 
uygulanmasını ve ayrıcalıklı kişi ve toplumların yaratılmasını engellemektedir. 
Kimi yurttaşların haklı bir nedene dayanılarak değişik kurallara bağlı tutulmaları 
eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmamakta, hatta durumlarındaki ve konumlarındaki 
özellikleri, kimi kişi ya da topluluklar için değişik kuralları ve değişik uygulamaları 
gerekli kılmaktadır. Anayasa ile eylemli değil hukuki eşitlik amaçlanmaktadır. Ana-
yasanın öngördüğü eşitlik ilkesinin çiğnenmemesi için, aynı hukuksal durumların 
aynı, ayrı hukuksal durumların ayrı kurallara bağlı tutulması gerekmektedir. (Ana-
yasa Mahkemesinin 18.10.2005 tarihli, E.2003/7, K.2005/71 sayılı kararı).
Sav, savunma ve yargının adaletin gerçekleşmesi yönünden aynı hukuki durumda 
oldukları Anayasa Mahkemesinin yukarıda açıklanan kararında da vurgulandığı 
üzere yadsınamaz.
Bu nedenle iptali istenen kural, sav, savunma ve karar üçgeninde görev alan hukuk-
çulardan sav kısmında görev alanlar için “sınavda başarılı olma” şartını kaldırarak 
hiçbir haklı nedene dayanmaksızın farklı bir uygulama getirdiğinden Anayasanın 
10 uncu maddesinde ifade edilen “kanun önünde eşitlik ilkesiyle de bağdaşmamak-
tadır.
Diğer taraftan, bir yasa kuralının Anayasanın herhangi bir kuralına aykırılığı onun 
aynı zamanda Anayasanın 11 inci maddesine de aykırılığı sonucunu doğuracak-
tır (Anayasa Mahkemesinin 3.6.1988 tarih ve E.1987/28, K.1988/16 sayılı kararı, 
AMKD., sa. 24, shf. 225).
Açıklanan nedenlerle 6.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi, Anayasanın 2 nci, 10 uncu ve 11 inci 
maddelerine aykırı olup, iptali gerekmektedir.

IV. YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İSTEMİNİN GEREKÇESİ
Adaletin kurucu öğelerinden savunmanın temsilcisi avukatların, mesleğe kabul yö-
nünden diğer kurucu öğelerden farklı hükümlere tabi tutulmalarını öngören ve ip-
tali istenen kuralın uygulanması halinde; adaletin gerçekleşmesinin olumsuz yönde 
etkilenebileceği kuşkusuzdur. Bu durumda ortaya giderilmesi olanaksız durum ve 
zararların çıkabileceği yadsınamaz. 
Bu türden durum ve zararların önlenebilmesi, hukukun ve Anayasanın üstünlüğü-
nün korunabilmesi için Anayasaya aykırı olduğu gerekçemizde açıkça gösterilen 
söz konusu kuraldan Anayasal düzenin en kısa sürede arındırılması açık bir zorun-
luluk olup, hukuk devleti sayılmanın da bir gereğidir.
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Bu nedenle, iptali istenen kuralın yürürlüğünün iptal davası sonuçlanıncaya kadar 
durdurulması da istenerek Anayasa Mahkemesine iptal davası açılmıştır.

V. SONUÇ VE İSTEM
Yukarıda açıklanan gerekçelerle 6.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;
19.3.1969 ta rih li ve 1136 sa yı lı Avu kat lık Ka nu nu nun 3 ün cü mad de si nin birinci 
fık ra sı nın (d) ben dini, 6 ncı mad de si nin bi rin ci fık ra sın da yer alan “Avu kat lık sına-
vını ba şar mış olan lar ve ya” iba re sini, 28 in ci, 29 un cu, 30 un cu, 31 in ci maddelerini, 
121 in ci maddesi nin bi rin ci fık ra sı nın (20) nu ma ra lı ben dini, ge çi ci 17 nci mad-
de si nin birinci fık ra sın da yer alan “ve sı nav” iba re sini ve ge çi ci 20 nci mad de si nin 
ikin ci fık ra sı ile 02.05.2001 ta rih li ve 4667 sa yı lı Ka nu nun ge çi ci 1 in ci mad de si nin 
birin ci fık ra sını yürürlük ten kal dı ran 1 inci maddesinin Anayasanın 2 nci, 10 uncu 
ve 11 inci maddelerine aykırı olduğundan,
iptaline ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar 
verilmesine ilişkin istemimizi saygı ile arz ederiz.”
II- YASA METİNLERİ
A- İptali İstenilen Yasa Kuralı
28.11.2006 günlü, 5558 sayılı “Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un iptali istenilen 1. maddesi şöyledir:
“ 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Avukatlık sınavı-
nı başarmış olanlar veya” ibaresi, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci maddeleri, 121 
inci maddesinin birinci fıkrasının (20) numaralı bendi, geçici 17 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan “ve sınav” ibaresi ve geçici 20 nci maddesinin ikinci fıkrası 
ile 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır.”
B- Dayanılan ve İlgili Görülen Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde, Anayasa’nın 2., 10. ve 11. maddelerine dayanılmış, 36. maddesi 
ilgili görülmüştür.
III- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Tülay TUĞCU, Haşim 
KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ER-
TEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve 
Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımlarıyla 27.2.2007 gününde yapılan ilk incele-
me toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 
yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki ek raporun hazırlanmasından sonra 
karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 
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IV- ESASIN İNCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, dava konusu Yasa kuralı, daya-
nılan ve ilgili görülen Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama 
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A- Anlam ve Kapsam
 28.11.2006 günlü, 5558 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 1. maddesiyle;
A) 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun;
1) 3. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki, avukatlığa kabulde aranan 
“Avukatlık sınavını başarmış olmak” koşulu,
2) 6. maddesinin birinci fıkrasındaki, avukatlık sınavını başarmış olanların Baroya 
yazılma isteminde bulunabilmeleri, 
3) 28. maddesindeki, avukatlık sınavının Türkiye Barolar Birliği’nce yaptırılması,
4) 29. maddesindeki, sınava gireceklerin tespiti,
5) 30. maddesindeki, sınavın şekli ve konuları, 
6) 31. maddesindeki, sınav sonuçlarının bildirilmesi, 
7) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun görevlerinin belirtildiği 121. madde-
sinin birinci fıkrasının (20) numaralı bendindeki, avukatlık sınavı ile ilgili olarak 
Türkiye Barolar Birliği’ne verilen görevlerin yerine getirilmesi,
8) Dava ve iş takibine ilişkin geçici 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 
sınav” ibaresi, 
9) Geçici 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre 10.5.2001 tarihinde hukuk fakültele-
rinde öğrenci olanların sınava tabi tutulmaması,
B) 2.5.2001 günlü, 4667 sayılı “Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un geçici 1. maddesinin birinci fıkrasındaki, avukatlık staj sonu sınavının, 
sınavın getirildiği 10.5.2001 tarihinden sonra başvuranlara da uygulanması,
Yasa kuralları arasından çıkarılarak avukatlık stajı sonrası sınav kaldırılmıştır. 
Buna göre, dava konusu kuralın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 1136 sayılı Yasa hü-
kümlerine uygun olarak avukatlık başvurusunda bulunarak stajı tamamlayanlar, 
bilgi, beceri, yetenek ve yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla herhangi bir sınava ya 
da seçmeye bağlı tutulmaksızın avukatlık ruhsatı almaya hak kazanacaklardır. 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde avukat, “yargının kurucu unsur-
larından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder” şeklinde ifade edilmiş, 2. 
maddesinde de avukatlığın amacı, her derecede yargı organları, hakemler, resmî 
ve özel kişi, kurul ve kurumlar bakımından; hukukî münasebetlerin düzenlenmesi, 
her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak 
çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması olarak gösterilmiştir. 
Belli koşulların gerçekleşmesi halinde avukatlara ilâm niteliğinde belge hazırlama 
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yetkisi de verilmiştir. 5271 sayılı Yasa, aramada, soruşturma ve kovuşturma evre-
lerinde hazır bulunma, baro tarafından görevlendirme, mahkeme tarafından gö-
revlendirme istemi, doğrudan soru yöneltme, istemsiz görevlendirme, uzlaşmacı 
olarak görevlendirme, kanun yollarına başvurma, zorunlu müdafilik gibi birçok 
konuda avukatlarla ilgili hüküm içermektedir.
Tarihsel süreç içinde avukatlık mesleğinde sınav süreklilik kazanamamış olmakla 
birlikte tamamen de kaldırılması düşünülmemiştir. 2001 yılında 2.5.2001 günlü, 
4667 sayılı Yasa’yla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yapılan ek ve değişikliklerle 
sınav yeniden getirilmiştir. Avukatlık mesleğinde sınav koşulunu getiren Yasa’nın 
gerekçesinde, “sınav sistemi ile ülkemizde sayıları hızla artan hukuk fakülteleri ne-
deniyle eğitim öğretim açısından oluşan farklılıkların önlenmesi, avukatlık mesleği-
nin kalitesinin artırılması ve giderek savunma ile yargıya yansıyan olumsuzlukların 
giderilmesi amaçlanmıştır” denilmiştir. 
Dava konusu kuralla, avukatlık sınavı kaldırılmadan önce, Ülkemizde sayıları hız-
la artan hukuk fakülteleri arasında müfredat birlikteliği sağlandığı, fakat eğitim ve 
öğretim kalitesi bakımından eşit şartlar oluşturulamadığı gerekçesiyle sınavın staj 
öncesine alınması yönünde bir yasa teklifi verilmiştir. Bu teklif görüşülmeden veri-
len ikinci yasa teklifinde ise avukatlığın bir meslek olarak bilgiye, kişisel ve mesleki 
tecrübeye dayandığı, sadece mevzuatın bilinip bilinmediğine yönelik yapılacak bir 
sınavın avukatlık yapmak için gerekli olan beceriyi ölçmeyeceğinin aşikâr olduğu, 
teklif ile avukatlık mesleğini icra edecek kişiler için herhangi bir fayda sağlamaya-
cak sözkonusu sınav sisteminin yürürlükten kaldırılmasının amaçlandığı gerekçe-
siyle avukatlık sınavının kaldırılması teklifinde bulunulmuştur. İkinci teklif TBMM 
Genel Kurulu’nda aynen yasalaşmıştır. 
B- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
Dava dilekçesinde, sınavla baroların bağımsızlığı ve avukatlık mesleğinin hak et-
tiği saygınlığa kavuşturulmasının amaçlandığı, avukatlık mesleğinin de hâkimlik 
ve savcılık mesleği gibi kamu hizmeti niteliğinde özel bir meslek olduğu ve gerek-
li donanım, bilgi ve kaliteye ulaşmış kişilerden olması gerektiği, yargının kurucu 
unsurlarından olan bağımsız savunmanın hukukun uygulanması ve temel hak ve 
özgürlüklerin korunmasında yaşamsal bir önem ve değere sahip bulunduğu, sına-
vın Türkiye Barolar Birliği ve baroların muhalefetine rağmen kaldırıldığı, kamusal 
yanı ağır basan avukatlıkta sınavın kaldırılmasında kamu yararının gözetilmediği, 
sav, savunma ve yargılamayı yapanların adaletin gerçekleşmesi yönünden aynı hu-
kuksal durumda olduklarından mesleğe kabullerinde de eşit işleme tabi tutulmaları 
gerektiği, bu nedenlerle avukatlık sınavının kaldırılmasının Anayasa’nın 2., 10. ve 
11. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
2949 sayılı Yasa’nın 29. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi, yasaların Anayasa’ya 
aykırılığı konusunda ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mec-
bur değildir. Taleple bağlı kalmak koşuluyla başka gerekçe ile de Anayasa’ya aykı-
rılık kararı verebilir. Bu nedenle, kuralın Anayasa’nın 36. maddesi yönünden de 



Avukatlık Mevzuatı

694

incelemesi uygun görülmüştür.
Avukatlık mesleğinin nitelikleri ve önemi, bir kamu hizmeti olduğu, avukatın yar-
gılama süreci içinde adaletin bulunup ortaya çıkarılmasında görev aldığı, kamu 
yararını koruduğu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun genel gerekçesinde belir-
tilmiştir. Yasa’nın 1. ve 2. maddelerinde avukatlığın kamusal yönü ağır basan bir 
meslek olduğu vurgulanmıştır. Bilgi ve deneyimlerini öncelikle adalet hizmetine 
vererek, adalete ve hakkaniyete uygun çözümler için hukuk kurallarının tam olarak 
uygulanmasında yargı organlarıyla yetkili kurul ve kurumlara yardımı görev bilen 
avukatın, hukuk devletinin yargı düzeni içindeki yeri özellik taşımaktadır.
Anayasa’nın 135. maddesi ile birlikte Avukatlık Kanunu’nun Barolara ve Türki-
ye Barolar Birliği’ne yüklediği görevler, tanıdığı hak ve yetkilerle bu kuruluşların 
toplum ve devlet yaşamı için gözardı edilmeyecek önemleri de düşünülürse, avu-
katların genel niteliklerine verilen değer kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Her 
serbest mesleğin kendine özgü yanları, birbirinden ayrılıkları bulunduğu gibi uz-
manlık alanlarının farklılığı, farklı uygulamaları doğal, hattâ zorunlu kılar. Avukat-
ların, savunma görevini üstlenmeleri ve adaletin gerçekleşmesine katkıları, mesle-
ğin özelliği sayılmakta ve kimi kısıtlamalara bağlı tutulmalarının haklı nedenlerini 
oluşturmaktadır. Avukatlık mesleğini seçenlerin, avukatlık adına uygun biçimde 
görevlerinin gereklerini özenle yerine getirmeleri, avukatlık unvanından ayrı dü-
şünülemeyecek saygı ve güveni koruyup güçlendirmenin başta gelen koşullarından 
biridir. 
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uy-
gun, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, 
her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya 
aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kı-
lan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine 
açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri 
ve Anayasa bulunduğu bilincinde olan devlettir.
Yasaların, kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil 
kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın gere-
ğidir. Bu nedenle yasa koyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine tanınan takdir 
yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini göz 
önünde tutarak kullanması gerekir. Önceki kuralların, yeni yasayla değiştirilmesi 
ya da tümüyle yürürlükten kaldırılması hukukun doğal karşıladığı, genel ilkelere 
uygun bulduğu bir düzenleme biçimidir. Yeni kural, eski kuralı yürürlükten kaldı-
rabilir. Bu tür düzenlemeler, yasa koyucunun takdir yetkisi içinde olan bir yasama 
işlemidir. Tıpkı, yürürlüğe giren yasalar gibi, yürürlükten kaldırılan kurallar da ya-
sama tasarrufudur ve yasa koyucu bu yetkisini kullanırken Anayasa’ya bağlı kalmak 
durumundadır. 
 Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan “bağımsız yargı”, yargının olmazsa 
olmaz koşulu olan “savunma” ile birlikte anlam kazanır. Savunma, “sav-savunma-
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karar” üçgeninden oluşan yargının vazgeçilmez öğesidir. Adaletli bir yargılamanın 
varlığı, ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir. Avukatlığın önemi ve özelliği 
nedeniyle bu mesleğe girişin kimi koşul ve kayıtlamalara bağlı kılınması, hukuk 
devletinin ve adil yargılanma hakkının gereğidir.
 Avukatın seçkinliği ve üstün nitelikler taşıması, hem kamunun hem de yargının 
beklediği bir husus olup, bunun sağlanmasında mesleğin gelişmesine katkı kadar 
mesleğe seçilme de önem kazanır. Sadece temel hukuki konularda eğitilmiş olmak, 
bir mesleği yürütmek için yeterli olamaz. Mesleki açıdan yetkinlik, stajyerlik gibi 
özel eğitimlerin yanı sıra mesleğe girişte seçme ya da elemeyi de içerir. 
 Yasa koyucu tarafından sınavın getirilmesindeki, savunma hakkı ve adil yargılama-
ya, adaletin gerçekleşmesine ve avukatlık mesleğinin niteliğine dayalı kamu yararı-
nın, sınavın kaldırıldığı tarihte de geçerliliğini koruyup korumadığının saptanması, 
sınavın getirildiği zamandaki koşullar, kaldırılma zamanında değişmemiş ya da or-
tadan kalkmamış, hatta avukatlık mesleğinin niteliği yönünden çok daha önemli 
hale gelmişse bunun da değerlendirilmesi gerekir. 
 Öte yandan, Anayasa’nın 36. maddesinde, herkesin meşrû vasıta ve yollardan 
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 
savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Yargının kurucu 
unsurlarından olan, bağımsız, serbestçe temsil eden, hukuksal ilişkilerin düzenlen-
mesinde, her türlü hukuksal sorun ve uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun 
olarak çözümlenmesinde ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında temel 
görev üstlenen avukat, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının da önemli 
bir unsurudur. Güçlü ve bağımsız savunma mesleği; hukukun üstünlüğünün, hu-
kuksal uzlaşmanın, adil yargılanma duygusunun ve toplumsal barışın güvencesi 
olup bu değerler, mesleğinde yetkin bağımsız savunucularla teminat altına alın-
mıştır. 
 Yukarıda açıklanan hususlar gözetilmeden yasalaştığı anlaşılan dava konusu kural 
Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. 
 Şevket APALAK bu görüşe katılmamıştır.
Kural, Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca 
Anayasa’nın 10. ve 11. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ
28.11.2006 günlü, 5558 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 1. maddesinin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşma-
dığından REDDİNE, 15.10.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 

VI- İPTALİN DİĞER KURALLARA ETKİSİ
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
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Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrasında, Yasa’nın belirli kurallarının iptali, di-
ğer kurallarının veya tümünün uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, bunların 
da Anayasa Mahkemesi’nce iptaline karar verilebileceği öngörülmektedir.
 5558 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan 
yürürlük ve yürütmeyle ilgili 2. ve 3. maddelerinin de, 2949 sayılı Yasa’nın 29. mad-
desinin ikinci fıkrası gereğince iptali gerekir.

VII- SONUÇ
28.11.2006 günlü, 5558 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un;
1- 1. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Şevket APALAK’ın 
karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- 1. maddesinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan 2. ve 3. maddelerinin 
de, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,
15.10.2009 gününde karar verildi. 

Başkan
Haşim KILIÇ

Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Mustafa YILDIRIM

AZLIK OYU
Anayasa, yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisine ait 
olduğunu, bu yetkinin devredilemeyeceğini vurgulamıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi her alanda ve her konuda yasa yapabilmektedir. Yasama işlevi anayasal il-
kelere uygun kullanılabilecek takdir yetkisini de içinde barındırmaktadır. Yasalar, 
kimi zaman yeni kurallar içerirken, kimi zamanda yasal metinlerin yürürlükten 

Üye
Cafer ŞAT

Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye
Şevket APALAK

Üye
Serruh KALELİ

Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ



Anayasa Mahkemesi Kararları

697

kaldırılmasına ilişkin olabilecektir. Önceki yasaların yeni yasalarla değiştirilmesi ya 
da yürürlükten kaldırılması hukukun doğal karşıladığı takdir yetkisinin daha engin 
boyutta kullanıldığı düzenlemeleridir.
Görülen davada da önceki yasal metni yürürlükten kaldıran kural irdelenmektedir. 
Kuralla, avukatlık için getirilen sınavla ilgili yasa maddeleri yürürlükten kalkmak-
tadır. Bu bakımdan yürürlükten kaldırılan metne de tüm yönleriyle bakılması, bir 
yasayı yürürlükten kaldırma yolundaki kuralın anayasal ilkelerle değerlendirilmesi 
sırasında kaçınılmaz olmaktadır.
 2.5.2001 tarihli ve 4667 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’la avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için “avukatlık sınavını başarmış 
olmak” koşulu getirilmiş, ilgili maddelerde bu yönde değişiklikler yapılmıştır. Bu 
değişikliklere göre avukatlık sınavının staj sonunda Öğrenci Seçme ve Yerleştir-
me Merkezince yapılacağı, sınava staj bitim belgesinin verildiği tarihi izleyen dört 
yıl içinde altı kez girilebileceği, sınavda meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkeleri 
ve mevzuat hükümlerini olaylara uygulayabilme yeterliliğinin değerlendirileceği, 
sınav konuları ve başarı puanı gibi konuların da yönetmelikte gösterileceği anlaşıl-
maktadır. Avukatlık Kanununda anılan değişiklikleri öngören 4667 sayılı Yasa ge-
çici madde 1’de sınava ilişkin hükümlerin bu kanunun yayımından sonra avukatlık 
stajına başvuranlara uygulanacağını belirtmektedir. Ancak 25.6.2002 tarihli 4765 
sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle 1136 sayılı Yasa’ya eklenen geçici madde 20’nin ikin-
ci fıkrasıyla stajla ilgili hükmün 10.5.2001 tarihinde hukuk fakültelerinde öğrenci 
olanlar hakkında uygulanmayacağı, bunların sınava tabi tutulamayacağı kuralı ge-
tirilmiştir. 
Anayasa’nın kamu hizmetine girişle ilgili 70. ve kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşlarını konu eden 135. maddelerinde sınav kaydı yer almamakta ise de, 
nitelikli bireyler seçme yaklaşımının somutlaşması olan giriş sınavlarının yerinde 
olduğu görüşüne ulaşılabilir. Bu amaçla önemli ve seçkin bir meslek olan avukatlı-
ğa girişte bilgili ve yetenekli kişilerin seçilmesi için düşünülen sınav, staj sonunda 
sınırlı zaman ve sayıda yapılacaktır. Oysa hâkimlik mesleğine girişle ilgili asıl sınav 
ise stajdan önce yapılmaktadır. Staj sonuna bırakılan sınavlar, genellikle stajın de-
ğerlendirilmesi amacına yönelik olmaktadır. Nitelikli bireylerin seçimi temel amacı 
gözetildiğinde lisans eğitiminin yansımalarının meslekte aranacak temel ölçütler 
arasında yer alması beklenir. Gerçekten de, sınavı düzenleyen 4667 sayılı Yasa’nın 
gerekçesinde eğitim ve öğretim düzeyleri arasında oluşan farklılıklara değinilmek-
tedir. Yüksek öğretime ilişkin ilkelere ve lisans öğretimine yönelik değerlendir-
meler içeren gerekçeye bağlı bu yaklaşım yanında sınavın staj sonuna bırakılması 
ilgililerin beklentilerini ve amaçlarını saptamada belirsizliklere de etken olacaktır. 
Sınavla ilgili zaman ve sayı sınırlanması anayasal yaklaşımların başka bir konusunu 
oluşturacak, çalışma hayatıyla ilgili anayasal ilkelerle beliren kamusal yarar da de-
ğerlendirmelerde öncelikli bakışlar arasında yer alacaktır.
Yürürlükten kaldırılan sınavla ilgili kurallarda hukuk ilkelerini ve mevzuat hüküm-
lerini olaylara uygulayabilme yeterliliğinin belirlenmesi de belirtilmektedir. Yuka-
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rıda da değinildiği gibi eğitim açısından oluşan farklılıklarla ilgili yasal amaçla, staj 
sonuna bırakılan sınav yöntemi uyuşmadığı gibi, olgu çözümlemeleri de lisans dü-
zeyini tam yansıtmayacak ve böylesi saptamaların test yoluyla yapılması ölçme ve 
değerlendirme ilkelerinde tartışmalara yol açabilecektir. Ayrıca 4667 sayılı yasa sı-
nav koşulu öngörerek yasanın yayımıyla uygulamaya başlamayı geçici 1. maddeyle 
öngörmesine karşın, bir yıl sonra 2001 yılında hukuk öğrencisi olanlar sınavdan 
bağışık tutulmuştur. Bu durumda yasanın yürürlüğü giriş sırasında öğrenci olanlar 
sınavdan bağışık olmalarına karşın daha önce eğitimi tamamlayan ancak staj yap-
mamış olanlarda duraksama yaşanacaktır. Kaldıki, nitelikli kişilerin arandığı bir 
meslekte sonradan getirilen istisnalar, zamana yayılabilecek öğrenim süresi nede-
niyle yasanın amacının gerçekleşmesini ertelemiş olacaktır.
Değinilen olgular iptale konu Yasanın doğrudan metinleri değilse de kaldırdığı ya-
sanın içerikleridir. Bir yasayı kaldırmada daha etkin ve geniş olan yasamadaki tak-
dir yetkisi, yasakoyucuya düzenleme yapılırken etken olan nedenler yanında kaldı-
rılan kurallara bakılarak bir anlama kavuşabilecektir. Bu durumda mesleğin önemi 
ve güdülen kamu yararı ilkesiyle yakından ilgili lisans eğitimine yönelik bulguların 
lisans sonrası meslek giriş sınavlarıyla çözülebilmesi ve istenilen seçmelerin yapıla-
bilmesinde öngörülen sınav yönteminin yeterli karşılıklar içerdiği ve böylece yasal 
amacın tam olarak gerçekleşebilecek olduğu söylenemez. 
Öte yandan, adil yargılanma ile kurulan ilintinin yargılama yöntemlerinde kimi ba-
kışların geliştirilmesini gerektirdiği ve yasakoyucuya yönelik değerlendirme yapma 
yolundaki yaklaşımın da yasal işlemler akışında öncelik aldığı sonucuna varılmıştır.
 Açıklanan nedenlerle, sınavla ilgili metinlerle birlikte yasakoyucunun takdir yetkisi 
gözetildiğinde bu haliyle kuralda Anayasa’ya aykırılık saptanamamaktadır. Dava-
nın belirtilen yorumlarla reddi gerekeceği oyuyla karara karşıyım.

          Üye
Şevket APALAK 
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KKTC AVUKATLAR YASASI

(42/1961; 20/1963; 9/1973;1/1974; 12/1974; 1/1976; 32/1982; 49/1982; 48/1984; 47/1989; 
50/1998, 8/2002 ve 6/2006 sayılı yasalarla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

Madde Dizini
I. KISIM
BAŞLANGIÇ KURALLARI

Madde 1. Kısa İsim
Madde 2. Yorum

II. KISIM
KABUL VE KAYIT İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 3. Hukuk Meclisi
Madde 4. Kaydolunma Nitelikleri
Madde 4A. Stajyerlerin Kaydı
Madde 4B. Stajyerlerin Mahkeme Huzuruna Çıkmaları
Madde 5. Sınav
Madde 6. Avukatların Kaydı

Madde 7.
Yabancı Memleketlerin Şöhret Yapmış Avukatlarına Özel İzin 
Verilmesi

Madde 8. Mahfuz Tutma
Madde 9. Tüzük Yapma Yetkisi

III. KISIM
MESLEK İCRASINA İLİŞKİN KURALLAR

Madde 10. Queen’s Counsel
Madde 11. Meslek İcra Etme Koşulları

Madde 12.
Adliye Memurlarının Emekliye Ayrıldıktan Sonra Meslek 
İcra Etmeleri

Madde 13. Ücret Cetvelinin ve Mahkeme Tüzüğünün Teşhiri
Madde 14. Masraf Ödeme Yükümlüğü
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IV. KISIM
DİSİPLİN KURALLARI

Madde 15. Avukatların Mahkeme Mensubu Sayılması
Madde 16. Disiplin Kurulu
Madde 17. Disiplin Suçları ve İşlemleri

V. KISIM
MAHALLİ BAROLAR, KOMİTELER, 
BAROLAR BİRLİĞİ VE BARO KONSEYİ

Madde 18. Yorum
Madde 19. Mahalli Baroların Olağan Genel Kurul Toplantıları
Madde 20. Mahalli Baroların Olağanüstü Toplantıları
Madde 21. Barolar Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı
Madde 22. Barolar Birliğinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Madde 23. Baro Konseyi
Madde 24. Baro Konseyinin Yetkileri
Madde 25. Alt Komiteler

VI. KISIM
EMEKLİLİK VE TAHSİSATLAR

Madde 26. Emeklilik Maaşı ve Tahsisatı Öngören Tüzük
Madde 27. Bakanlar Kurulunun Harç Ödenmesi İçin Tüzük Yapabilmesi
Madde 28. Harçların Fona Ödenmesi

Madde 29.
Avukatların  İştirak Payını ve Harcı Müvekkillerine Yüklete-
memesi
VII. KISIM
ÇEŞİTLİ KURALLAR

Madde 30. İşlemlerin Tarafları
Madde 31. Münhalların Doldurulması
Madde 32. Tüzük Yapma Yetkisi
Madde 33. Koruma
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AVUKATLARLA İLGİLİ YASAYI DEĞİŞTİREN, 
BİRLEŞTİREN VE AVUKATLAR EMEKLİLİK FONU 

KURULMASINI ÖNGÖREN YASA

I. KISIM
BAŞLANGIÇ KURALLARI

Kısa İsim 1. Bu Yasa, Avukatlar Yasası olarak isimlendirilir.

Yorum
9/1973

2. (1)

Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Adli Görev”, Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki her-
hangi bir mahkemedeki yargıçlık görevini anlatır;
“Avukat”, bu Yasa uyarınca veya daha önce ilgili konuda 
yürürlükte bulunan herhangi bir yasa uyarınca avukat 
olarak kayıt yaptıran bir kişiyi anlatır;
“Avukat olarak icrai meslek etme”:

(a)

herhangi bir kişi veya Devlet adına herhangi bir 
işlem başlatmak veya yürütmek için mahkeme 
veya yargıç veya mahkeme memuru önüne 
çıkmayı;

(b)

herhangi bir mahkemedeki bir işlemle ilgili olar-
ak kullanılması tasarlanan herhangi bir belgeyi, 
ücret karşılığı hazırlamayı veya incelemeyi,

anlatır;
“Baro Konseyi”, 23’üncü madde uyarınca kurulan Baro-
lar Birliği  Merkez Konseyini anlatır;
“Disiplin Kurulu”, 16’ncı madde uyarınca  kurulan Disi-
plin Kurulunu anlatır;
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42/1961

“Hukuk Meclisi”, bu Yasa uyarınca kurulan Meclisi 
anlatır;
“İcrai meslek eden avukat”, 11’inci maddenin (1)’inci 
fıkrası kuralları uyarınca icrai meslek etme yetkisi 
tanınan bir avukat ile esas mesleği avukatlık icra et-
mek olan ve bunu yapmaya hazır olduğunu bildiren 
bir avukatı anlatır ve Hukuk Dairesinin avukat olan bir 
mensubunu da kapsar;

42/1961

“Sınav”, avukat olarak kaydolunmak isteyen kişilerin, 
bu Yasanın 5’inci maddesinde belirlendiği üzere bağlı 
olacağı sınavı anlatır;
“Mahalli Baro Yönetim Kurulu”, 19’uncu maddenin 
(3)’üncü fıkrası kuralları uyarınca seçilen bir mahalli 
baro yönetim kurulunu anlatır;

42/1961
“Mahkeme”, Yüksek Mahkemeyi veya herhangi bir alt 
mahkemeyi anlatır ve bu gibi herhangi bir mahkemenin 
herhangi bir yargıcını da kapsar;

9/1973 “Yüksek Mahkeme”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Yüksek Mahkemesini anlatır;

     (2)

“Avukat olarak icrai meslek etme” söz dizisinin tefsir 
amaçları  yasa uyarınca kurulmuş herhangi bir mahke-
meyi anlatır.

II. KISIM 
KABUL VE KAYIT İLE İLGİLİ KURALLAR



KKTC Avukatlar Yasası

705

Hukuk
Meclisi
42/1961
9/1973
1/1974
8/2002

3. (1)

Bu Yasa bakımından, başkan olarak Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Başsavcısı, onun yokluğunda Başsavcı 
Yardımcısı, Yüksek Mahkemenin kendi üyeleri arasında 
iki yıllık bir süre için görevlendireceği 3 (üç) Yüksek 
Mahkeme Yargıcı, Baro Konseyi Başkanı ve Baro Kon-
seyinin iki yıllık bir süre için görevlendireceği en az 10 
(on) yıl icra-i meslek etmiş 3 (üç) Avukattan oluşan 8 
(sekiz) üyeli bir Hukuk Meclisi kurulur.
     Hukuk Meclisi toplantılarına Başsavcı Başkanlık 
eder. Başsavcının yokluğunda Başsavcı Yardımcısı, onun 
yokluğunda da hazır bulunan en yaşlı Yüksek Mahkeme 
yargıcı Hukuk Meclisi toplantılarına başkanlık eder. 
Hukuk Meclisi, üye sayısındaki münhale bakılmaksızın 
üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanabilir ve toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği 
halinde yapılan öneri reddedilmiş sayılır. 

     (2)

Avukat olarak kaydolunmak isteyen kişilerden başvuru 
kabul etmek ve bu başvurular hakkında karar vermek, 
sınav yapmak, şahadetname ısdar etmek ve diğer mad-
delerde gösterildiği üzere, bu Yasada öngörülen diğer 
görevleri yerine getirmek, Hukuk Meclisinin ödevidir.

Kaydolunma
Nitelikleri
42/1961
9/1973 4. 

Herhangi bir kişi, Hukuk Meclisini, aşağıda gösterilen 
hususlarda tatmin ettiği takdirde, Hukuk Meclisinden, 
avukat olarak kaydolunmak hakkını kazanmış olduğuna 
dair bir şahadetname almak hakkına sahip olur.

8/2002 (a) Yirmi yaşını doldurmuş  olduğu; ve

(b)

İyi ahlak sahibi olduğu ve bu Yasanın 17’nci 
maddesi gereğince işlem yapmak için Disiplin 
Kuruluna hak veren herhangi bir hattı hareket 
sebebiyle avukat olarak kabul edilmeye uygun 
olmayan bir kişi olmadığı; ve

(c)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olduğu; 
ve

(d) Aşağıda gösterilen nitelikleri taşıdığı:
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8/2002

50/1998

(i)

Yunanistan veya Türkiye’nin herhangi bir 
üniversitesinden, haberleşme yoluyla ol-
mamak üzere, en az üç yıllık eğitim veren 
bir hukuk fakültesinden bir hukuk digrisi 
veya diploması sahibi olmak;    
         Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
herhangi bir üniversitesinden haberleşme 
yoluyla olmamak üzere “YÖDAK” (Yük-
sek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon 
Kurulu) tarafından “Akredite” edilen en 
az üç yıllık eğitim veren herhangi bir 
Hukuk Fakültesinden bir hukuk digrisi 
veya diploması sahibi olmak; veya

8/2002

(ii)

İngiltere, Kuzey İrlanda veya İrlanda 
Cumhuriyetinde Barrister-at-Law veya 
İskoçya’da  avukat olmak; veya

49/1982
8/2002

(iii)

Haberleşme yoluyla olmamak üzere, 
herhangi bir Britanya Birleşik Krallığı, 
Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey 
İrlanda veya İrlanda Cumhuriyeti üniver-
sitesinin en az üç yıllık eğitim veren bir 
hukuk fakültesinden bir hukuk digrisi 
veya diploması sahibi olmak; veya

(iv)

Haberleşme yoluyla olmamak koşuluyla, 
Hukuk Meclisinin, zaman zaman Resmi 
Gazetede çıkaracağı bir ilanla saptayacağı 
başka herhangi bir üniversite veya kuru-
mun hukuk digrisine veya diplomasına 
sahip olmak;
     Ancak, Hukuk Meclisi, yukarıdaki 
(i), (ii) ve (iii)’üncü bendlerde gösterilen 
üniversite veya kurumların nitelikler-
ine eşit bir geçerlilik taşımayan bu gibi 
herhangi bir üniversite veya kurumu 
saptayamaz; ve
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(e)

Bu maddenin (d) fıkrasında gösterilen bir 
niteliği kazanmasını müteakip en az beş yıllık 
kıdeme sahip icrai meslek eden bir avukatın 
yazıhanesinde on iki aydan az olmayan bir 
süreyle tecrübe görmüş olduğu; ve
    Ancak, Hukuk Meclisinden, avukat olarak 
kaydedilmek hakkına sahip olduğu   hususunda 
bir şahadetname almak isteyen herhangi bir kişi, 
Başsavcıyı, en az beş yıllık kıdeme sahip icrai 
meslek eden bir avukatın yazıhanesinde tecrübe 
görme olanağını sağlayamadığı hususunda tat-
min ettiği takdirde, bu kişi Başsavcılıkta tecrübe 
görme hakkına sahip olur.

(f)

Hukuk Meclisince tatminkar surette sınavı 
geçmiş olduğu:
Ancak, Hukuk Meclisi:

  (i)

31 Aralık 1933 tarihinden önce alınmış 
olması halinde, herhangi bir üniver-
site veya hukuk okulundan haberleşme 
yoluyla alınmış olan bir digri veya 
diplomayı, bu maddenin (d) fıkrası 
gereğince yeterli nitelik sayabilir;

(ii)

Bu Yasanın yürürlüğe girmesinden önce, 
bu Yasanın yapılmamış olması halinde 
kendisine avukat olarak icrai meslek et-
mesine hak kazandıracak olan bir nitelik 
elde etmek üzere talebe veya çömezliğe 
kabul edilmiş olduğu hususunda Hukuk 
Meclisini tatmin eden ve bu Yasanın 
yürürlüğe girmesinden başlayarak altı yıl 
içinde, bu gibi niteliği elde eden her-
hangi bir kişiyi, bu maddenin (f) fıkrası 
kurallarından muaf tutabilir;

(iii)

31 Aralık 1961 tarihinde veya o tarihten 
önce kendisine, bu Yasanın yapılmamış 
olması halinde bir avukat olarak icrai 
meslek etmeye kabul edilme hakkı 
kazandıracak olan bir niteliği elde ettiği 
hususunda Hukuk Meclisini tatmin eden 
herhangi bir kişiyi, bu maddenin (e) ve 
(f) fıkraları kurallarından muaf tutabilir;
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2.20/1963

(iv)

9’uncu madde gereğince yapılacak 
Tüzüğe bağlı olmak koşuluyla, bu mad-
denin (e) fıkrasında gösterilen süreyi, 
Hukuk Meclisi bu sürenin kısaltılmasını 
uygun gördüğü takdirde, saptayabileceği 
bir süre oranında kısaltabilir;
     Ancak, ilgili kişi, bu maddenin (e) 
fıkrasına uygun olarak en az altı ay te-
crübe görmedikçe ve bu fıkranın (ii) veya 
(iii) bendleri gereğince sınavı geçmiş 
veya ondan muaf tutulmuş olmadıkça, 
hiçbir kısaltma yapılmaz.

Stajyerlerin
Kaydı

20/1963

4A. (1)

4’üncü maddenin (e) fıkrasına uygun olarak, 
icrai- meslek eden bir avukatın yazıhanesinde 
veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başsavcılığı 
Dairesinde tecrübe görmeye başlayan (aşağıda 
bu maddede ve müteakip 4B maddesinde 
“stajyer” olarak anılan) herhangi bir kişi, böyle 
bir yazıhanede veya Dairede tecrübe görm-
eye başlamasından başlayarak en geç otuz gün 
içinde, bu madde kurallarına uygun olarak 
stajyer kaydedilmek için başvurur.

(2)

Stajyer olarak kaydedilmek için başvuru, ilgili 
kişi tarafından, hale göre, yazıhanesinde tecrübe 
görmeye başladığı icrai meslek eden avukatın 
ismini vererek veya Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti Başsavcılığı Dairesinde tecrübe görmeye 
başladığını beyan ederek ve (3)’üncü fıkrada 
gösterildiği üzere kanıtlanacak olan tecrübe gör-
meye başlama tarihini ve saptanabilecek başka 
ayrıntıları bildirerek, Hukuk Meclisine yapılır; ve 
Hukuk Meclisi, bu gibi kişinin 4’üncü maddenin 
(a), (b), (c) ve (d) fıkralarında gösterilen nite-
likleri taşıdığı hakkında tatmin olduğu takdirde, 
bu gibi kişinin ismini, Baş mukayyit tarafından 
tutulacak ve “Stajyerler Sicili” olarak anılacak 
olan bir deftere kaydettirir.
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(3)

Bir stajyerin tecrübe görmeye başladığı tarih, hale 
göre, stajyerin yazıhanesinde tecrübe gördüğü 
avukat veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Başsavcısı tarafından verilen ve bu gibi başlama 
tarihini onaylayan bir belgenin Hukuk Meclisine 
ibrazı ile saptanır.

(4)

Bu madde gereğince Stajyerler Siciline kaydedi-
len tecrübeye başlama tarihi, bu Yasanın bütün 
amaçları bakımından, stajyerin tecrübe görmeye 
başlama tarihi sayılır.
        Ancak, stajyer, (1)’inci fıkrada gösterildiği 
üzere kayıt için, tecrübe görmeye başladığı tari-
hten başlayarak otuz gün içinde başvurmadığı 
takdirde, tecrübe görme süresi, bu madde 
gereğince kayıt için başvurulduğu tarihten otuz 
gün önce başlamış sayılır ve bu gibi tarih, tecrübe 
görmeye başlama tarihi olarak Stajyerler Siciline 
kaydedilir.

(5)

Baş mukayyit, Stajyerler Siciline kaydedilen 
herhangi Bir stajyerin başvurusu üzerine, ona 
saptanabilecek bir örneğe uygun olarak Stajyer 
Kayıt Sertifikası verir.

(6)

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte, 4’üncü 
maddenin (e) fıkrasına uygun  olarak icrai meslek 
eden bir avukatın yazıhanesinde veya Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başsavcılığı  Dairesinde  
tecrübe görmekte olan herhangi bir kişi, bu 
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 
otuz gün veya iyi bir sebeple Hukuk Meclisinin 
uzatabileceği bir süre içinde, Hukuk Meclisine 
yazılı  olarak yapılacak başvuru ve Hukuk Me-
clisine, Hukuk Meclisinin isteyeceği ayrıntıların 
ve belgelerin ibraz edilmesi üzerine, 4’üncü 
maddenin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında göster-
ilen nitelikleri taşıdığı hakkında Hukuk Meclisi 
tatmin olduğu takdirde, adını Stajyerler Siciline 
kaydettirmek hakkına sahip olur. (3)’üncü, 
(4)’üncü ve (5)’inci fıkra kuralları, ayrıntılarda 
gereken değişiklik yapıldığı halde, bu fıkra 
gereğince yapılacak başvuru ve kayıt konularına 
da uygulanır.
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         (*)

(7)

Bu Yasanın disiplin ile ilgili 15’inci ve 17’nci 
maddeleri kuralları, bu madde gereğince stajyer 
olarak kaydı yapılan herhangi bir kişiye de 
uygulanır.

Stajyerlerin 
Mahkeme 
Huzuruna 
Çıkmaları 4B. (1)

Bu madde kurallarına bağlı olmak koşuluyla, 
Stajyerler Siciline stajyer olarak kaydı yapılan 
herhangi bir kişi:

20/1963

(a)

Hale göre, yazıhanesinde tecrübe 
gördüğü avukatın veya Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Başsavcısı adına ve 
onun yönerisi ile:

(i)

herhangi bir hukuk  işlemi 
ile ilgili olarak, ihbarsız bir 
istida yapmak veya müdafaa 
yapılmadığı hallerde hüküm 
almak veya zaptı dava erteleme 
amacı için herhangi bir 
mahkeme huzuruna çıkabilir;
     Ancak, bir stajyer, bir 
anlaşma beyanında bulunmak 
hakkına sahip değildir;

(ii)

herhangi bir ceza işlemi ile 
ilgili olarak, suçun kabul 
edilmediğinin beyan edilmesi 
veya altı aydan fazla olmayan 
hapis cezasını veya yüz liradan 
fazla olmayan para cezasını 
gerektiren bir suçun kabul 
edildiğinin beyan edilmesi ve 
bununla ilgili olarak maruzatta 
bulunulması veya bir erteleme 
amacı için herhangi bir 
mahkeme huzuruna çıkabilir;
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(iii)

herhangi bir başvuru ile il-
gili olarak, zabtı dava veya 
talimat verilmesi ile ilgili olarak 
duruşma amacı için Yüksek 
Mahkeme huzuruna çıkabilir;
      Ancak, bir stajyer, bir 
anlaşma beyanında bulunmak 
hakkına sahip değildir.
    

(b)

Yazıhanesinde tecrübe görmekte 
olduğu avukatla veya Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Başsavcılığı 
Dairesinde tecrübe görmekte olması 
halinde, Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı 
veya bir savcı ile birlikte herhangi 
bir mahkeme huzuruna çıkabilir ve 
onun hazır bulunması koşuluyla, 
bu  gibi mahkeme huzurunda 
cereyan eden muamelelere, avukatın 
veya  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriy-
eti  Başsavcısının  veya  Başsavcı 
Yardımcısının veya savcısının kend-
isine izin vereceği oranda katılabilir.

(2)

Bu madde gereğince  stajyerin temsil ettiği müve-
kkile, Stajyerin bu suretle mahkeme huzuruna 
çıkması nedeniyle ek bir ücret yükletilmez, fakat, 
adına veya beraberinde stajyerin mahkeme hu-
zuruna çıktığı avukat, uygun gördüğü bir ücreti 
stajyere ödeyebilir.

(3)

Hiçbir stajyer, 4’üncü maddenin  (e) fıkrasına 
uygun olarak, icrai meslek eden bir avukatın 
yazıhanesinde veya Kuzey  Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti Başsavcılığı Dairesinde en az dört aylık 
bir süre boyunca tecrübe görmüş olmadıkça, bu 
madde gereğince herhangi bir mahkeme huzuru-
na çıkamaz.
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(4)

Stajyer olan  hiçbir kişi, icrai meslek eden  bir 
avukatın yazıhanesinde veya Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Başsavcılığı Dairesinde,  4’üncü 
maddenin (e) fıkrasına uygun olarak tecrübe 
görmeye başladığı tarihten başlayarak iki yılın 
tamamlanmasını müteakip,  bu madde gereğince 
herhangi bir mahkeme huzuruna çıkamaz.

9/1973 (5) Bu madde bakımından :

 
9/1976

“Ceza İşlemi”, “Hukuk İşlemi” ve “Mahkeme” 
terimleri, 1976 Mahkemeler Yasasının 2’nci mad-
desinde onlara verilen anlamları taşırlar.

Sınav
9/1973
1/1976

5. (1)

Sınav, Hukuk Meclisinin gözetim ve talimatı 
altında ve Hukuk Meclisince tayin olunan 
mümeyyizler tarafından yapılır. Hukuk Mecli-
sinin herhangi bir üyesi, mümeyyiz tayin edile-
bilir.

(2) Aşağıdaki konularda sınav yazılı yapılır:

(a)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Anayasası;

AE. 700/10.12.81
   9/1976 (b)

Avukatlar Yasası ve 1981 Avukatlar 
(İcrai Meslek ve Etiket) Tüzüğü;

(c) Mahkemeler Yasası;

(d)

Herhangi   bir mahkeme tüzüğü de dahil 
olmak üzere, ceza ve hukuk davalarında 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 
uygulanan  usul ve muamele;

Bölüm 9 (e)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 
uygulanan Şahadet Yasası;

(f)

Hukuk Meclisinin, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarından 
seçeceği  konular.
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32/1982

(3)

Sınav, yılda üç defa olmak üzere, Şubat, Haziran 
ve Ekim aylarının ilk Pazartesi ve Salı günleri ö.e. 
saat 9.00 ile 12.00 arasında yapılır. Bu günlerden 
birinin tatil gününe tesadüf etmesi halinde, sınav 
bu günü takip eden ilk çalışma gününde yapılır.
        Ancak, Hukuk Meclisi, 20 Temmuz  1974 
tarihinden önce yapılmış sınavlarda başarı 
sağlamış adayları (2)’inci fıkranın (a) bendindeki 
konu ve (f) bendi uyarınca seçilen  konular hariç 
olmak koşuluyla, Resmi Gazetede yayımlanacak 
bir emirname ile diğer konulardan kısmen veya   
tamamen muaf tutabilir.

(4)

Yukarıdaki (2)’inci fıkranın (f) bendi uyarınca 
saptanan konular, yayım tarihinden başlayarak 
bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi 
Gazetede yayımlanır.
         Ancak, Hukuk Meclisi, zorunlu hallerde, 
Resmi Gazetede yayımlamak suretiyle, bu süreyi 
iki aydan az olmamak koşuluyla kısaltabilir.

(5) Sınav Türkçe yapılır.

(6)

Bir  stajyer avukatın sınava girebilmesi, Yasanın 
öngördüğü biçimde en az dört ay süre ile  staj 
yapmış  olduğunu tevsik etmesi  koşuluna 
bağlıdır.

(7)

Sınava girecek kişiler, Hukuk Meclisince saptanan 
harçları öderler.

Avukatların 
Kaydı

42/1961
9/1973

47/1989
6/2006

6. (1)

Hukuk Meclisinden, avukat olarak kaydol-
unmak hakkına sahip olduğunu gösteren bir 
şahadetname almış olan herkes, 30.- YTL (Otuz 
Yeni Türk Lirası) bir ücret ödemesi üzerine, 
Başmukayyit tarafından muhafaza edilen ve 
“Avukatlar Sicili” olarak  anılacak  olan bir deftere 
adını kaydettirir.
 Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de 
yayımlayacağı bir Tüzükle, her yıl Devlet Plan-
lama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon 
oranını aşmamak koşuluyla, bu Yasada öngörülen 
harç ve ücretleri, on katına ulaşıncaya kadar 
artırabilir veya indirime bağlı tutabilir.
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(2)

Başmukayyit, adı Avukatlar Sicilinde kayıtlı 
bulunan herhangi bir kişinin başvurusu üzerine, 
kendisine, Yüksek Mahkemenin mührünü taşıyan 
bir kayıt Şahadetnamesi ısdar eder.

Yabancı 
Memleketle-

rin Şöhret 
Yapmış  

Avukatlarına  
Özel İzin 
Verilmesi
4.42/1961

7.  Bu Yasa kurallarına bakılmaksızın, Hukuk Meclisi, kendi tak-
dirine göre, yabancı bir memleketin şöhret sahibi bir avukatının 
başvurusu üzerine, herhangi bir mahkeme huzuruna kabul 
edilmek ve herhangi belli bir işlem veya herhangi  belli bir dava 
sebebi veya konusu ile ilgili olarak avukatlık   yapmak için özel bir 
izin verilebilir.
      Ancak, bu gibi bir avukat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
sınırları  içinde icrai meslek  eden bir avukatla birlikte mahkeme 
huzuruna çıkmadıkça herhangi bir mahkeme huzuruna kabul 
edilemez. 

Mahfuz Tut-
ma 4.42/1961

8. Bu Yasanın hiçbir kuralı, Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte 
avukat olarak kayıtlı bulunan herhangi bir avukatın kayıt veya 
haklarını değiştirmez, ihlal etmez, onlara tesir veya müdahale 
etmez.

Tüzük Yapma 
Yetkisi

4.42/1961

9. Bu Yasa  kurallarına bağlı olarak, Hukuk  Meclisi, aşağıda 
gösterilen amaçların tümü veya herhangi biri için, Resmi 
Gazetede yayımlanacak olan bir tüzük yapabilir: 

(a)
Hukuk Meclisinin,  nisap dahil olmak üzere, mua-
mele ve usulünü düzenlemek;

(b)
Hukuk Meclisi üyeliklerindeki geçici münhalları 
doldurmak için kural koymak;

(c)

Sınav ve bunun yapılması ve yönetimi ile ilgili 
herhangi bir hususu düzenlemek veya saptamak, 
mümeyyiz sayısını ve resimlerini belirlemek;

20/1963 (d)
Bu Yasanın bu Kısmı gereğince herhangi bir resim 
saptamak;

20/1963

(e)

4’üncü maddenin  koşul bendinin (iv)’üncü bendi 
gereğince sürenin kısaltılmasını düzenlemek veya 
onunla ilgili herhangi bir konuyu düzenlemek veya 
saptamak veya stajyerlerin tecrübe görmesi veya 
kaydı veya mahkeme huzuruna çıkmaları ile ilgili 
herhangi bir konuyu düzenlemek veya belirlemek;
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9/1973
(f)

Yazıhane sahibi avukat ile stajyer avukat arasındaki 
ilişkileri saptamak veya düzenlemek;

(g)

Bu Kısım kuralları gereğince saptanması istenen, 
izin verilen veya saptanması için yetki verilen her-
hangi bir hususu saptamak;

(h)

Genel olarak bu yasanın bu Kısmının amaçlarını 
uygulamak veya kolaylaştırmak.

III.KISIM
MESLEK İCRASINA İLİŞKİN KURALLAR

Queen’s
Counsel

10. (Uygulaması kalmadığından çevirisi yapılmamıştır)
İcra-i 

Meslek Etme 
Koşulları 11. (1) (a)

Bu Yasa uyarınca veya daha önce yürürlükte 
bulunan herhangi bir yasa uyarınca Avukat 
olarak kayıt yaptırmayan; veya  

12/1974

(b)

Yüksek Mahkemenin, zaman zaman 
saptayacağı şekilde ve bundan böyle “Yıllık 
Ruhsat” olarak anılan bir yıllık ruhsat al-
mayan, herhangi bir kişi, avukatlık mesleği 
icra edemez.
     Ancak, bu fıkradaki herhangi bir kural, 
aşağıdakilere uygulanmaz:

(a)
Hukuk Dairesinin, avukat olan 
herhangi bir mensubuna;

(b)

Devlet, Hükümet veya bir kamu 
görevlisinin resmi görevinden 
ötürü taraf teşkil ettiği herhangi 
bir işlemde hazır bulunmak, yanıt 
vermek ve hareket etmek için, 
Başsavcının yetkilendirdiği her-
hangi bir kamu görevlisine.
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47/1989
 8/2002

(2)

Yıllık ruhsat, verildiği tarihi izleyen 31 Aralık günü 
sona erer ve ruhsat almak için Başmukayyide, ilgili 
yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlükte olan aylık 
asgari ücretin 1/2’si tutarında bir ücret ödenir.  Bu 
şekilde ödenen ücretler, Başmukayyit tarafından 
Baro Konseyine aktarılır.
     Ancak, avukatlar sicilinde kaydı iki yılı doldur-
mayanlar bu ücreti ödemez.

(3)

Kaydını yaptırmadan ve ilgili zamanda yürürlükte 
olan bir yıllık ruhsat sahibi olmadan avukatlık 
mesleği icra eden herhangi bir kişi;

8/2002

(a)

Bir suç işlemiş olur ve üç aya kadar 
hapis cezasına veya suçun işlendiği 
tarihde yürürlükte olan aylık asgari ücret 
miktarına kadar para cezasına veya her 
iki cezaya birden çarptırılabilir;

(b) 

Bu sıfatla yaptığı veya başlattığı herhangi 
bir iş veya işleme mahsuben veya onunla 
ilgili olarak herhangi bir harç, ücret, 
masraf veya harcama talep etmek için 
açtığı davayı sürdüremez;

(c)
Aldığı bu tür bir harç, ücret, masraf veya 
harcamayı, aldığı kişiye geri verir.

(4)

Başsavcının rızası alınmadan, bu madde uyarınca 
hiçbir kovuşturma açılmaz.

Adliye 
Memurlarının  

Emekliye 
Ayrıldıktan Sonra 
İcrai Meslek Et-
meleri 12/1974 12. (9/1976 sayılı Mahkemeler Yasasının 85’inci maddesi ile 

yürürlükten kaldırılmıştır).

Ücret Cetveli-
nin Ve Mahkeme 

Tüzüğünün Teşhiri

13. Her avukat, Yüksek Mahkemenin teşhir etme-
sini emrettiği ücret listeleri ile Mahkeme Tüzüğünü, 
yazıhanesindeki görülebilen bir yerde teşhir eder.
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Masraf Ödeme 
Yükümlülüğü

14.(1)

Bir mahkeme önündeki herhangi bir işlemde, 
bir avukat ile temsil edilen bir tarafın, mah-
keme masraflarını ödemesi emredildiği halde, 
söz konusu tarafın masrafları ödemekte kusur 
işlediği aşağıdaki durumların herhangi birinde, 
mahkeme, böyle bir tarafın avukatına masrafları 
ödemesini emredebilir veya meselenin adaletinin 
gerektirdiği başka bir emir verebilir:

(a)

İşlemin kötü niyetle veya makul nedenler 
bulunmadan veya başarı olasılığından 
yoksun olarak başlatıldığı veya 
yürütüldüğü kanısına vardığında; veya

(b)

Avukatın, herhangi bir kandırma yolu 
ile müvekkilini, işlemi başlatmaya veya 
devam ettirmeye teşvik ettiği kanısına 
vardığında.
     Ancak, bu madde uyarınca herhangi 
bir emir verilmeden önce, Mahkeme, 
avukatı, böyle bir emir verilmemesi için 
bir neden göstermeye davet eder.

     (2)

Yüksek Mahkemenin bir veya daha fazla 
yargıcının oluşturduğu bir mahkeme dışındaki 
başka bir mahkeme tarafından, bu madde 
uyarınca verilen bir emir, Yüksek mahkemenin 
gözden geçirmesine bağlı olur.  Yüksek Mahke-
menin bu konudaki kararı kesindir.

     (3)

Bu madde, herhangi bir avukatın, başka haller-
de cezalandırılması gereken, yukarıda belir-
tilen veya başka herhangi bir suihal ile ilgili 
sorumluluğunu kısıtlar biçimde yorumlanamaz.

IV. KISIM
DİSİPLİN KURALLARI

Avukatların Mahkeme 
Mensubu Sayılması 15. Her avukat, bir Yüksek mahkeme mensubu sayılır ve 

bu Kısımda öngörülen disiplin işlemlerine bağlı olur.
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Disiplin Kurulu

16.(1)

Bu Yasa kurallarına bağlı kalmak koşuluyla, 
avukatlar üzerinde denetim ve disiplin 
konularında yargısal işlem yapma yetk-
isini kullanmak üzere, bir Disiplin Kurulu 
oluşturulur:

1/1974
8/2002

    (2)

Disiplin Kurulu; başkan olarak Baro Konseyi 
Başkanından ve Barolar Birliği Genel Kurulu 
tarafından 3 (üç) yıl görev yapmak üzere 
seçilen biri en az onbeş diğerleri ise en az on’ar 
yıl icra-i meslek etmiş olan 4 (dört) avukat ol-
mak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşur. Disi-
plin Kurulu toplantı yeter sayısı 4 (dört)’dür. 
Başkanın yokluğunda en kıdemli avukat kuru-
la başkanlık eder. Karar yeter sayısı toplantıya 
katılanların salt çoğunluğudur.
     Ancak, görev süresi sona eren her seçilmiş 
üye, üyeliği süresinde başlatılan herhangi bir 
soruşturma sona erene kadar görevinde ka-
lmaya devam eder.

Disiplin Suçları ve 
İşlemleri

17.(1)

Herhangi bir avukatın, Disiplin Kurulu-
nun kanısınca, ahlaka aykırı bir suçtan, bir 
mahkeme tarafından mahkum edilmesi 
veya Disiplin Kurulunun kanısınca böyle bir 
avukatın, yüz kızartıcı, hileli veya avukatlık 
mesleğinin etiğine aykırı bir davranıştan ötürü 
suçlu olması halinde, Disiplin Kurulu:

(a)
O avukatın adının Avukatlar Sicilinden 
silinmesini emredebilir;

(b)

Uygun göreceği bir süre için mesleği 
icra etmesini geçici olarak durdurabi-
lir;

48/1984
8/2002

(c)

Avukatın suçun işlendiği tarihte 
yürürlükte olan aylık asgari ücretin 
on katına kadar para cezası ödemesini 
emredebilir;

(d)
Avukata, uyarı veya kınama cezası 
verebilir;
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(e)

Huzurundaki işlem masraflarının 
ödenmesi için uygun göreceği bir emir 
verebilir.

    (2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen 
cezaların herhangi birinin uygulanması ile 
ilgili işlemler:
(a) Disiplin Kurulunca resen;
(b) Başsavcı tarafından;

(c)

Herhangi bir mahkeme veya bir ma-
halli baro başkanı tarafından, Disiplin 
Kuruluna bir rapor sunulması üzerine;

(d)

Avukatın davranışından mağdur olan 
herhangi bir kişinin, Disiplin Kuru-
lunun izni ile yapacağı bir başvuru ile 
başlatılır.

    (3) Disiplin Kurulu:

(a)

Yukarıdaki (2)’inci fıkra uyarınca bir 
avukat aleyhine sunulan herhangi bir 
şikayet veya raporun bir suretini;

(b)

Soruşturmadaki kararının bir suretini, 
derhal, Baş mukayyide gönderir ve Baş 
mukayyit, (4)’üncü ve (5)’inci fıkralar 
uyarınca, Yüksek Mahkemece ver-
ilen herhangi bir emre bağlı kalmak 
koşuluyla, Avukatlar Siciline, gereken 
kayıtları yapar.

    (4)

Baş mukayyit, herhangi bir şikayet veya 
raporun, disiplin Kuruluna sunulmasından 
başlayarak üç ay içinde, Disiplin Ku-
rulu kararının bir suretini almazsa, Yüksek 
mahkeme, Disiplin Kurulunun (1)’inci fıkra 
Kuralları uyarınca böyle bir şikayet veya rapor 
ile ilgili olarak vereceği şekilde, herhangi bir 
emir verebilir.
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    (5)

Yüksek Mahkeme, resen veya şikayet sahib-
inin veya davranışı soruşturmaya konu teşkil 
eden avukatın başvurusu üzerine, tüm mese-
leyi gözden geçirebilir ve Disiplin Kurulunun 
kararını onaylayabilir veya iptal edebilir veya 
uygun göreceği başka bir emir verebilir.

(6)

Disiplin Kurulu, bir avukatın adının Avukat-
lar Sicilinden silinmesi için verilen bir emrin 
verildiği tarihten başlayarak beş yıl geçmesi 
üzerine, herhangi bir zaman, uygun görmesi 
halinde, kanısınca o avukatın adının tekrar 
Sicile kaydedilmesinin gerekli olduğunu Baş 
mukayyide bildirir; Baş mukayyit, konuyu, 
Yüksek Mahkeme Başkanına sunar; Yüksek 
Mahkeme Başkanı, ilgili avukatın adının tekrar 
sicile kaydedilmesini yönerebilir. Baş mukayyit 
de, Yüksek Mahkeme Başkanının yönerisini, 
derhal Resmi Gazete’de yayımlamak suretiyle 
ilan ettirir.

(7)

Disiplin Kurulu, bu madde uyarınca bir 
soruşturma yaparken, seri şekilde yargılama 
yetkisi olan bir mahkemenin sahip olduğu aynı 
yetkiye sahip olur ve soruşturmayı da, müm-
kün olduğu ölçüde, söz konusu mahkeme gibi 
yürütür.

(8)

Disiplin Kurulunun herhangi bir kararı, seri 
şekilde yargılama yetkisi olan bir mahkeme 
kararı sayılır ve böyle bir mahkeme kararının 
uygulandığı biçimde uygulanır.

V. KISIM
MAHALLI BAROLAR, KOMİTELER, BAROLAR BİRLİĞİ 

VE BARO KONSEYİ

Yorum

18. (1)

Bu Kısımda:
“Barolar Birliği”, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde meslek icra eden tüm 
avukatları kapsar;
“Mahalli Baro”, bir ilçede meslek icra eden 
tüm avukatları kapsar.
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(2)

Bu Kısım amaçları bakımından, bir avukat 
veya o avukatın ortaklık kurduğu başka 
herhangi bir avukat, bir ilçede  (kazada) 
meslek icra eder ve yazıhane bulundu-
rursa, o ilçede meslek icra eden bir avukat 
sayılır.

9/1973
8/2002

33/1998 (3)

Bu Yasa amaçları bakımından, Mülki 
Yönetim ve Bölümleri Yasasının 3’üncü 
maddesine ekli Birinci Cetvelde sayılan 
ilçeler birer Kaza sayılır.

NOT: Bu maddenin (4) ve (5)’inci fıkraları 8/2002 sayılı Yasa ile yürürlükten 
kaldırılmıştır.

Mahalli Baroların 
Olağan Genel Kurul 

Toplantıları
9(1).9/1973   

19. (1)

Bu Yasanın yürürlüğe girmesinden bir 
ay sonra ve üç ay geçmeden önce, 1973 
yılı için ve müteakip her üçüncü yıl ile 
ilgili olarak, her üçüncü yılın Ocak ayının 
onuncu günü veya daha sonra, ve otuz bir-
inci gününden geç olmamak üzere, 1973 
yılı için mahalli baronun en kıdemli üyesi 
ve müteakip her üç yıllık süre için Mahalli 
Baro Başkanı, Mahalli Baronun tüm üye-
lerini saptayacağı bir gün ve yerde, olağan 
genel kurul toplantısına çağırır.

(2)

Mahalli Baronun toplantıda hazır bulu-
nan en kıdemli üyesi, toplantıya başkanlık 
yapar ve toplantıya çağrılan üyelerin dörtte 
birine en yakın olan sayı ile yeter sayı olur.

9/1973

(3)

Toplantıda, mahalli baro üyeleri arasından, 
bir başkan ile üç üye seçilir. Bunlar, ma-
halli baro komitesini oluştururlar ve bir 
sonraki mahalli baro komitesi seçimine 
kadar görev yaparlar.

(4)
Mahalli Baro Komitesi, üyeleri arasından 
bir sekreter tayin eder.
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9/1973
8/2002  

(5)

Baro Konseyinde mahalli baroyu bir 
sonraki seçime kadar temsil edecek olan 
biri en az 10 (on) yıl diğeri de en az 5 
(beş) yıl icra-i meslek etmiş olan Mahalli 
Baro üyeleri arasından Mahalli Baroca 2 
(iki) avukat seçilir. Seçilecek avukatların 
Mahalli Baro Komisyonu üyeleri arasından 
olması gerekli değildir.

(6)

Mahalli Baro Başkanı, bu şekilde seçilen ve 
atanan kişilerin adlarını, Başsavcı ile Baş 
mukayyide bildirir.

(7)

Mahalli baro komitesinin üç üyesinin hazır 
bulunması ile yeter sayı olur ve Komitenin 
herhangi bir toplantısında, ortaya çıkan 
konular, oyçokluğu ile karara bağlanır. 
Oyların eşit olması halinde, Başkanın ik-
inci ve ayırt edici bir oy hakkı vardır.

8/2002

(8)

Bu madde ve bu Yasanın 24’üncü mad-
denin (1)’inci fıkrasının (h) bendi 
kuralları gözetilmesi koşuluyla, Mahalli 
Baro Komisyonları yukarıdaki, (3)’üncü 
fıkra uyarınca seçimlerin yapılacağı şekil 
dahil kendi işlevleri ve çalışma usulü 
ve esaslarını düzenleyebilirler ve kendi 
kazasında icra-i meslek eden avukatlardan 
ilgili yılın 1 Ocak tarihi itibarıyle yürürlük-
te olan aylık asgari ücretin 1/10’nu kadar 
bir yıllık abone bedeli tahsil ederler.
     Ancak, avukatlar sicilinde kaydı iki yılı 
doldurmayanlar bu ücreti ödemez.
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8 (2), 8/2002

(9)

Yukarıdaki (8)’inci fıkra uyarınca ödenme-
si gereken her abone bedeli, Mahalli Baro 
Konseyine ödenmemiş bir borç gibi dava 
açılarak tahsil edilir ve hiçbir avukat, ab-
one bedelini ödeme yükümlülüğüne zarar 
gelmeksizin, bu Yasa uyarınca ödemesi ge-
reken abone bedelini ödemeden önce, bu 
Yasa kuralları uyarınca yapılacak herhangi 
bir toplantıya kabul edilmez veya bu Yasa 
altında kurulan herhangi bir Komisyon, 
Konsey veya başka organa seçme veya 
seçilme yeteneğine sahip olmaz. 

(10)

Yukarıdaki (8)’inci fıkra uyarınca öden-
mesi gereken aidat tutarları, muaccel 
olmuş borç gibi Mahalli Baro Komitesine 
dava açılarak tahsil edilebilir ve hiç bir 
avukat, aidat ödeme yükümlülüğü saklı 
kalmak üzere, bu Yasa uyarınca ödenmesi 
gereken aidat tutarını ödemeden önce, bu 
Yasa kuralları uyarınca yapılacak herhangi 
bir toplantıya kabul edilemez veya bu Yasa 
uyarınca kurulan herhangi bir komite, 
konsey veya başka organa seçilme hakkına 
sahip olamaz.

Mahalli Baroların 
Olağanüstü 
Toplantıları

20. (1)

Bir Mahalli Baro Komitesi re’sen veya 
üye tam sayısının dörtte birinin yazılı 
başvurusu üzerine, mahalli baroyu 
olağanüstü genel kurul toplantısına çağırır 
ve çağrıda belirtilen herhangi bir konuyu 
görüşerek karara bağlar.

(2)

Yeter sayı ile ilgili 19’uncu maddenin 
(2)’inci fıkrası kuralları, bu tür bir 
toplantıya da uygulanır ve tüm konular, 
hazır bulunan avukatların oy çoğunluğu 
ile karara bağlanır.Oyların eşit olması 
halinde, toplantı başkanı, ikinci ve ayırt 
edici oy kullanma hakkına sahiptir.
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Barolar Birliği 
Olağan Genel Ku-

rul Toplantısı
9/1973

21. (1)

Başsavcı veya yokluğunda veya görev 
yapamayacak durumda olması halinde, 
Başsavcı Yardımcısı, 1973 yılı için, bu 
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten dört 
aya kadar ve müteakip üçüncü yıl için de, 
28 Şubat’tan geç olmamak üzere, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde icrai  meslek 
eden tüm Avukatları, Lefkoşa’da yer alacak 
bir olağan genel kurul toplantısına çağırır. 
Toplantı yeri ile tarihi, Başsavcı veya 
yokluğunda veya görev yapamayacak du-
rumda olması halinde Başsavcı Yardımcısı 
tarafından saptanır. Ancak, toplantı tarihi, 
her halükarda çağrı tarihinden on dört 
gün sonraya bırakılamaz. 

(2)

Toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı 
olan tüm kişilere, toplantı hakkında, en az 
sekiz gün önceden bilgi verilir. Bu bildir-
im, toplantının yerini ve saatini belirler. 
     Ancak, toplantının yapılacağı hakkında 
bildirimde bulunulmasının istemeyerek 
ihmal edilmesi veya herhangi bir üyenin 
bildirimi almaması, bu tür bir toplantı 
işlemlerini geçersiz kılmaz.

9/1973 (3)

Başsavcı veya yokluğunda veya görev 
yapamayacak durumda olması halinde 
Başsavcı Yardımcısı veya toplantının 
yapılması için tayin edilen tarihte her 
ikisinin de yokluğunda veya görev ya-
pamayacak durumda olmaları halinde, 
Baro Konseyi Başkanı, toplantıya 
başkanlık yapar ve icra-i meslek etme-
kte olan on beş avukatın bizzat hazır 
bulunması ile toplantı yeter sayısı olur.
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(4)

Tüm konular, hazır bulunan avukatların 
oy çoğunluğu ile karara bağlanır ve 
oyların eşit olması halinde, Başsavcı veya 
yokluğunda veya görevini yapamaya-
cak durumda olması halinde, Başsavcı 
Yardımcısı veya onun da yokluğunda veya 
görevini yapamayacak durumda olması 
halinde Baro Konseyi Başkanının ikinci ve 
ayırt edici bir oyu vardır.
     Ancak, saptanan saatten yarım saat 
sonrasına kadar yeter sayı bulunmadığı 
takdirde, toplantı ertesi hafta, aynı gün, 
saat ve yere ertelenir ve on avukatın hazır 
bulunması ile yeter sayısı olur.

9/1973

8/2002

(5)

Barolar Birliği Olağan Genel Kurul 
Toplantısında başka şeyler yanında bir 
sonraki seçime kadar hizmet etmek üzere, 
en az 15 (onbeş) yıl icra-i meslek etmiş 
avukatlar arasından 1 (bir) Baro Konseyi 
Başkanı, Baro Konseyine üye olmak üzere  
icra-i meslek eden avukatlar arasından 1 
(bir)’i en az 10 (on) yıl icra-i meslek etmiş 
3 (üç) avukat ve Disiplin Kurulu üyeleri 
seçilir.
 

Barolar Birliğinin 
Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı

22. (1)

Baro Konseyi, uygun gördüğünde, re’sen 
ve icrai meslek etmekte olan en az yirmi 
avukatın, sekretere yazılı olarak yapılmış 
ve yazıhaneye verilmiş başvurusu üzerine, 
Barolar Birliğini olağanüstü genel kurul 
toplantısına çağırır.

(2)

Baro Konseyi, böyle bir istemde 
bulunulmasından başlayarak kırk gün 
içinde toplantıyı çağırmak için gerekeni 
yapmadığı takdirde, istemde bulunanlar 
arasından, icrai meslek etmekte olan her-
hangi on beş avukat bizzat olağanüstü bir 
toplantı çağırabilir.

(3)

İstemde toplantının amacı belirtilmeli 
ve istem, istemde bulunanlar tarafından 
imzalanmalıdır.
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(4)

21’inci maddenin (3)’üncü ve (4)’üncü 
fıkra kuralları, gerekli değişiklikler 
yapıldıktan sonra, bu madde uyarınca 
yapılan herhangi bir genel kurul 
toplantısına da uygulanır.
     Ancak, saptanan saatten bir çeyrek 
saate kadar yeter sayı olmadığı takdirde, 
toplantı yapılmaz.

Baro Konseyi 23. (1) Baro Konseyi aşağıdakilerden oluşur:

8/2002

(a)
(b)

Baro Konseyi Başkanı, 
Bu Yasanın 19’uncu maddenin 
(5)’inci fıkrası kuralları uyarınca, 
her Mahalli Baroyu temsil etmek 
için seçilen ve icra-i meslek eden 
2 (iki) avukat ile 21’nci maddenin 
(5)’inci fıkrası kuralları uyarınca 
seçilen ve icra-i meslek eden 3 (üç) 
avukat. 

(2)

Baro Konseyinin seçilmiş üyeleri, er-
tesi seçime kadar görev  yaparlar ve bir 
sonraki seçimde yeniden seçilme hakkına 
sahiptirler.

8/2002 (3)
Baro Konseyi kendi üyeleri arasından 
Genel Sekreteri ve Astbaşkanı seçer.

(4)

Baro Konseyi, toplantılarını, uygun 
gördüğü biçimde yapabilir, erteleyebilir 
veya düzenleyebilir.

(5)

Baro Konseyinin beş üyesinin hazır 
bulunması ile toplantı yeter sayısı olur 
ve toplantıda ortaya çıkan konular, 
oyçokluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit 
olması halinde, Başkanın ikinci ve ayırt 
edici oyu olur.
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8/2002

(6)

Baro Konseyi Başkanı, Baro Konsey-
inin tüm toplantılarına başkanlık yapar 
ve toplantılarda hazır bulunur. An-
cak yokluğu veya görevini yapmaktan 
aciz olması halinde Asbaşkan; onun 
da yokluğu veya görevini yapmaktan 
aciz olması halinde ise, en kıdemli üye 
toplantıya başkanlık eder.

(7)

Baro Konseyi Başkanı, Baro Konseyini 
re’sen veya Başsavcının veya yokluğunda 
veya görevini yapamayacak durumda 
olması halinde Başsavcı Yardımcısının 
veya Konseyin en az beş üyesinin, toplantı 
amaçlarını belirten yazılı istemi üzerine, 
Baro Konseyini toplantıya çağırır.

Baro Konseyinin 
Yetkileri

24. (1)

Baro Konseyi, meslekle ilgili tüm konuları 
inceler ve uygun göreceği işleri yapar. 
Konsey, yukarıdaki kuralların genelliğine 
veya bu Yasanın Konseye verdiği başka 
herhangi bir yetkiye halel gelmeksizin, 
aşağıdaki yetkilere  sahiptir:
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(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Yargı ve yürütme organları 
ile ilgili olarak, Baronun onur 
ve bağımsızlığını korumak ve 
savunmasını yapmak;
mesleğin icra ve etiketini düzenle-
mek;
mesleki etikete ve icraya ilişkin 
soruları yanıtlamak ve bu sorular 
hakkında düzenlemeler yapmak;
Yürürlükteki mevzuatı ve kendi-
sine sunulan öteki hukuki konuları 
incelemek ve uygun gördüğü 
takdirde, bunlar hakkında rapor 
sunmak ve herhangi bir yasa veya 
tüzük yapılmasının uygun olacağı 
konusunda Hükümete tavsiyede 
bulunmak;
Gerekli ve uygun herhangi bir du-
rumda, icrai meslekte olan avukatlar 
topluluğunu temsil etmek;
Baro ile halk arasında karşılıklı 
anlayış ve iyi ilişkiler geliştirmek;
Halkın mahkemelere başvurma ve 
herhangi bir mahkeme veya yargı 
makamı önünde savunma vekili 
tarafından temsil edilme haklarını 
korumak;
Mahalli Baro Komitelerinin, bu 
Yasanın verdiği yetki ve işlevlere ek 
yetki ve işlevlerini saptamak;
Yukarıdaki konuların herhangi 
birini düzenleyen ve avukat-
lar tarafından bir genel kurul 
toplantısında oy çoğunluğu ile 
onaylanması gereken tüzükler 
yapmak.

(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca Baro 
Konseyinin yaptığı herhangi bir tüzük, 
Resmi Gazetede yayımlanır ve icrai 
meslek eden tüm avukatlar için bağlayıcı 
olur.
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(3)

Yukarıdaki (2)’inci fıkra uyarınca yapılan 
herhangi bir tüzüğe aykırı bir davranışta 
bulunan veya söz konusu tüzüğe uyma-
yan herhangi bir avukat, mesleğe uygun 
olmayan davranış nedeniyle suçlu olur 
ve hakkında 17’nci madde kuralları 
uygulanır.

(4)

Baro Konseyi, mahkemelerde, herhangi 
bir üyesi veya icrai  meslek etmekte olan 
başka herhangi bir avukat tarafından 
temsil edilir. 

(5)

Baro Konseyi, uygun göreceği şekilde, 
kendi işlevlerini, çalışmalarını ve 
izleyeceği yöntemi düzenleyebilir.

Alt Komiteler

25. (1)

Baro Konseyi, seçilmesinden sonra, müm-
kün olan en erken bir zamanda, uygun 
görülecek başka herhangi bir alt komit-
eye ek olarak, aşağıdaki alt komiteleri 
oluşturur:
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(a)

(b)

(c)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet-
inde yürürlükteki mevzuatı ve 
kendisine sunulan herhangi bir 
hukuksal konuyu inceleyecek 
ve uygun görürse rapor verecek 
ve herhangi bir yasa veya tüzük 
yapılmasının uygun olacağı 
konusunda Hükümete sunulmak 
üzere tavsiyede bulunabilecek bir 
Mevzuat Alt Komitesi;
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yetinde mesleğin icra edilmesini 
ve etiketini düzenleyen tüzük 
tasarıları hazırlayacak ve meslek 
ahlakı konusunda tavsiyelerde bu-
lunacak ve eşgüdümü sağlayacak 
bir Meslek İcra ve Etiket Alt 
Komitesi;
Baro Konseyi toplantılarına havale 
edilmeyi gerekli kılacak kadar 
önemli görmediği veya ivedi olar-
ak ele alınmasını gerekli gördüğü 
konuları, Baro Konseyi adına ka-
rara bağlamak ve bu kararları icra 
etmek için yetkilendirilen daimi 
bir Yürütme Alt Komitesi.

(2)

Alt Komitelerce yapılan işlemler, onay-
lanmak için ilk fırsatta Baro Konseyine 
sunulur.
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                    VI: KISIM
     EMEKLİLİK VE TAHSİSATLAR

Emeklilik Maaşı 
ve Tahsisatı 

Öngören Tüzük-
ler

26. (1)

Baro Konseyi, Bakanlar Kurulunun 
onayı ile, bu Kısım uyarınca, bu Yasada 
“Fon” olarak anılan bir “Avukatlar Eme-
klilik Fonu” kurulmasını ve bu Yasada 
“iştirakçi” olarak anılan ve Fona iştirak 
payı ödemiş olan avukatların, eme-
kliye ayrılmaları üzerine kendilerine 
veya ölümleri halinde, dul eş ve yetim 
çocuklarına, emeklilik maaşı ve tahsisat 
ödenmesini öngören Tüzükler yapar. Bu 
Tüzükler, Resmi Gazetede yayımlanır.

(2)

Bu Kısım uyarınca yapılan Tüzükler, 
aşağıdaki konular için gerekli kuralları 
içerir:

(a)

Bu Yasada “Yönetim Kurulu” 
olarak anılan bir Fon Yönetim Ku-
rulu kurulması ve yeter sayı dahil, 
yönetim kurulunun çalışmalarının 
düzenlenmesi;

(b)
Yönetim Kurulunun yetki ve görev-
leri;

(c)

Fona ait paraların yatırımlarda 
kullanılması, Fonun peri-
yodik olarak denetlenmesi 
ve değerlendirilmesi ve bu 
değerlendirmede Fonun:

(i)

yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeye yeterli olmadığı veya 
yeterli olmama olasılığı; veya

(ii)

yükümlülüğünü yerine 
getirmek için makul olarak 
yeterli olandan fazla olduğu 
ve olmaya devam edeceği 
olasılığı,
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göstermesi halinde Fonu, hale 
göre, yükümlülüğünü yerine 
getirmeye yeterli duruma get-
irmek veya makul olarak yeterli 
olandan fazla duruma getirmemek 
amacıyla, Tüzüğe gerekli görülen 
değişikliklerin yapılması;

(d)

icrai meslek eden avukatların Fona 
iştirak payı ödemesi, bu iştirak 
payının miktarı ve hangi yöntemle 
tahsil edileceği ve iştirak payının 
ödenmemesi halinde uygulanacak 
yaptırımlar;

(e)

iştirakçiye veya dul eş ve yetim 
çocuklarına emeklilik maaş ve 
tahsisatı verme koşulları ve bu 
maaş ve tahsisatın hesaplanma 
şekli;

(f)

iştirakçi ve dul eş ve yetim 
çocukları tarafından verilecek 
bilgiler;

(g)

bir emeklilik maaş veya tahsisatının 
devrini veya bunların üzerine 
herhangi bir yükümlülük yüklen-
mesini veya icraya tabi tutulmasını 
yasaklamak;

(h)

bu Tüzük uyarınca verilen bir 
emeklilik maaşının, hangi koşullar 
altında kesileceği veya sona ereceği;

(i)
Fon için düzenli hesap tutulması ve 
hesapların denetim biçimi;

(j)

Fonun tasfiye koşulları ve tasfi-
yede izlenecek yöntem ve böyle 
bir durumda Fonun nasıl elden 
çıkarılacağı;

(k)

Fon amaçları için gerekli ve yararlı 
görülecek ayrıntılar ve tamamlayıcı 
veya arızi konular.
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Bakanlar Kurulu-
nun Harç Öden-
mesi İçin Tüzük 

Yapabilmesi
27. (1)

Fonun, 26’ncı maddenin (1)’inci fıkrası 
uyarınca kurulması üzerine, Bakanlar Ku-
rulu, aşağıdaki amaçlar için tüzük yapar:

(a)

Herhangi bir mahkeme veya bir 
yargıç veya başka bir mahkeme 
memuru önüne çıkan veya avukat 
olarak, saptanacak başka herhangi 
bir iş yapan veya herhangi bir 
mahkeme veya yargıç veya başka 
bir mahkeme memuru önünde, 
saptanmış bir belge dosyalayan 
veya ibraz eden veya adına böyle 
bir belge dosyalanan veya ibraz edi-
len her icrai meslek eden avukatın, 
saptanacak bir harç ödemesi; 

(b) bu tür harçların tahsil yöntemi.

(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca saptan-
an harçlar ödenmedikçe, hiçbir avukatın 
herhangi bir mahkeme veya bir yargıç 
veya başka bir mahkeme memuru önüne 
çıkmasına veya saptanan herhangi bir 
iş yapmasına ve herhangi bir mahkeme 
veya bir yargıç veya başka bir mahkeme 
memuru önünde saptanmış hiçbir belge 
dosyalanmasına veya ibraz edilmesine izin 
verilmez.

Harçların Fona 
Ödenmesi

28.

Yukarıdaki 27’nci maddenin (1)’inci fıkrası 
uyarınca öngörülen harçlardan toplanan para-
lar, Fona yatırılır. Toplanan paraların bu şekilde 
Fona yatırılmasına bağlı olmak koşuluyla, Dev-
letin genel gelirlerinden Fona başka hiç bir para 
yatırılmaz.

Avukatların 
İştirak Payını ve 
Harcı Müvek-

killerineYükleye-
memesi 29. (1)

Hiçbir avukat, Fona iştirak payı olarak 
ödediği herhangi bir parayı veya 27’nci 
maddenin (1)’inci fıkrası uyarınca konan 
herhangi bir harcı, müşterilerine yükleye-
mez veya onlardan alamaz. 
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(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkraya aykırı bir 
davranışta bulunan herhangi bir avukat, 
mesleğe uygun olmayan bir davranış 
nedeniyle suçlu olur ve aleyhine bu Yasa 
uyarınca disiplin işlemi başlatılır.
                    
                    VII. KISIM
           ÇEŞİTLİ KURALLAR

İşlemlerin 
Tarafları

30.

Bu Yasanın içerdiği herhangi bir kurala 
bakılmaksızın, herhangi bir hukuk veya ceza 
işlemindeki bir taraf, bizzat hazır bulunarak 
kendi davasını yürütebilir; ve bir hukuk işleminde 
ortak yararı olan birden fazla taraf bulunması 
halinde de, bu taraflardan herhangi biri, öteki 
taraflarca, adlarına hazır bulunarak davayı 
yürütmesi için yazılı olarak yetkili kılınabilir; 
ve bir hukuk işlemini görmekte olan mahkeme 
de uygun gördüğü hallerde, herhangi bir tarafın 
bizzat başvurusu üzerine, o tarafın yakın akrabası 
olan herhangi bir kişiye, adına hazır bulunarak 
davasını onun için yürütmesine izin verir.

Münhalların 
Doldurulması

31.

Mahalli Baro Komitesi üyeleri veya Baro Kon-
seyinin seçilmiş üyeleri arasında herhangi bir 
münhal meydana gelmesi halinde, böyle bir 
münhal, hale göre, bir Mahalli Baro Komitesi veya 
Baro Konseyinin geriye kalan üyeleri tarafından, 
gerekli niteliği taşıyan bir üyenin seçimi ile dol-
durulur ve bu biçimde seçilen herhangi bir üye, 
önceki üyenin seçildiği sürenin geriye kalan kısmı 
için görev yapar.
     Ancak, bir Mahalli Baro Komitesinin, üyel-
erinin veya Baro Konseyinin, seçilmiş üyelerinin 
arasında, meydana gelen münhallar nedeni-
yle, üye sayısı üçte birden aşağıya düşerse, bu 
münhallar, hale göre, Mahalli Baro veya Baro-
lar Birliğinin bu amaçla yapılacak genel kurul 
toplantısında, gerekli niteliği taşıyan yeni üyeler 
seçilmek suretiyle doldurulur.
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Tüzük Yapma 
Yetkisi

32.

Bakanlar Kurulu, Yüksek Mahkemenin tavsiye ve 
yardımı ile, bu Yasanın II’nci, III’üncü ve IV’üncü 
Kısımlarının amaçlarının daha iyi bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için ve bundan önce verilen yet-
kilerin genelliğine halel gelmeksizin, avukatların 
Kaza Tapu Dairesinde yapılacak herhangi bir 
işlem için alacakları azami ücreti saptamak için, 
Resmi Gazetede yayımlanacak tüzükler yapabilir.

Koruma

33.

Fasıl 3, 1949 Avukatlar Yasası uyarınca kaydını 
yaptırmış ve adı geçen Yasa uyarınca verilmiş her-
hangi bir yıllık ruhsat, bu Yasa uyarınca yapılmış 
ve verilmiş sayılır.

Geçici Madde 
Koruma 8/2002

1. (A)

Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girm-
esinden önce, Avukatlar Siciline “avukat” 
veya Stajyerler Siciline “stajyer” olarak 
kaydolunmuş kişilerin, bu (Değişiklik) 
Yasasının 3’üncü maddesi ile değiştirilen 
Esas Yasanın kaydolunma vasıflarını 
düzenleyen 4’üncü maddesi kuralları 
bakımından, kazanılmış haklarına halel 
gelmez.

8/2002

(B)

Kendisine avukat olarak kaydolunmak 
hakkını kazandıracak nitelikte olan her-
hangi bir üniversite veya eğitim kuru-
muna bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe 
girmesinden önce öğrenci olarak kabul 
edildiği hususunda, Hukuk Meclisini 
belge ile tatmin eden ve bu gibi bir üni-
versite veya kurumun hukuk digrisi veya 
diploması ile Hukuk Meclisine başvuran 
kişiler hakkında, bu (Değişiklik) Yasasının 
3’üncü maddesi kuralları ile değiştirilen 
Esas Yasanın 4’üncü maddesinin (d) fıkrası 
kuralları uygulanmaz ve Hukuk Meclisi, 
4’üncü maddenin diğer fıkraları kurallarını 
gözeterek, bu gibi bir kişiye, avukat olarak 
kaydolunma hakkı kazanmış olduğuna dair 
bir şahadetname verebilir.
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Geçici Madde
Önceden 

Oluşturulan 
Kuralların Du-

rumu
8/2002

2.

Bu (Değişiklik) Yasası ile oluşturulmasında farklı 
kurallar öngörülen kurallar, bu (Değişiklik) 
Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içerisinde oluşturulur.

Yürürlüğe Giriş

34.

Bu Yasa, Resmi Gazetede yayımlandığı tari-
hte yürürlüğe girer; sadece IV. Kısım kuralları 
ise, Bakanlar Kurulunun Resmi Gazetede 
yayımlayacağı bir bildiri ile saptayacağı bir tarihte 
yürürlüğe girer.
                           -----------------
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AVUKAT KATİPLERİNİN 
KAYDINI ÖNGÖREN YASA

MADDE DİZİNİ

Madde   1- Kısa isim
Madde   2- Yorum
Madde   3- Avukat Katipleri Sicili
Madde   4- Katiplerin Kaydı İçin Avukatların Başvuruları, Emekliye Ayrılma
                  İhbarı v.s
Madde   5- Sadece Fiilen Çalıştırılanların Katip Olarak Kaydedilmeleri
Madde   6- Katiplerin Tahsil Durumu
Madde   7- Ehliyetsiz Olma
Madde   8- Kayıtlı Katiplerin Bazı Hallerde Avukat Adına İş Yapabilmeleri
Madde   9- Disiplin İle İlgili Kurallar
Madde 10- Yüksek Mahkemenin Bir Katibin Adını Sicile Tekrar Koyma Yetkisi
Madde 11- Suç ve Cezalar
Madde 12- Tüzük Yapma Yetkisi

AVUKAT KATİPLERİNİN KAYDINI ÖNGÖREN YASA

Kısa isim 1. Bu Yasa, Avukat Katipleri Yasası olarak isimlendirilir.



Avukatlık Mevzuatı

738

Yorum

2.Bu yasada _
“avukat” Avukatlar Yasası uyarınca avukat olarak kayıt yaptırmış ve 
ayni Yasa gereğince verilmiş ve ilgili zamanda yürürlükte olan yıllık 
ruhsat sahibi bir kişiyi anlatır;
“katip” bir avukatın mesleğini icra etmekte olduğu sırada katip 
olarak fiilen istihdam ettiği ve avukatın yazıhanesinin genel işi ile 
uğraşan bir kişiyi anlatır;
“kayıtlı katip” bu Yasa kuralları uyarınca kaydedilmiş bir katibi 
anlatır;
“Kaza Mahkemesi” bir katibin bu Yasa kuralları uyarınca kayıtlı 
bulunduğu ilçenin Kaza Mahkemesini anlatır;
“Mukayyit” sicilin tutulduğu ilçenin Kaza Mahkemesi Mukayyidini 
anlatır;
“Sicil” 3. madde kuralları uyarınca tutulan avukat katipleri sicilini 
anlatır. 

Tutulacak 
avukat kati-
pleri sicili 
Cetvel 3.

Her Kaza Mahkemesi Mukayyidi Cetvelde gösterilen 
şekilde ve Avukat Katipleri Sicili olarak isimlendirilen 
bir defter tutar; Mukayyit bu deftere, Kazada avukatlık 
mesleği icra eden veya yazıhanesi bulunan herhangi bir 
avukatın katip olarak çalıştırdığı tüm kişilerin isimlerini 
ve Cetvelde gösterilen öteki detayları yazar.

Katiplerin 
kaydı için 

avukat-ların 
başvuru-

ları, emek-
liye ayrılma 
ihbarı v.s.

4.

(1)

(2)

Herhangi bir avukat herhangi bir kişiyi katibi olarak 
kaydettirmek istediğinde yazılı olarak Mukayyide 
başvurur. 

Bir avukat icrai meslek etmekten emekliye ayrıldığında 
veya katibi çalıştırmaktan vazgeçtiğinde, hale göre, 
emekliye ayrıldığı veya katibi çalıştırmaktan vazgeçtiği 
günden itibaren üç gün içerisinde durumu yazılı olarak 
Mukayyide bildirir.
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Sadece fiilen 
çalıştırı-
lanların 

katip olarak 
kaydedil-

meleri.

5. Bir avukat bir kişiyi fiilen katibi olarak çalıştırmadıkça, o kişiyi 
katibi olarak kaydettiremez.

Katiplerin 
tahsil du-

rumu

6.

(1) Mukayyit bir kişinin bir orta eğitim okulunda en az iki 
yıl eğitim gördüğünden tatmin olmadıkça o kişiyi, bu Yasa 
gereğince katip olarak kaydetmez. 
(2) Bu madde kuralları , bu maddenin yürürlüğe girdiği tari-
hte bu Yasa uyarınca katip olarak kayıtlı bulunan herhangi 
bir kişiye uygulanmaz.

Ehliyetsiz 
olma

7. Altı ay veya daha fazla hapis cezası ile cezalandırılan her-
hangi bir suçtan mahkum olan herhangi bir kişi avukat katibi 
olarak kaydedilemez veya kaydedilmiş olarak kalamaz. Ancak 
bir avukatın icra-ı meslek etmekte olduğu veya yazıhanesini 
bulundurduğu ilçenin Kaza Mahkemesi Başkanı Mukayyide tali-
mat vererek ilgili kişinin sicile kaydedilmesini  veya isminin tekrar 
yazılmasını isteyebilir. 

Kayıtlı 
katiplerin 

bazı hallerde 
avukat adına 

iş yapabil-
meleri

8.

(1)

Kayıtlı bir katip, kaydını sicile yaptıran avukat adına o 
avukattan bir vekaletname ibraz etmeden:-

(a)
Kaza Tapu Dairesinde hazır bulunarak işlem 
yapabilir ve

(b)
katip olarak çalıştırıldığı sırada ortaya çıkan her-
hangi bir işi yapabilir.

(2)
Bu madde kuralları, kayıtlı bir katibe aşağıdaki konu-
larda herhangi bir hak veya yetki vermez:-

(a)
bir avukat adına bir Mahkeme veya yargıç 
önünde ısbatı vücud etmek; veya

(b)

ilgili zamanda yürürlükte bulunan Mahkeme 
Tüzükleri uyarınca bir avukat tarafından 
yapılması öngörülen herhangi bir iş yapmak.
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Disiplin ile 
ilgili kurallar

9. (1)

Bir kaza Mahkemesi re’sen veya herhangi bir Yargıç 
veya başka bir kişi tarafından bir kayıtlı avukat 
katibinin görevini kötüye kullandığı yolunda Kaza 
Mahkemesine rapor sunulması üzerine-
(a) o katibin adının sicilden silinmesini; veya 

(b)
o katibin belirtilecek bir süre için işine geçici 
olarak son verilmesini emredebilir.

(2)

Kaza mahkemesi, bu maddenin kendisine verdiği 
yetkiyi kullanırken tanıkların celbi ve ısbatı vü-
cud etmeye zorlanmaları ile ilgili olarak, hukuk 
işlemlerindeki ayni yetkiye sahiptir.  

(3)

Kaza Mahkemesinin bu madde uyarınca verdiği her 
emir aleyhine  emrin  verildiği tarihten  başlayarak iki 
ay içerisinde  Yüksek Mahkemeye istinaf edilebilir;
Ancak:-

(a)

Yüksek Mahkeme, iki aylık sürenin sona ermes-
ine bakılmaksızın istinaf süresini uygun göreceği 
koşullara bağlı olarak uzatabilir, ve

(b)

Yüksek Mahkemeye istinaf edilmesine 
bakılmaksızın Kaza Mahkemesi  emrinin 
uygulanması,Kaza Mahkemesi veya Yüksek 
Mahkeme başka biçimde bir emir vermedikçe, 
geçici olarak durdurulamaz. 

(4)
Yukarıdaki (3). fıkra uyarınca Yüksek Mahkemeye 
istinaf edilmesi halinde Yüksek Mahkeme-

(a)
İstinafı reddederek Kaza Mahkemesi emrini 
onaylayabilir;

(b)
istinafı kabul ederek Kaza Mahkemesi emrini 
iptal edebilir;

(c) Kaza Mahkemesinin emrini değiştirebilir; veya
(d) adaletin gerektirdiği biçimde bir emir verebilir.

(5)

Bu madde amaçları bakımından Kaza Mahkemesi, 
Kaza Mahkemesi Başkanı ve bir Kaza Mahkemesi 
yargıcı veya iki kaza Mahkemesi  Yargıcından oluşur.
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Yüksek 
Mahkeme-

nin bir 
katibin adını 
sicile tekrar 

koyma yetkisi

10. Yüksek Mahkeme, bir katibin adının sicilden silinmesine emir 
tarihinden beş yıl geçmesi üzerine, böyle bir emir bu Yasanın 
yürürlüğe girmesinden önce veya sonra verilmiş olsun, uygun 
gördüğü takdirde herhangi bir zaman o katibin kayıtlı bulunduğu 
ilçenin Kaza Mahkemesi  Mukayyidine emir vererek o katibin 
adının sicile tekrar alınmasını isteyebilir.

Mukayyidin 
görevleri 11. Mukayyid-

(a)

Kaza Mahkemesinin, kayıtlı bir katibin adının si-
cilinden silinmesi için bir emir vermesi ve Yüksek 
Mahkemeye yapılan bir istinaf üzerine emrin iptal 
edilmemesi halinde, o katibin adını sicilden siler;

(b)

Kaza Mahkemesinin kayıtlı bir katibin işine geçici 
olarak son verilmesi için bir emir vermesi halinde, bu 
konuda sicile bir kayıt yapar;

(c)
Yüksek Mahkemenin verebileceği bir talimat uyarınca 
sicile başka herhangi bir kaydı yapar;

(d)

bir avukattan 4. maddenin (2) fıkrası uyarınca bir 
ihbar alması veya bir avukatın ölmesi halinde o avukat 
tarafından yaptırılan katibin kaydını sicilden siler.

Suç ve Ce-
zalar

12. Her kim, adı sicilde bulunmadığı halde veya yetkili bir Mahke-
mece geçici olarak işine son verildiği süre içinde herhangi bir za-
man, avukat katibi olduğu biçimde davranırsa bir suç işlemiş olur 
ve altı aya kadar hapis cezasına veya yirmi Kıbrıs lirasına  kadar 
para cezasına veya her iki cezaya birden  çarptırılabilir.

Tüzük yap-
ma yetkisi

13. Bakanlar Kurulu Yüksek Mahkemenin tavsiye ve yardımı ile 
zaman zaman aşağıdaki konularda Mahkeme Tüzüğü yapabilir:- 

(a)

Kayıtlı bir katibin sicile kaydını yaptıran avukat adına 
yaptığı herhangi bir işleme karşılık alınabilecek azami 
harçların saptanması; 

(b)
9. ve 10. Maddeler uyarınca başlatılacak işlemler ve bu 
işlemler için alınacak harç ve masrafların saptanması; 

(c)
bu Yasa amaçlarının genel olarak daha iyi bir biçimde 
gerçekleşmesi.



Avukatlık Mevzuatı

742

CETVEL
(3. Madde)
Avukat Katipleri Sicilinin
Şekli

Sıra No.
Kazanın adı
Katibin adı ve soyadı
Katibin ikamet yeri
Avukatın adı ve soyadı
Avukatın ikamet yeri
Katibin işine geçici olarak son verildiği 
tarih, durdurma süresi ve nedenleri
Yasanın 10. Maddesi uyarınca Yüksek 
Mahkeme emri sonucu katibin adının 
tekrar sicile alındığı tarih ve emir tarihi.
Yasanın 9 ve 10. Maddeleri uyarınca bir 
Kaza Mahkemesi veya Yüksek Mahkeme 
emri ile ilgili başka herhangi bir detay.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE ÜLKELERDE
AVUKATLIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER1

Bu Bilgi Notu Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Akkuş’un ko-
ordinesinde, aşağıda isimleri geçen tetkik hâkimleri tarafından hazırlanmıştır:
Ceyda Ümit, Celalettin Dönmez, Ömer Serdar Atabey, Ulvi Altınışık, Alpaslan Ma-
mak, Okan Taşdelen, Bayram Turgut ve Ulya Emiroğlu
Not: Çalışmada ülkeler alfabetik sıraya göre gösterilmiştir.

ALMANYA
Alman Hukukuna göre avukat, yargının bağımsız bir sujesidir. Buradaki yargı kav-
ramı dar anlamda anlaşılmamalıdır; zira avukat, sadece adli mercilerin bir sujesi 
değildir. Nitekim avukatların görevi sadece mahkemelere çıkmakla kalmamakta, 
özellikle hukuki meselelerde danışmanlık suretiyle mahkeme öncesinde kendini 
göstermektedir.
Avukat, hukuki yardıma ihtiyacı olanın danışmanı ve vekili olarak, hakim ve sav-
cılara karşı bağımsız bir görev üstlenmiştir. Bu görevi yerine getirebilmesi içinde, 
geniş yetkilerle donatılmıştır. Alman Avukatlık Yönetmeliğine göre hukuki mesele-
lerde görüş bildirme yetkisi sadece avukatlara tanınmıştır. Alman Anayasa Mahke-
mesi verdiği bir kararda, bireylerin hukuki meselelerde bilgilendirilmesinin, aslında 
devletin asli görevleri içersinde olduğu, ve bu görevin yasa ile avukatlara bırakıldığı, 
ifade etmiştir. Bu anlamda avukatlar kamu görevi üstlenmişlerdir. Bu tanımlama 
avukatın kamu hizmeti görmesi şeklinde değil, sadece avukatın gördüğü görevin 
önemini ifade ettiği, bu bakımdan kendisine önemli haklar yanında ödevlerde yük-
lediği, şeklinde algılanmıştır.
Alman Avukatlık Yönetmeliği avukatlığın serbest bir meslek olduğunu belirtmiş, 
ancak bunun yanında avukatlığın esnaflık olmadığını da ifade etmiştir.
Avukat Olabilme Şartları
Avukat olabilmek için;
Üniversitelerin hukuk fakültelerinde en az 3.5 yıllık bir eğitim programını başarıyla 
tamamlayanlar, ülke genelinde yapılan sınava girerler.
Başarılı olanlar hukuk kariyerine hazırlık mahiyetindeki 2 yıllık staja başlarlar.
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Stajyer tüm zorunlu ve seçimlik evreleri tamamladıktan sonra, Eyalet Yüksek Mah-
kemesi Başkanı, stajyerin staj boyunca aldığı notlarla birlikte sınav kurumuna ha-
vale eder.
Sınav Kurumu stajyerin notlarını inceleyerek sınava alınıp alınamayacağına karar 
verir.
Stajyerler sınava girmeye hak kazanırlarsa yazılı ve sözlü sınava girerler. Öncelikle 
yapılan yazılı sınavlardan adayın belirli bir puan barajını geçmesi gerekmektedir. Bu 
barajı geçemeyen adaylar sözlü sınava kabul edilmezler.
Yazılı sınavlardan sonra yapılan sözlü sınav, bir olay hakkında hazırlanan dosya-
nın incelenmesi ve tartışılması şeklinde geçer. Adaylar staj sonrası yapılacak sınava 
sadece iki defa katılabilmektedirler. İki kez de başarısız olan adayın bir kez daha 
sınava katılma hakkı bulunmamaktadır.
Avukatların ücretleri 1 Temmuz 2004 tarihli “Avukatların Ücretlerine İlişkin Ka-
nun” çerçevesinde belirlenebileceği gibi taraflar arasında serbestçe tayin edilebil-
mektedir.
Almanya’da 1995 yılında yürürlüğe giren, “Ticarî Bir Mesleği İcra Etmeyen Kişilerin 
Ortaklık Kurarak Mesleklerini Yapmalarına Dair Kanun” ile Avukatlık ortaklıkları-
nın kurulması yolu açılmıştır.

AVUSTURYA
Avukat Olabilme Şartları
Avusturya’da avukat olabilmek için öncelikle bir hukuk fakültesinden mezun olmak 
ve bunun ardından 5 yıllık bir mesleki eğitimden geçmek gerekmektedir.
Bu 5 yıllık sürenin en az 9 ayının adliyelerde ve 3 yılının da bir avukatın yanında 
stajyer avukat olarak geçirilmesi gereklidir.
Adaylık süresince en azından 42 günü (yarım gün üzerinden) tamamlayacak şekilde 
çeşitli konular üzerindeki eğitimler tamamlanmalıdır (örn. 6 günlük medeni usul 
ve ADR eğitimi).
Stajyer avukatlar, Bölge İstinaf Mahkemesi’nin düzenleyeceği bir avukatlık sınavın-
dan başarılı olmaları ve barolar birliğince güvenilebilir olduklarına yönelik kanaat 
bildirilmesi halinde avukat olarak baroya kayıt olmak için başvurabilirler. Böylelikle 
bir büro açabilir ve dava alabilirler.
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretlere Dair Bilgiler
Avusturya’da avukatların iş mahkemelerindeki bazı usuller dışında part-time ha-
kimlik yapma olanağı bulunmuyor.
Avukatlar bireysel olarak veya şirket kurarak görevlerini ifa edebilirler. Avukatlık 
ücretiyle ilgili olarak ise barolar tarafından oluşturulan davalarda alınacak vekalet 
ücretlerine ilişkin listeler bulunmaktadır. Bununla birlikte avukatlar alacakları ve-
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kalet ücretini serbestçe belirleyebilirler; ancak, Baroların disiplin kuralları uyarınca 
alınabilecek en düşük vekalet ücreti miktarına uymak zorundadırlar.

BELÇİKA
Avukat Olabilme Şartları
Öncelikle Yargı Kanunun 428. maddesine göre bir avukat adayının hukuk lisansına 
(5 yıl) sahip olması gerekir.
Bunu takiben üç yıllık bir staj süresini tamamlamaları 434. maddeye göre zorunludur.
Barolar Birliği Konseyi tarafından muafiyet tanınmadıkça staj süresi askıya alınma-
mış veya kesilmemiş olması gerekir.
Aynı Konsey staj süresince adayların yükümlülüklere riayet edip etmediğini denet-
ler. Gerektiğinde staj süresini uzatabilir.
Aday listesinde bulunan bir aday beş yıllık süreden sonra kayıtlı olduğu Baro’nun 
yükümlülüklerine riayet etmezse kaydı silinir.
Hukuk doktorasına sahip olmakla birlikte on senedir avukatlık icra etmeyen bir 
avukata Konsey onursal avukatlık payesi verebilir. Bu on yıllık süre kısaltılabilir.
Avukatlığa giriş yaşı ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Hukuk davalarında ancak Yargıtay avukatlığı sıfatı bulunanlar avukatlık yapabilir. 
Bu avukatların en az 10 yıllık Baroya kayıtlı avukatlar olmaları ve ayrıca Yargıtay 
Barolar Birliği tarafından açılan sınavı geçmeleri gerekmektedir.
Avukatlar ücretlerine mesleklerinin gerektirdiği alçakgönüllülük esasına göre ken-
dileri belirler. Eğer kararlaştırılan ücret makul değilse Baro Başkanı bu rakamı in-
direbilir. Kendiliğinden atanan avukatların ücretleri devlet tarafından atanır. Eğer 
bu konudan doğan bir dava söz konusu olursa aksi taraflarca oybirliğiyle kararlaş-
tırılmadıkça dava halka açık görülür. Kanunun 446 ıncı maddesinin açık hükmü 
gereğince dava sonucuna göre ücret anlaşması yapılamaz.
Avukatlar bir şirket kurmak suretiyle de faaliyet gösterebilirler. Ancak uygulamada 
her avukatın müstakil bürosu vardır.
Kanunun 444. maddesine göre avukatlar adaletin ve gerçeğin savunması görevini 
özgürce yaparlar. Müvekkillerle olan ilişkilerinde edindiği gizli bilgileri ifşa etmeme 
yükümlülükleri vardır. Bunun yanında görevlerini ifası sırasındaki ifadelerinden 
dolayı dokunulmazlıkları söz konusudur.
Baroya kaydı olan her bir avukat istisnalar saklı kalmak kaydıyla Belçika’nın her-
hangi bir mahkemesinde bir davada avukatlık yapabilir.
Kanunla belirtilen hallerde avukat mahkemede veya savcılıkta hazır bulunmak üze-
re ihzar edilebilir. Eğer bir avukat kendiliğinden bir davaya atanmışsa haklı sebepler 
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göstermesi hali istisna olmak üzere buna uymak zorundadır. Hukuki bir davada 
eğer bir taraf avukat tutamıyorsa Baro başkanı kendiliğinden bir avukat atar.
Kanunun 437. maddesine göre avukatlıkla bağdaşmayan işler başlığı altında kamu 
görevlisi veya yargı mensubu olma durumu da zikredilmiştir.

ÇEK CUMHURİYETİ 
Avukat Olabilme Şartları
Avukat olabilmek için; hukuk mastırı içeren bir hukuk fakültesinden (5 yıllık) me-
zun olmak,
Bir avukatın yanında veya bir şirkette hukuk görevlisi olarak 3 yıl staj yapmak,
Herhangi bir sabıka kaydının olmaması,
Avukatlık yapmaya engel olacak bir disiplin cezası almamak,
Üniversite öğretim üyeliği dışında bir işle ve avukatlık mesleğiyle uygun düşmeyen 
faaliyetlerle uğraşmamak,
Avukatlık sınavından başarılı olmak ve
Avukatlık yemini etmek gerekmektedir. 
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Çek Cumhuriyetinde avukatlar bireysel veya şirket halinde faaliyet gösterebilirler. 
Avukatlık ücreti esas olarak avukatla müvekkilin anlaşmalarına tabi olmakla bir-
likte; böyle bir ücret belirlenmemişse bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı genelgesi 
uyarınca belirlenmektedir.

DANİMARKA
Danimarka’da, hukuki prosedürler Adalet Yönetimi Kanununda düzenlenmektedir. 
Ceza hukukunda iki temel haktan biri suçlamaya cevap verme, diğeri ise yasal yar-
dımdan yararlanmadır. Herkesin istediği avukatı atama ve avukatıyla özel görüşme 
yapma hakkı aynı zamanda anayasal bir haktır. İlgili kişi istediği takdirde avukat 
masrafı devlet tarafından karşılanmakta olup, miktarını mahkeme tayin etmektedir.
Avukat Olabilme Koşulları
Avukatların hukuk fakültesi mezunu olmaları,
Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olmaları,
Sabıkalarının olmaması,
Baroya kayıt ücretini ödemeleri, s
Sosyal güvenlik sistemine tabi olmaları gerekmektedir. Mesleğe kabul için gerekli geçiş sü-
resini Adalet Bakanlığı tayin etmektedir. Avukat olma niteliklerini taşıyan ve baroya kayıt 
olan avukatlara meslek icrası sertifikasını Danimarka Adalet Bakanlığı vermektedir.
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Mesleğin İcra Şekline ve Ücretlere Dair Bilgiler
Avukatın temel görevi adalet hizmetlerinin geliştirilmesi, müşterilerinin hak ve 
özgürlüklerinin korunması olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, görevini icra 
ederken avukatın kamu çıkarını da koruması aranmaktadır. Avukatların belirtilen 
sorumluluklara ve mesleki yükümlülüklere uygun davranmadığı hallerde disiplin 
kurulu, avukatlara disiplin cezası uygulayabilmektedir. Sözkonusu yükümlülükler 
kendi hesabına çalışan veya bir hukuk firması örgütlenmesi olarak çalışan tüm avu-
katlara ayırım gözetilmeden uygulanacaktır. Meslek icrasında avukatların bağım-
sızlığı ilkesi benimsenmiştir, avukatın müvekkilini memnun etmek için meslek etiği 
ve standartlarının aksine davranmayacağı da özel olarak düzenlenmiştir.
Avukatlar hakkında meslek etiği kuralları, avukatların müvekkili adına hangi ko-
şullarda dava takip edebileceğini, ücret alma usullerini ayrıntılarıyla belirtmektedir. 
Uzman olmadığı bir konuda, vekillik görevini üstlenmesi, uzman bir meslektaşına 
müvekkilini yönlendirmesi gerektiği de özel olarak belirtilmiştir. Bu durumlarda 
yönlendirmesi karşılığında herhangi bir ücret talep edemeyecektir.
Avukatlar hukuk firması olarak tek tüzel kişilik altında, kendi hesaplarına ya da aynı 
ofisi paylaşmak suretiyle çalışmalarında aynı mesleki etik kurallarına uyacaklardır. 
Müvekkili ile herhangi bir çıkar çatışması bulunması halinde, vekillik görevinden 
çekilme yükümlülükleri de mevcuttur. Bu gibi durumlarda müvekkilinden aldığı 
ücreti iade edecektir Avukatın alacağı ücret adil ve makul ölçüde olmalıdır. Yapılan 
masraflar, kararlaştırılan ücret miktarını geçtiği taktirde, durumdan müvekkilini 
derhal haberdar etmesi gerektiği de ayrıca düzenlenmiştir. Ücret karşılığı avukatın 
makbuz vermesi, yasadan kaynaklanan bir zorunluluktur. Danimarka’da avukatlar 
Baro Yasasının 44. maddesi uyarınca mesleki teminat sigortası yaptırmakla yüküm-
lüdür. Avukatların karşı taraf avukatıyla ilişkilerinde uyacakları kurallar da özel ola-
rak düzenlenmiştir. Karşı taraf avukatının meslek icrasını engelleyici davranışlarda 
bulunmaları yasaktır.
Avukatlar yanlarında çalıştırdıkları yardımcı avukatlara (assistant attorneys) gerek-
li eğitimi vermek, meslek etiği kurallarına uygun davranmalarını sağlamak duru-
mundadır.

ESTONYA
Avukat Olabilme Koşulları
Estonya’da baroya yalnızca avukatlar, avukatların kıdemli katipleri ile avukat katip-
leri kayıt yaptırabilirler. Baroya kaydolup avukatlık mesleğini icra edebilmek için:
Estonya’da veya başka bir AB ülkesinde ikamet ediyor olmak,
Aktif bir hukuk kapasitesine sahip olmak,
Akredite edilmiş bir hukuk programını tamamlamış olmak,
Yazılı ve sözlü olarak Estonya diline hakim olmak,
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Dürüst ve yüksek ahlaklı olmak,
Şartlarının sağlamak gerekmektedir.
Bu şartları sağlayan adaylar yazılı olarak barolar birliğine başvururlar ve yazılı ve 
sözlü bir sınavdan geçerler. Barolar birliğinin kurul kararıyla avukatlığa kabul edi-
lenlerin ismi resmi gazetede yayımlanır.
Avukat ünvanı alabilmek için bu şartlar dışında:
En az 2 yıl avukat katibi olarak veya en az 1 yıl kıdemli avukat katibi olarak çalışmış 
olmak
Avukatlık sınavını geçmiş olmak gerekmektedir.Veya
Hukuk profesörleri veya en az üç yıl yüksek mahkeme üyesi olarak çalışmış olmak
En az 24 yaşında olmak gerekmektedir.
Baroya kaydolmak için sınavdan geçmek gerekmekte ve avukatlar yemin ederek gö-
revlerine başlamaktadırlar.
Avukat kıdemli katibi veya avukat katibi olarak baroya kaydolup avukatların nezaret 
ve sorumluluğunda çalışmak için eğitim almış ve sınavdan geçmiş olmak gerek-
mektedir.
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Avukatlar hukuk büroları, şirketleri aracılığıyla veya şirketlerin ortaklık kurması 
şeklinde de çalışabilirler.
Barolar Birliği bünyesinde mesleki uygunluk komisyonu görev yapmakta ve avu-
katların periyodik olarak hizmet içi eğitimden geçmeleri gerekmektedir. En az her 
beş yılda bir bu komisyona alınan eğitimler hakkında bilgi verilmesi zorunludur. Bu 
komisyon avukatların mesleki uygunluklarını inceleyip gözden geçirir.
Barolar Birliği Avukatlık ücretini belirleyemez, kısıtlayamaz. Vekalet ücreti ancak 
müvekkille yapılan sözleşmeyle kararlaştırılır. Bu saatlik, sabit veya müvekkile sağ-
lanan menfaate göre kararlaştırılabilir. Avukatlık mesleği için reklam yasağı bulun-
maktadır.
Avukatların meslek içi eğitimleri ayrı bir bölümde düzenlenmiş ve yaptırıma bağ-
lanmıştır.
Hizmet içi eğitime katılmayanların veya en son tabi oldukları mesleki uygunluk 
değerlendirilmesinden veya en son girdikleri avukatlık sınavından itibaren 6 yıl ge-
çenlerin üyelikleri ve mesleki faaliyetleri askıya alınabilmektedir.

FİNLANDİYA
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Finlandiya’da avukatlık mesleği, Avukatlık Kanunu altında düzenlenmiştir. Sadece 
belirli kriterleri karşılayan ve Finlandiya Baro Birliği’nce kabul edilen kişiler avukat-
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lık unvanını kullanabilirler. Bu kapsamda toplam avukat sayısı 1600’dür.
Finlandiya’da hukuki yardım sağlama konusunda avukatlara bir tekel sağlanmamış-
tır. Finlandiya Baro Birliği avukatları mesleki konularda denetimle görevlidir. Bu 
denetim avukatlık bürolarında çalışan diğer hukukçuları da kapsamaktadır, ancak 
avukat olmayan ve hukuki yardım hizmeti sunan kişiler Baro kontrolü dışındadır. 
Avukatlık Kanununun gereklerini yerine getirmeyen veya mesleki etik kurallarına 
uymayan avukatlar son çare olarak Baro’dan uzaklaştırılırlar.
Avukat Olma Koşulları
Finlandiya vatandaşı veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi devletlerden birinin va-
tandaşı olmak
En az 25 yaşını tamamlamak
Dürüstlüğüne dair şüphe taşınmaması ve yaşam tarzının avukatlık mesleği ile bağ-
daşıyor olması
Müflis olamamak ve tam fiil ehliyetine sahip olmak
Finlandiya’da veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi devletlerden birinde hukuk eğiti-
mi almış olmak. Avrupa Ekonomik Alanı üyesi devletlerden birinden hukuk eğitimi 
almış olan kişiler için Baro bilgi düzeyini tespit için ilave bir sınav yapabilir.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birisinde avukatlık unvanını almış olan bir kimse 
Finlandiya’da herhangi bir sınava tabi olmadan mesleğini icra edebilir. Ancak bu 
imkandan yararlanmak için söz konusu ülkede avukatlık mesleğinin en az üç yıl 
boyunca icra edilmiş olması şarttır.

FRANSA
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretlere Dair Bilgiler
Avukatlık yasasına göre, avukatlık özgür ve bağımsız bir meslektir. Avukat, faaliyet-
lerini mesleğe bağlılık bilinciyle bağımsız bir şekilde ve yemininde yer alan husus-
lara bağlı olarak gerçekleştirir.
Müvekkillerine karşı yetkili bir şekilde ve dikkatlice faaliyetlerini yürütür. Avukat 
müvekkilinin sırdaşı olarak kabul edilmektedir. Avukatlık mesleğinin mesleki gizlilik 
ilkesi bulunmaktadır. Bu gizlilik sınırsız ve süresizdir. Her türlü yargı aşamasında öz 
savunması saklı tutulmaktadır. Kanunların izin verdiği ölçüde açıklamada bulunabilir 
ama mesleki gizlilik hususunu da ihlal edemez. Mesleki gizlilikten kasıt, her türden ya-
zılı belge, yazı kopyaları ve elektronik yoldan iletilmiş olan bilgilerdir. Avukat mesleki 
gizlilik ilkesine yanında çalışan kişilerin de riayet etmesini sağlamakla yükümlüdür. 
Şayet avukat, bir avukatlık şirketinde faaliyet gerçekleştiriyorsa; mesleki sırra tüm or-
taklarının riayet etmesini sağlamakla yükümlüdür. Ceza alanında, savunma hakkını 
ihlal etmeden avukat kovuşturma ve soruşturma gizliliğine saygılı davranır. Burada 
müvekkiline dosyada yer alan ve sadece savunma ile ilgili hususları bildirebilir. Avukat 
ile müvekkili arasında her tür bilgi ve belge takası gizlilik içerisinde gerçekleştirilir.
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Aynı dava içerisinde bir avukat şayet kişiler arasında menfaat çakışması varsa bir 
kişiden fazlasını temsil edemez. Buna tarafların rıza göstermesi halinde temsil ede-
bilir. Şayet yeni bir müvekkilinin davası ile eski bir müvekkilin davası çakışırsa; yani 
birincisine ait bilgiler, yeni davada yeni müvekkilinin menfaatine olursa bu kişiyi 
temsil edemez. Bu durum şirket halinde çalışan avukatlar için de geçerlidir. Avukat 
savunma prensibini ve vicahilik prensibine riayet eder.
Ceza davasında avukatlar soruşturma tamamlanmadan taraflara haklarını bildirir 
ve savcılık makamına delilleri hakkında bilgi verir. Şayet sanık veya zanlı istisnai 
bir talepte bulunacaksa, avukat zaman geçirmeden bunu bildirmelidir. Avukat bil-
dirimde bulunması müvekkilinin menfaatlerine zarar getirmeyecekse, açacağı dava 
hakkında karşı tarafın avukatını bilgilendirir.
Avukat her tür hukuki, ekonomik ve sosyal alanlarda mesleki prensipler ışığında 
müdahalede bulunabilir. Görevini yerine getirirken başka meslek gruplarıyla işbir-
liği içinde olabilir. Kanun ve düzenlemelerde belirtilmiş olan durumlar haricinde 
yazılı herhangi bir vekaletname olmaksızın adli ve idari her türlü kurumda müvek-
kili adına hareket edebilir. Müvekkillerine her türlü bilgi sağlamakla yükümlüdür. 
Avukat gerçek ve tüzel kişileri temsil edebilir. Aynı zamanda hakem konumunda, 
bilirkişi, uzlaştırıcı, anlaşmalı paylaşımı gerçekleştirme yada miras işlerini gerçek-
leştirme görevlerini de yürütebilir. Bu görevlerini meslek prensiplerine göre ve ba-
ğımsız olarak gerçekleştirir.
Görevlerinde bağımsız olarak çalışmakla beraber, avukat kanunların öngördüğü 
durumlarda vekaletname ibraz etmelidir. Müvekkili adına görüşme yapma, hareket 
etme veya adına imza atmaya yönelik vekaletname alabilir. Bu tür bir vekaletname 
spesifik olmalıdır, genel hükümleri kapsayamaz. Avukat müvekkilinin mali temsil-
cisi olarak tayin edilebilir. Müvekkilini meslek grupları toplantısında temsil edebilir. 
Vekaletname verilen görevleri açık olarak sınırlandırmalıdır. Avukat şayet vekalet-
namede belirtilmiş olan görevi yerine getiremeyecek olursa; bunu hemen vekalet 
verene bildirmesi gerekir. Avukat yazılı vekaletname olmaksızın mali konularda 
hareket edemez. Avukat mali yönetime sebep verecek herhangi bir vekaleti, kayıtlı 
olduğu baronun olurunu almadan kabul edemez.
Avukat dostane anlaşmalarda müvekkilinin oluru ile hareket eder. Avukat işlem-
lerinde karşı tarafın avukatı ile muhatap olur, belgeleri direkt olarak karşı tarafa 
iletmesi halinde bile; bir örneğini ilgilinin avukatına iletmek zorundadır. Avukat 
görüşmelerde müvekkilinin hazır olması yada yazılı izni ile katılabilir. Karşı tarafın 
avukatı olmaksızın görüşmesi için ise; meslektaşının oluruna bağlıdır, aksi halde 
baş başa görüşmeleri mümkün değildir.
Kendisine bir dosya tevdî edilmiş olan bir avukat; bu dosya ile ilgili daha önce gö-
revlendirilmiş olan meslektaşlarının olup olmadığını kontrol etmelidir. Meslektaşı-
nın yerine geçmeyi kabul eden avukat, bunu kendisine yazılı olarak bildirmelidir.
Görevine son verilen avukatın ise zaman kaybetmeden dosyayı ilgiliye iletmesi 
gerekir. Yeni görevi alacak avukat meslektaşının alacağı ücretin verilmiş olmasını 
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sağlar ve şayet kişi adli yardımdan istifade ediyorsa buna dair bilgi baroya verilir. 
Önceki avukatın alacakları ile ilgili sorunlar baroya bildirilir.
Mesleki prensipler dahilinde avukat reklam yapabilir, internet sitesi açabilir, site va-
sıtasıyla sunacağı hizmetlere karşılık, talepte buluna bankaya para yatırmak duru-
mundadır.
Avukat ve müvekkili arasında anlaşma olmaması halinde; ücret ve giderler, müvek-
kilin gelir durumu ve davanın zorluğu nispetine göre belirlenir. Ücret belirlenmede 
esas alınan hususlar; davaya harcanan zaman, araştırma için yapılan çalışmalar, da-
vanın niteliği ve zorluğu, dava konusu anlaşmazlık nedeninin önemi, avukatın gi-
derleri, avukatın meslekteki kıdemi ve uzmanlığı; müşterinin elde edileceği kazanç 
ve maddi durumu olarak yasada belirlenmiştir.
Avukat dosyasını kabul ettiği müvekkilinden peşin olarak gider talebinde buluna-
bilir. Bu talep edilen peşinat makul olmalıdır. Avukat görevli olduğu dosya ile ilgili 
yardımına başvurduğu meslektaşının ücretini karşılamak durumundadır. Şayet or-
taklaşa bir dava dosyası hakkında çalışılmış ise geliri ortaklaşa paylaşmaları gerekir. 
Ücretler nakit, çek, havale, senet veya banka kartı ile ödenebilir. Ödenmeyen bir 
senedi olan avukat ticaret mahkemesinde dava açabilir. Her türlü hesaplaşma duru-
munda avukat gider dökümünü müvekkiline vermesi gerekir.
Onursal avukat yeminde belirtilmiş olan hususlara bağlı kalmaktadır. 20 yıllık hiz-
met süresi sonrasında avukat onursal avukat ünvanı alır. Temel prensipleri zedele-
miş hiçbir avukat onursal olamaz. Baro genel kurulu kararı olmaksızın onursallık 
geri alınamaz veya reddedilemez. Şayet onursallığın alınması gerekçesi ortadan kal-
karsa ilgili kuruldan tekrar onursallığı talep edebilir.
Bağımsız işbirliği ve maaş karşılığı işbirliği şeklinde avukatlar birlikte çalışabilir. 
Bağımsız işbirliğinde avukat kendi müşterilerini seçebilir. Maaşlı işbirliğinde ise 
avukatın kendi müvekkilleri olamaz, şirket adına hareket eder. İşbirliği yapacak 
avukatın çalışma kontratı çalışma hukuku uyarınca gerçekleştirilir. İmzalandığı 15 
günlük süre içerisinde çalışacak olan avukatın bağlı olduğu baro kuruluna yazılı 
olarak bildirilmelidir. Aynı şekilde kontratta yapılan değişiklikler de bildirilmelidir. 
Taraflar farklı bir kontrat tanzim etmeyeceklerse veya mevcut akde son vermek is-
terlerse birbirlerini en az üç ay önceden bilgilendirirler. Ücret konusundaki anlaş-
mazlıklarda baro gerekli değerlendirmeyi yapar.
İkincil büroların, ülkede ve yurt dışında açılması Fransız yasalarına göre mümkün-
dür. Buna dair bilgi baroya iletilmelidir. Avrupa Birliği ülkelerinde ek büro açılması 
durumunda Baro kuruluna bilgi verir. Avrupa Birliği dışında ek büro açılmasında 
baro kurulundan olur alması gerekir ve kurul üç ay içerisinde buna dair cevabını 
vermesi gerekir.
Yetki alanı dışında bir görevlendirme yapması gereken bir avukat bunun koşulları-
nı müvekkili ile görüşür. Bu işlemler yapıldığında mesleki gizliliğe riayet edilmesi-
ni sağlamalıdır. Farklı barolara mensup olan avukatlar arasındaki bir anlaşmazlık 
olması halinde tayin edilecek üçüncü bir baro tarafından uyuşmazlık çözümlenir. 
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Avukatlar Fransa dışında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin barolarına kayıtlı veya Av-
rupa Birliği baro kriterlerini kabul eden ülkelerin avukatlarıyla birlikte hareket ede-
bilirler.

HOLLANDA
Avukat Olma Şartları
Her şeyden önce adayın hukuk lisans diplomasına sahip olması gereklidir.
Avukatlık Kanunun 1. maddesine göre bir avukatın bir baroya kaydının yapılabil-
mesi için 9. maddede yazılı sınavı geçmesi gerekmektedir.
Aday avukat 3 yıl süreyle kural olarak en az yedi yıllık mesleki deneyimi olan bir 
avukatın gözetimi altında stajını yapar. Stajyer avukatın mesleki deneyimi ve dona-
nımı yetersiz görülürse (adayın kısmi mesaiyle çalışması gibi) Barolar Birliği Kon-
seyi en fazla 3 yıl daha bu süreyi uzatır.
Barolar Birliği staj programını hazırlar. Staj sonunda bir sınav yapılır. Birliğin staj 
programının hazırlanmasından sorumlu kurulu faaliyetlerine ilişkin raporu her yıl 
düzenli olarak Adalet Bakanına sunar.
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Baroya kaydı yapılan avukat Hollanda sınırları içerisinde hukuki veya cezai her tür-
lü davayı takip edebilir. Bir avukatın üyesi olduğu baronun dışındaki bir baronun 
coğrafi sınırlarında bir bürosu olamaz.
Baro Başkanı ihtiyaç sahibi bir kişiye zorunlu hallerde resen bir avukat tayin eder. 
İlgili avukat sadece istisnai hallerde bu görevden kaçınabilir. Resen tayin olunan 
avukat görevlerini yapmak zorundadır.
İflasını ilan eden bir avukatın avukat olarak çalışabilme yetkisi askıya alınır.
Hollanda’da avukatlar bir şirket veya ortaklık kurmak suretiyle faaliyet gösterebilir. 
Ancak bunun için her ortağın ya avukat ya da hukuk uygulayıcısı olması zaruridir.
Avukatlar ücretlerini özgürce belirleyebilirler. Müvekkilleriyle olan ilişkilerinde 
gizlilik kurallarına riayet etmekle yükümlü olup müvekkillerinin çıkarlarını gözet-
meleri gerekmektedir.
Ayrıca kısmi mesaili hakim olarak atanmaları mümkündür.

İNGİLTERE
Ortak hukuk (common law) sistemini benimseyen İngiltere’de kesin çizgilerle adli-
idari yargı hukuku ayrımı bulunmamakta olup, muhtelif kanunlarla Kraliyet adına 
yapılacak soruşturma usulleri düzenlenmektedir.
Kraliyetin taraf olduğu davalarda uygulanacak usullere dair 1947 tarihli Crown 
Proceedinsg Act, hem Kraliyet adına hem de Kraliyete karşı açılacak davalardaki 
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usuli işlemleri düzenlemekte olup, dava türleri; Kraliyet adına görev yapan memur-
ların eylemlerinden kaynaklanan haksız fiil sorumluluğu davaları, fikri mülkiyet 
davaları, ihmal sorumluluğundan kaynaklanan davalar, Kraliyet mülkiyetinde bu-
lunan gemi, uçak gibi malvarlığı ile ilgili davalar gibi oldukça geniş hukuki fiilleri 
kapsamaktadır.
Kraliyetin taraf olduğu davalar country court denilen yerel mahkemelerde, bu mah-
kemelerin işleyiş esaslarına dair mevzuata göre görülmektedir. Kraliyet tarafından 
yapılacak temyiz başvuruları ise Yüksek Mahkeme nezdinde yapılmaktadır.
Genel kural, özel hukuk kişileri arasında uygulanacak usulü işlemlerin bu tür da-
valarda da geçerli olmasıdır. Ancak Kanunun 17. maddesi; Hukuk Hizmetlerinden 
Sorumlu Bakanın muhtelif kamu kurumları için davalarda görev yapacak solicitor 
(avukat, hukuk danışmanı) listesi tayın edebileceğini öngörmektedir. Bu durumda, 
listede ismi bulunan avukatlardan seçilen temsilciler davada ilgili kamu kurumu-
nun yanında yer almaktadır.
Kamu kurumları tarafından başlatılacak hukuk davaları, doğrudan kurumun ken-
disi veya Genel Savcı (Attorney General) tarafından açılmaktadır. Kamu kurumla-
rına karşı açılan hukuk davalarında, kurumun kendisi veya Genel Savcı karşı taraf 
olarak gösterilmektedir. Davalarda tebligat avukatlara yapılmaktadır.
İngiltere’de avukatlar daha çok hukuk firması yapılanmaları şeklinde meslek icra 
etmekte olup, “avukat” terimi yerine hukuk danışmanı anlamına gelen “solicitor” ve 
“barrister” terimleri kullanılmaktadır.
Solicitor ve barrister olarak tanımlanan hukuk danışmanlığı görevi ise birbirinden 
farklıdır.
Barrister olarak çalışmak genelde mesleğin ilk aşamasında olmaktadır. Ceza davala-
rında iddianameyi ve iddianame hazırlığına kadar geçen süreç, barrister önderliğin-
de yürütülmekte, müteakip yargılama prosedürleri ise solicitor gözetiminde devam 
etmektedir.
Barrister olarak çalışan hukukçular “magistrates court” olarak anılan mahkeme-
lerde savunma ya da soruşturma safhasında görev almaktadır. Barrister, Baronun 
mesleki etik kurallarına göre hareket etmekte ve ceza davalarında savcı olarak rol 
üstelendiği durumlarda “Kraliyet Soruşturma Birimi” (Crown Prosecution Service) 
tarafından yönlendirilmektedir. Ceza davalarında davalının aleyhine delilleri ortay 
kaymakta, hüküm verme aşamasında ise çok sınırlı fonksiyonu bulunmaktadır.
1974 tarihli Solicitors Act ile hukuki yardım sağlayacak avukatların nitelik ve ça-
lışma koşulları düzenlenmiştir. Söz konusu yasa muhtelif tarihlerde değişikliklere 
uğramıştır. Yasanın ilgili hükümleri şu şekildedir:
Solicitor olarak çalışmak için “Law Society” (Hukuk Topluluğu) tarafından verilmiş 
bir sertifika (practising certificate) ile baroya kayıt olmak gerekmektedir. Law So-
ciety, Baro Başkanı ve Lord Chief Justice ile birlikte solicitor olarak çalışan kişilerin 
alacağı eğitim ile ilgili düzenleme yapmakla yükümlüdür. Solicitor olarak atanmak 
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için alınması gereken sertifika, gerekli eğitimleri tamamlamış ve karakteri ile fiziki 
elverişliliği bakımından solicitor olarak çalışmasında engel görülmeyen hukukçula-
ra verilmektedir. Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen sertifika alındıktan son-
ra ilgilinin baro başkanına yazılı olarak müracaat etmesi gerekmektedir. Başvuruda 
bulunan kişi ile ilgili tüm bilgiler, Hukuk Topluluğu sicilinde ayrıntıları ile bilgisayar 
ortamında kaydedilmektedir. İlgilinin, hukuka aykırı herhangi bir davranışı sözko-
nusu olduğunda sertifikası süresiz ya da geçici olarak geri alınmaktadır. Mesleğe 
alınma kararının reddine karşı ilgilinin mahkemeye başvuru hakkı bulunmaktadır. 
Usulüne uygun olarak alınmış sertifika ile solicitor tüm mahkemelerde ve tüm ülke 
genelinde meslek icra edebilmektedir. Yasada özel bir bölüm altında solicitor olarak 
çalışan kişilerin mesleki dokunulmazlığı düzenlenmiştir.
Yasal yardım alan kişinin zarar görmesi, zarar görme tehlikesinin olması ya da mali 
açıdan zarar görmesi hallerinde “compensation fund” telafi ödeneği adı verilen fon-
dan Hukuk Topluluğuna başvuruda bulunmak suretiyle yararlanması mümkündür. 
Solicitor olarak çalışan kişilerin ve varsa bu kişileri çalıştıran işveren konumundaki 
kişilerin de meslek icrasından dolayı zarar görmemeleri için Hukuk Topluluğu ge-
rekli her tür önlemleri almakla yükümlüdür.
Yeterli görülmeyen mesleki hizmetten dolayı ilgili kişilerin mahkemeye başvurma 
hakkı tanınmıştır. Bu gibi durumlarda, veya re’sen mesleki uygunsuzluk durumu-
nun saptanması halinde, ilgili kişiye ve çalıştığı firmaya bir bildirim yapılmakta ve 
duruma göre konuyla ilgili dokümanların gönderilmesi istenilmektedir.
İngiltere’de solicitor ve barrister olarak çalışan kişilerin hakimlik mesleğine geç-
me hakkı bulunmakta olup, buna dair hükümler 1990 tarihli Mahkemeler ve Yasal 
Hizmetler Kanununda düzenlenmiştir. 15 yıl barrister olarak çalışan ya da 10 yıl 
Yüksek Mahkeme nezdinde çalışan kişiler hakim olarak atanabilmektedir. Atamalar 
Lord Justice tarafından gerçekleştirilmektedir.
Yasal yardım ücreti genellikle devlet tarafından karşılanmaktadır. Buna dair Adli 
Yardım Yasası bulunmaktadır. Adli yardım dışında, ücret, ilgili kişi ile hukuki yar-
dım sağlayan kişi veya firma arasında düzenlenen sözleşme hükümleri uyarınca ka-
rarlaştırılmaktadır.

İRLANDA
Avukat Olabilme Koşulları
İrlanda’da avukat olabilmek için :
Bir ön sınavdan geçmek veya bundan muaf olmak
Final sınavını geçmek
İrlanda Hukukçular Birliği nezdindeki iki aşamalı eğitimlerden geçmek gerekmektedir.
Birinci aşamada ilgili eğitimleri alıp sınavlardan geçtikten sonra adaylık merkezin-
de 11 ay süren bir eğitim alınır. Daha sonra yine benzer eğitim ve kurslardan sonra 
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tekrar sınavlara girilir
Üniversite mezunu olanlar ile hukuk katibi olarak belli bir süre çalışmış olanlar yal-
nızca final sınavına girerler ve pratik eğitim aşamasını tamamlarlar.
Üniversite mezunu olmayanlar sınavlara başvurabilmek için en az 21 yaşında
olmalıdırlar.
Adaylar avukat gözetimindeki stajlarında belli bir ödenek alırlar. Eğitimler İrlanda 
Hukukçular Birliği bünyesinde düzenlenir. Avukatlar İrlanda’da :
Bireysel kişilere hukuki konularda danışmanlık hizmeti verirler,
İş adamlarına çok çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti sunarlar,
Mahkemelerde dava açıp savunma yapabilirler,
Tahkim veya mahkeme dışı çözümlerde ihtilafları çözmede görev alırlar.
Alım,satım, finansal kiralama, devir ve temlik işleriyle ilgili hizmet verirler.
Vergi uyuşmazlıklarını halletmek, vasiyetname hazırlamak ve miras yoluyla geçen 
malvarlığının yönetimiyle ilgili hizmet sunmak la görevlidirler.
Avukatlar çok geniş alanlarda hizmet sunduklarından iş dünyasında tercih edilen ve 
sıklıkla istihdam edilen kişilerdir.

İSPANYA
Avukat Olabilme Koşulları
İspanya’ da avukat olabilmek için şu koşulları sağlamak gerekmektedir;
İspanyol vatandaşı veya diğer bir AB üyesi ülke vatandaşı olmak,
Avukatlık yapmaya engel bir hali olmamak,
İspanya Üniversitelerinden veya denkliği onaylanmış bir yabancı üniversiteden hu-
kuk diplomasına sahip olmak,
İşyerinin bulunduğu yerdeki Baroya üye olmak. 
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Avukatlık Kanunun 1.maddesine göre, avukatlık mesleği kamusal nitelik arz eden 
serbest bir meslektir.
Avukatlar, serbest ve adil rekabet çerçevesinde hareket ederler. Görevlerini ifa eder-
ken ilgili mevzuata ve etik ilkelere riayet etmek durumundadır.
İspanya’da, “danışman avukat” ve “mahkeme avukatı” diye tanımlanabilecek iki tür 
avukat bulunmaktadır. Danışman avukat, duruşmalara girmeksizin tüm özel ve 
kamu kesimine hukuki konularda danışmanlık hizmeti sağlayan avukat grubudur. 
Ücretleri Barolar tarafından belirlenir. Mahkeme avukatları ise; tarafları mahkeme-
de temsile yetkili olan avukatlardır.
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Avukatlık ücretleri Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir
Avukatlar Genel Konseyi ulusal düzeyde, yerel düzeyde de Barolar, avukatların gö-
revlerini yasalara uygun bir şekilde yerine getirmeleri hususunu denetlemekle gö-
revlidirler.
Avukatlar hizmetleri karşılığında, önceden belirlenmiş veya belirli zaman dilimle-
rinde periyodik veya hizmet verilen zaman/saat üzerinden hesaplanmış ücreti al-
maya yetkilidirler.
Bu miktar avukat ile müvekkili tarafından mesleki etik ilkelerini ihlal etmediği 
müddetçe serbestçe tayin edilebilir.
10 Temmuz 2001 tarihli Avukatlık Yönetmeliği ile avukatlık şirketlerinin kurulması 
imkanı sağlanmıştır.

İSVEÇ
Avukat Olabilme Koşulları
İsveç’te avukatlık mesleğinin kanuni altyapısını “Avukatlar” başlığı altında İsveç 
Usul Kanunu’nun 8. Bölümü oluşturmaktadır. Bu Bölüm altında avukatlığın şartları 
şu şekilde sıralanmıştır:
“İsveç’te veya Avrupa Ekonomik Alanına üye bir devlette mukim olmak.
Hukuk alanında hizmet vermeye yönelik eğitim almak ve gerekli meslek sınavlarını 
geçmek.
Avukat olarak çalışabilmek için gerekli uygulama ve teori içerikli eğitimleri almış 
olmak.
İyi bir itibara sahip olmak.
Avukatlık hizmetini vermeye engel bir durumu olmamak.”
Tüm bunlara ilave olarak hukuk eğitiminin tamamlanmasından itibaren en az beş 
yıl süreyle hukuk alanında çalışmış olmak ve
bu sürenin de en az üç yılını asistan avukat olarak geçirmiş olmak gerekir.
Vatandaşlık, ikamet ve eğitimle ilgili koşullar Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatan-
daşları için esnetilebilir.
Hizmetlerin serbest dolaşımı prensibi gereğince başka bir AB ülkesinde hukuk eği-
timi almış kişiler İsveç hukukuna dair bilgisini test eden sınavda başarılı olabilirler-
se İsveç’te bir baroya kaydolabilirler.
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Mesleğini icrada gerekli itina ve hassasiyeti göstermeyen avukatlar Baro tarafından ge-
rekli uyarılar yapıldıktan sonra meslekten ihraç edilebilir. Bu karara ve Baroya kabul 
edilmeme kararına karşı ilgili avukat veya avukat adayı Yargıtay nezdinde dava açabilir.
İsveç’te davaların avukatla takip zorunluluğu olmadığı gibi, avukat unvanını taşı-
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mayan bir kısım kişiler de başkaları adına davaları takip yetkisi bulunmaktadır. An-
cak avukatlık unvanı bir takım ayrıcalıklar bahşetmektedir. Örneğin ancak avukat-
lar mahkemeler tarafından bir müdafi olarak tayin edilebilirler. Her şeyin ötesinde 
avukatlık unvanı hukuk hizmeti sunma alanında belirli bir kalitenin mevcudiyetini 
belgelemektedir.
Avukatlar bireysel olarak veya ortaklık şeklinde çalışabilirler. Baronun izni olma-
dıkça bir avukat, avukat olmayan bir kişinin emrinde çalışamaz. Avukatlar başka 
meslekten kişilerle (muhasebeciler vb.) ortak iş yapamazlar.

İTALYA
Avukat Olabilme Koşulları
İtalya’da avukat olabilmek için iki yol mevcuttur.
Bunlardan birincisi, bir avukat yanında iki yıl süre ile staj yapılmasıdır. Bu sırada 
stajyere bir ücret ödenmesi söz konusu değildir. Bu iki yılın usulüne uygun olarak 
geçirildiğini ispat için duruşmalara katıldığını, tebliğ ettirdiği ve hazırladığı dilekçe-
leri, çözümlediği hukuki sorunları gösteren bir dosya bulundurmak ve bunu isten-
diği zaman yetkililere göstermek zorundadır.
İkinci yol ise, avukatlık okulunda bu iki yılın geçirilmesidir. Bu okula gitmek zorun-
lu değildir. Her iki şekilde de, iki yıl sonra avukat olabilmek için üç tane sekiz saatlik 
yazılı ve sözlü sınav başarılmalıdır.
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Avukatlar, “genel yetkili avukat” ve “İtalyan Yargıtay’ ında temsile yetkili avukatlar” 
olmak üzere ikiye ayrılırlar.
İtalyan yüksek mahkemelerinde görev yapabilmek için en az sekiz yıllık mesleki 
deneyimine sahip olunmalıdır.
İtalya’da avukatların ücretleri, Ulusal Avukatlar Konseyi’nin kararıyla belirlenir. 
Ancak Konsey, Adalet Bakanlığının onayını almak durumundadır. Bakanlık ise, 
Danıştay ve Bakanlararası Ücret Komitesi’nin görüşünü aldıktan sonra onaylaya-
bilecektir.
Ücretler belirlenirken, uyuşmazlık konusunun değeri, mahkemenin derecesi ve 
duruşmaların süresi etkili olmaktadır. Her usuli adımda minimum ve maksimum 
olmak üzere alt ve üst tavanlar belirlenmektedir. Bu tavanların dışındaki ücret an-
laşmaları geçersizdir.

LETONYA
Avukat Olabilme Koşulları
Letonya Avukatlık Kanunu uyarınca şu kişiler avukat olarak kabul edilirler:
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yeminli avukatlar
yeminli avukat yardımcıları AB üye ülkelerden avukatlık yapma niteliğini kazanmış 
AB üye ülke vatandaşları Yeminli avukat olabilme şartları:
Letonya vatandaşı olmak
Kusursuz bir itibara sahip olmak
25 yaşına gelmiş olmak
Devlet tarafından kabul edilen bir hukuk eğitimi almış olmak ve avukatlık yapma 
niteliğine sahip olmak
Resmi dili kullanmada kusursuz olmak
Aşağıdaki alanlardan birinde çalışma tecrübesine sahip olmak
hakim
en az iki yıl savcılık, yeminli icra görevlisi ya da yeminli noter
en az üç yıl yeminli avukat yardımcılığı
en az üç yıl üniversitede herhangi bir hukuk alanında öğretim görevliliği
en az beş yıl başka bir hukuki tecrübe
7) Yeminli avukatlık sınavını geçmiş olmak ( hukuk doktorası olanlarda bu şart 
aranmaz)
Yeminli avukatlık başvurusu için gereken tüm belgeleri göndermiş aday listesi Le-
tonya yeminli avukatlar konseyi panosuna asılır ve 1 ay içinde bu kişilere ilişkin 
referans sağlanması için kıdemli yeminli avukatlara ve her mahkeme bölgesindeki 
yargı idaresine gönderilir.
Bu aşamadan sonra Letonya yeminli avukatlar konseyi başvuruların hepsini inceler 
ve kanuni gereklilikleri karşılayan başvuruların sınava alınmasına karar verir. Bu 
sınav en az altı ayda bir yapılır. Sınavı geçenler, avukatlık yeminini ettikten sonra 
yeminli avukatlar listesine alınırlar.
Yeminli avukat yardımcısı olabilme şartları: En az 21 yaşında olmanın yanında;
1) Yeminli avukat olma şartlarından 2,4 ve 5. şartlara haiz olmak
2) Adayın yanında çalışmasına rıza gösteren yeminli avukatın adının bildirilmesi 
gerekmektedir.
Yeminli avukatlar mesleki aktivitelerinde finansal olarak bağımsızdırlar. Bireysel ya 
da diğer yeminli avukatlarla ortak olarak çalışabilirler Gelir ve giderlerinin muha-
sebesini kendileri yaparlar.

LİTVANYA
Avukat Olabilme Koşulları
18 Mart 2004 tarihli Avukatlık Kanunu’na göre avukat olabilme şartları şu şekildedir:
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Litvanya vatandaşı ya da AB üyesi ülke vatandaşı olmak
Hukuk lisans ya da yüksek lisansına sahip olmak
En az 5 yıllık hukuk alanında görev yapmak ya da en az iki yıl avukat yardımcılığı 
yapmak
Yüksek ahlaklı olmak
Resmi dili iyi kullanıyor olmak
Avukatlık sınavını geçmiş olmak
Avukat olmaya engel bir sağlık probleminin olmaması
En az 7 yıllık hakimler ya da doktora derecesine sahip olanlar için 6. madde uygu-
lanmaz.
Avukatlık sınavı yılda en az 4 kere yapılır. Başvuranın başvurusundan itibaren en 
fazla 3 ay içerisinde sınava alınması zorunludur. Sınavı geçen avukatlar, avukat ye-
min ettikten sonra ve mesleki hukuki sorumluluğa karşı avukat ya da avukat ortaklı-
ğı sigortası yaptırdıktan sonra Litvanya görevdeki avukatlar siciline kayıt olabilirler.
Avukatlar bireysel, ortaklık ya da şirket şeklinde mesleklerini icra edebilirler. Her-
hangi bir davada, müvekkilleri ile bir avukatlık sözleşmesi yapmak zorundadırlar. 
Sözleşmede ücret konusunda bir sınırlama söz konusu değildir ancak bu ücret, da-
vanın karmaşıklığı, avukatın nitelikleri ve tecrübesi, müvekkilin finansal durumu 
ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir.
Avukat yardımcılığı şartları:
Litvanya vatandaşı ya da AB üyesi ülke vatandaşı olmak
Hukuk lisans ya da yüksek lisansına sahip olmak
Yüksek ahlaklı olmak
En az 5 yıllık mesleki tecrübesi bulunan halihazırda görevde ve herhangi bir disip-
lin cezası almamış bir avukatın adayın yanında eğitim görmesine rıza göstermiş 
olması
5) Avukat yardımcısı olmaya engel bir sağlık probleminin olmaması
Yukarıdaki şartları taşıyan kişilerin başvurusu Baro tarafından incelenip kabul edi-
lirse, Litvanya avukat yardımcılığı siciline kayıt olurlar.

LÜKSEMBURG 
Avukat Olabilme Koşulları
10.08.1991 tarihli Avukatlık Kanunu, avukatlık mesleğine kabul şartlarını ortaya 
koymaktadır. Buna göre;
Baro’ya kayıt olabilmek için, en az 4 yıl eğitim veren bir hukuk fakültesinden mezun 
olmak gerekmektedir.
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Baro’ya kabul kararı, yazılı bir sınav sonrası Baro Konseyi tarafından alınmaktadır.
Kişi kabul edildiği taktirde, öncelikle Baro avukat siciline avukat olarak kaydı yapı-
lacaktır.
Bu aşamadan sonra, 2 yıl süreyle en az 5 yıllık kıdemli avukatlık yapmakta olan bir 
avukatın yanında eğitim görecektir. Bu süreçte, kendisine verilen davalarda mahke-
mede avukat olarak görev yapabilecektir.
Bu staj süresi ardından ve bu eğitime ilişkin final sınavını geçtikten sonra, Baro gö-
revdeki avukatlar siciline, görevdeki avukat olarak kaydı yapılacaktır.

MACARİSTAN
Avukat Olabilme Koşulları
Macaristan’da avukatlık yapmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:
Macar vatandaşı olmak
Sabıka kaydı bulunmamak
Hukuk fakültesi mezunu olmak
Baro sınavında başarılı olmak
Sorumluluk sigortası yaptırmış olmak
Full-time avukatlık mesleği icra etmeye uygun bir büroya sahip olmak
Kamu hizmetlerinden yasaklı olmak, barodan atılmış olup üzerinden 10 yıl geç-
memesi, yaşam şekli itibariyle avukatlık mesleğine uygun olmamak gibi avukatlığa 
engel olan özellikleri taşımamak
Yemin etmek
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Avukatlar rutin görevlerinin yanı sıra aşağıda belirtilen hizmetleri sağlamaya yet-
kilidirler:
Vergi danışmanlığı
Sosyal güvenlik danışmanlığı
Finansal ve diğer işkolları ile ilgili danışmanlık
Emlak acentesi
Patent bürosu
Arabuluculuk hizmetleri
Hakemlik
Lobi faaliyetleri yürütmek
Ancak avukatlar başka birinin yanında istihdam edilemeyecekleri gibi; noter, kamu 
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görevlisi veya belediye başkanı olarak görev yapamazlar. Ayrıca kişisel olarak katı-
lımcı olacakları ve sınırsız finansal sorumluluklarının bulunacağı girişimcilik faali-
yetlerinde bulunamazlar.
Avukatlar hizmetlerinin karşılığında ücret almak ve masraflarını karşılatmakta ser-
besttir. Aynı şekilde alacakları ücreti de serbest bir şekilde belirleyebilirler.
Avukatlar mesleki faaliyetleri sonucu neden oldukları zararı tazmin etmekle yü-
kümlüdürler. Bunun için de sorumluluk sigortası yaptırmaları gereklidir.
Avukatlar hukuk yönetmeliklerinde veya etik kurallarda belirtilen yükümlülükleri-
ne kusurlu bir biçimde aykırı davrandıkları takdirde haklarında disiplin soruştur-
ması başlatılacaktır. Soruşturma sonunda kınama, para cezası veya barodan kaydın 
silinmesi cezası ile cezalandırılabilirler.
Avukatlar bireysel olarak kendi bürolarında faaliyette bulunabilecekleri gibi, hukuk 
firması kurarak da yine tek başlarına veya ortaklık şeklinde faaliyet gösterebilirler.

POLONYA
Avukat Olabilme Koşulları
Avukatlık Meslek Kanunun 65.maddesine göre;
Kkamu haklarından yararlanmaya ehil olan,
Hukuk alanında lisans (5 yıl) ve yüksek lisans diploması bulunan,
3 yıl süren stajyerliği bitirip
Baro sınavını geçen herkes avukat olabilir.
Sınavı geçen bir aday sınavın ilanından itibaren 2 yıl içerisinde Baroya avukat olarak 
kaydını isteyebilir.
Sınav Adalet Bakanlığının atadığı Komisyon tarafından yapılır.
Sınav Adalet Bakanının belirlediği bir günde senede bir kez yapılır.
Ancak bu sınav hükmü daha önce hakimlik ve savcılık sınavını geçmiş veya hukuk 
doktorlarına uygulanmaz.
Her bir baro 30 gün içerisinde baroya kabul edilen veya edilmeyen avukatlara ilişkin 
Adalet Bakanlığına bildirim yapar. Bakanlık idari bir işlemle kabul edilen avukata 
itiraz edebilir.
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Aranan koşulları sağlayarak Baroya kabul edilen bir avukat kendi başına veya bir 
hukuk firmasında mesleğini icra edebilir.
Ancak hukuk fakültesinden mezun olup da yüksek lisans diploması olan kişiler bir 
hukuk firmasında çalışabilir ve fakat tek başlarına hukuk firması kuramazlar. Sa-
dece hukuki hizmetler sunan bir kişi addedilirler ve mahkemelerde müvekkillerini 
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temsil edemezler.
Yukarıda belirtilen koşulları yerine getirerek Baroya kabul edilen avukatlar mahke-
melerde müvekkillerini temsil edebilirler.
Bir hakim veya savcı mesleği bıraktıktan iki yıl içerisinde en görev yaptığı mahke-
menin yargı çevresinde 2 yıl süreyle avukatlık yapamaz. Bu kural Yüksek Mahkeme-
ler ile Başsavcılıklardan ayrılan hakim ve savcılara uygulanmaz.
Eğer bir avukat yargı mensubu veya emniyet mensubu olursa kayıtlı olduğu Baro bu 
kaydı siler. Dolayısıyla avukatlık hakimlikle bağdaşan bir iş olarak görülmemiştir.

PORTEKİZ
Avukat Olabilme Koşulları
Portekiz’de avukatlık yapabilmenin ilk şartı bir hukuk fakültesi mezunu olmaktır. 
Avukatlık öncesinde belirli bir deneme süresinin tamamlanması gerekmekle birlik-
te hukuk fakültesi öğretim üyeleri ve doktor unvanına sahip olanlar için böyle bir 
süre istenilmemektedir.
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Avukatlar, avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan iş ve görevlerde bulunamazlar. 3.740 
Euro’yu aşan hukuk davalarında ve yüksek mahkemeler önüne gelen davalarda ve 
temyizlerde avukatla temsil edilmek şartı bulunmaktadır.

ROMANYA
Avukat Olabilme Koşulları
Avukatlık mesleği yalnızca baroya kaydolanlarca yapılabilmektedir. Avukatlar hu-
kuk büroları, ortak hukuk büroları, profesyonel şirketler şeklinde veya sınırlı so-
rumlu profesyonel şirketler şeklinde faaliyet gösterebilirler.
Romanya vatandaşı olup medeni ve siyasi hakları kullanabilenler, hukuk fakültesi 
mezunu veya hukuk doktoru unvanına sahip olanlar, sağlık koşullarını taşıyanlar 
avukat olarak avukatlık mesleğini yapmak üzere baroya kaydolabilirler. Yabancı uy-
ruklu avukatlar Romanya dili ve hukuku hakkındaki sınavlardan geçerek meslekle-
rini icra edebilirler ancak mahkemeler önünde yazılı ve sözlü savunma yapamazlar. 
(AB vatandaşları hariç. Onlar için farklı ve detaylı hükümler var)
Mesleğe kabul baronun yaptığı bir sınavla mümkündür. Mesleğin başında iki yıllık 
bir staj süresi bulunmaktadır. Bu sürede de aday olarak hukuk mahkemeleriyle sı-
nırlı olarak mesleği icra edebilmektedirler. Bu sürenin sonunda girilmesi zorunlu 
olan bir sınav bulunmaktadır.
Avukatlık mesleği dışında, doğrudan ticari faaliyet veya ücretli başka bir iş yapmak 
meslekle uyumlu olmadığından yasaklanmıştır (Eğitim-öğretim, tahkim vs. hariç). 
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Avukatların zorunlu olarak mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması gerekmektedir.
SLOVAKYA 
Avukat Olma Koşulları
Slovak Avukatlık Mesleği Hakkında Kanun (“Legal Profession Act”) hükümlerine 
göre avukatlık yapabilmek için aşağıda belirtilen şartları taşımak gereklidir:
Yasal işlemleri kendi başına yapma ehliyetine sahip olmak
Slovakya hukuk fakültelerinde birinden ya da denkliği kabul edilmiş bir ülkenin 
hukuk fakültesinden master derecesi sahibi olmak
En az 3 yıl stajyer avukat olarak çalışmış olmak
Baro sınavında başarılı olmak
Barodan ya da stajyer avukat listesinden atılmasını gerektirecek bir disiplin soruş-
turması geçirmemiş olmak
Dürüst bir kişiliğe sahip olmak
Baroya kabul edildiği tarih itibariyle başka birisinin yanında istihdam edilmiyor 
olmak
Yemin etmek
Dürüst bir kişilikten kastedilen adayın kasti bir cürüm işlememiş olması, sabıka 
kaydının bulunmaması, dürüstlüğü ve performansı konusunda hakkında makul 
şüphenin bulunmamasıdır.
Baro ayrıca üniversitelerdeki hukuk profesörlerini ve yardımcı profesörleri yemin 
etmek şartıyla doğrudan avukatlık yapma hakkı tanıyacaktır. Aynı şekilde hakimlik, 
noterlik veya savcılık sınavları Baro sınavına eşdeğer sayılacak, bu sınavlardan biri-
sini geçmiş olanlar sınavdan muaf tutulacaktır.
Stajyer avukat olmanın şartları ise şu şekildedir:
Yasal işlemleri kendi başına yapma ehliyetine sahip olmak
Slovakya hukuk fakültelerinde birinden ya da denkliği kabul edilmiş bir ülkenin 
hukuk fakültesinden master derecesi sahibi olmak
Bir avukatın yanında çalışıyor olmak
Dürüst bir kişiliğe sahip olmak
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Avukatlar mesleklerini kendi açacakları bürolarında ferdi olarak icra edebilecekleri 
gibi; diğer avukatlarla ortaklık kurmak suretiyle; ticari olmayan bir ortaklığa ortak 
olmak suretiyle; sınırlı sorumluluğu bulunan bir ortaklığa genel ortak olmak sure-
tiyle veya sınırlı sorumluluğu olan bir avukatlık şirketinde şirket yöneticisi olmak 
suretiyle de icra edebilirler.
Ortaklık kurarak çalışacak avukatların ortaklığında avukatlık mesleğinden olma-
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yanlar yer alamaz.
Avukatlar mesleklerini icra ederken müşterilerinin haklarını korumak, yasal men-
faatlerini geliştirmek, kanuna uygun olan talimatlarını yerine getirmekle yükümlü-
dür.
Avukatlar sınırlama olmadan Slovakya’nın her yerinde avukatlık yapabilirler. Ulus-
lararası anlaşmalara uygun şekilde başka ülkelerde de avukatlık yapmaları müm-
kündür.
Avukatlar mahkemeler tarafından yapılan zorunlu görevlendirmeler hariç olmak 
üzere avukatlık hizmeti sunmayı reddedebilir.
Avukatlar ücret karşılığında hizmet sunarlar ve makul bir meblağı peşin olarak talep 
edebilirler. Avukatlık ücreti haricinde yaptıkları harcamaların (mahkeme masrafla-
rı, ulaşım, telefon masrafları, uzman görüşü ücreti, çeviri ücreti gibi) karşılanmasını 
da talep ederler.
Avukatlar normalden daha düşük ücret talep edebilecekleri gibi hiç ücret almadan 
da hizmet sunabilirler.
Avukatlar mesleklerini icra ederken sebep oldukları zarar için müvekkillerine karşı 
sorumludurlar. Ancak avukat azami gayreti göstermesine rağmen zararın kontrolü 
dışında oluştuğunu ispatlayabilirse sorumlu olmaktan kurtulabilir.
Baronun belirlediği meslek kurallarını ihlal ederek görevini kötüye kullanan avukat-
lar hakkında disiplin soruşturması başlatılır ve sonucuna göre yazılı kınama, aleni 
kınama, para cezası, geçici görevden uzaklaştırma veya baro levhasından kaydının 
daimi silinmesi cezalarından biri ile cezalandırılır.

SLOVENYA
Avukat Olabilme Koşulları
Slovenya’da avukatlık yapmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:
Slovenya vatandaşı olmak
Sağlıklı olmak
Slovenya üniversitelerinden veya denkliği kabul edilen ülke üniversitelerinden biri-
nin hukuk fakültesinden mezun olmak
Avukatlık sınavında başarılı olmak
Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra en az bir yılı bir avukatın yanında ol-
mak üzere 4 yıl süreyle hukukla iştigal etmek
Slovenya diline hakim olmak
Avukatlık mesleğini icra edebilecek kadar güvenilir birisi olmak
Avukatlık mesleğini icra etmek için gerekli malzeme ve tesise (equipment and pre-
mises) sahip olmak.
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Avukatlık mesleğini icra edebilecek kadar güvenilir birisi olmaktan kastedilen; ah-
laken avukatlık yapmayı hak etmeyecek bir suçtan mahkum olmamak veya avukat-
lık mesleğini adaletli ve itinalı bir biçimde yapamayacağı sonucu çıkarılacak davra-
nışlarda bulunmamaktır.
Hakim ve savcılar, en az 1 yıllık avukat yanında çalışma şartından muaftır.
Belli bir dalda master yapmış olan avukatların talebi üzerine, o dalda en az 5 yıldır 
faaliyette bulunmaları koşuluyla “uzman avukat” unvanı verilebilir.
Hukuk fakültesi mezunları en az bir yıl bir avukat yanında öğrencilik yapmak du-
rumundadır. Bu bir yılın ardından, stajyer avukat olarak avukatların yanında ya da 
hukuk firmalarında çalışmaya hak kazanırlar. Bu sırada iş sözleşmesi ile çalışırlar 
ve belli bir ücret alırlar. Üç yılın ardından sınavda başarılı olmaları durumunda da 
bağımsız avukatlık yapmaya hak kazanırlar.
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Avukatlar kendilerine başvuran müşterileri temsil edip etmeyeceklerine serbestçe 
karar vereceklerdir. Avukatlar kendi açacakları bürolarda bireysel olarak çalışabile-
cekleri gibi hukuk şirketi içerisinde de faaliyet gösterebilirler.
Hükümet daireleri, kamu gücü kullanan örgüt ve kişiler, avukatların dosyaları ile ilgili 
istedikleri bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Özel yasalarla sadece belirli yetkililerin 
erişimine izin verilen kişisel veriler hariç olmak üzere avukatlar, müşterilerini temsil 
kapsamında veritabanı yöneticilerinden kişisel veri talebinde bulunmaya yetkilidirler.
Avukatlar yapmış olduğu işin karşılığında ücret alma ve yaptıkları masrafların kar-
şılanmasını isteme hakkına sahiptir. Avukat ücretleri Barolar Birliği ve Adalet Ba-
kanı tarafından birlikte kararlaştırılır. Avukatların müşterileri ile anlaşmaları ve ya-
zılı hale getirmeleri şartıyla belirlenen bu ücretten daha yüksek bir ücretin avukata 
ödenmesi mümkündür. Avukatlar müvekkiline iletmek üzere aldığı paradan kendi 
ücretini kesme hakkına sahiptir.
Avukatların, avukatlık yaparken aşağıdaki işleri yapmaları mümkün değildir:
Bilim, eğitim, sanat ve gazetecilik hariç başka bir meslek icra etmek
Ücretli kamu hizmeti yapmak
Noter bürosu işletmek
Şirket yönetimine dahil olmak
Avukatlık mesleğinin bağımsızlığına ve saygınlığına yakışmayacak başka işler yapmak
Avukatlar, stajyer avukatlar ve avukatlık öğrencileri mesleklerini itina ile yapmak 
zorundadır, aksi takdirde disiplin sorumlulukları doğacaktır. Disiplin soruşturması 
sonunda uyarı, kınama, para cezası, avukatlık mesleğini yapma hakkından yoksun 
bırakılma cezaları ile cezalandırılabilirler.
Avukatların reklamlarını yapmaları yasaktır, yasağa uymayanlar yüksek para ceza-
ları ile cezalandırılmaktadır.
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YUNANİSTAN
Avukat Olabilme Koşulları
Yunanistan’da avukat olabilmek için öncelikle hukuk fakültesi mezunu olmak gere-
kir ki, Yunanistan’da girilmesi en zor fakültelerden birisi hukuk fakültesidir. Hukuk 
eğitim 4 yıldır. Yabancı bir ülkede hukuk eğitimi alan kişilerin diplomasının tanın-
ması için ilave bir sınava tabi tutulması gerekmektedir.
Avukatlık staj süresi 18 aydır ve bir avukatlık bürosu denetiminde yürütülen bu staj 
süresince stajyerler en az 30 defa duruşmaya katılmalıdırlar. Staj süresinin tamam-
lanmasının ardından stajyerler yazılı ve sözlü olmak aşamaları olan bir sınav süreci-
ne tabidir. Sınavlar barolar tarafından organize edilir. Yazılı sınavdan 10 üzerinden 
6 puan alan stajyerler, halka açık olan ve jüri heyetinde hakim, savcı ve avukatların 
olduğu ve bunların da doğrudan sorular yönelttiği bir mülakata girerler.
Avukatlık sınavına girme yaşı maksimum 35’dir.
Avrupa Birliği üyesi devletlerin vatandaşı olan avukatların Yunanistan’da çalışma-
larına 98/5 sayılı Topluluk Direktifi gereğince izin verilmektedir. Ancak bu hakka 
sahip olmak için söz konusu yabancı avukatların en az üç yıl boyunca Yunanistan’da 
bir hukuk bürosunda çalışmaları gerekmektedir. Bu süre zarfında yabancı avukatlar 
ancak bir Yunan avukatın kendisine eşlik etmesi durumunda mahkemelerde mü-
vekkillerini temsil edebilirler.
Mesleğin İcra Şekline ve Ücretler Hakkında Bilgiler
Yunanistan’da avukatlık mesleği; disiplin hukuku, ücretler, mesleki ilerleme gibi 
konuları kapsayan 1954 yılında yürürlüğe giren Avukatlık Kanunu altında düzen-
lenmiştir. Ayrıca avukatların uyması gereken Mesleki Davranış Kuralları ve her 
baronun belirlediği kurallar da avukatlar için bağlayıcıdır. Yunanistan’da avukatlar 
mesleğe başladıklarında önce sadece ilk derece mahkemelerinin yetki alanı altında 
kalan işlere bakabilmektedirler. Daha sonraları, görev yaptıkları süre ve aldıkları 
davaların özelliklerine göre istinaf ve temyiz mahkemelerinde de temsil yetki ve 
hakkını elde edebilmektedirler.
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ATTORNEYSHIP LAW

PART ONE
Attorneyship And The Attorney
  
Nature of attorneyship
Article 1 – Attorneyship is a public service and a liberal profession.
<Amended as per Article 4667/1 dated 2 May 2001>  The attorney freely represents 
the independent defense which is one of the constituents of the judiciary.  
Purpose of attorneyship
Article 2 – <First paragraph amended as per Article 4667/2 dated 2 May 2001>  
The purpose of attorneyship is to ensure with juridical bodies at every level, arbitra-
tors, public and private entities, boards and agencies the arrangement of legal rela-
tions, the just and fair settlement of all kinds of legal issues and disputes, and the full 
implementation of legal rules.        
The attorney places his/her legal knowledge and expertise in the service of justice 
and at the disposal of individuals for this purpose.
<Amended as per Article 4667/2 dated 2 May 2001>  Juridical bodies, police de-
partments, other public institutions and agencies, state economic enterprises, pri-
vate and public banks, notaries public, insurance companies and foundations are 
under the obligation to assist attorneys in carrying out their duties. These entities 
are obligated to submit to attorneys for their review the information and documents 
they require, except for the particular provisions in the statutes of the former. Get-
ting copies of such documents is subject to the presentation of a power of attorney. 
In cases pending, warrants may be received from the court without waiting until the 
date of hearing.

Law number 1136 – Passed 19 March 1969
Published  7 April 1969 in Official Gazette issue 

13168 
Volume 5,  number 8,  page 1694
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PART TWO
Admission Into The Profession Of Attorney
Conditions for admission
Article 3 – <Amended as per Article 2178/1 dated 30 January 1979>
The conditions below shall be met for admission into the profession of attorney:

a) Being a citizen of the Republic of Turkey.
b) Being a graduate of one of the Turkish faculties of law; or being a graduate 
of a faculty of law in a foreign country and having passed examinations in the 
extra courses in the curriculum of Turkish faculties of law.
c) Having received an apprenticeship completion certificate after having 
served apprenticeship.
d) <Supplementary provision as per Article 4667/3 dated 2 May 2001> Hav-
ing passed the attorneyship examination.*

e) Having a legal domicile in the jurisdictional area of the bar association in 
the directory of which registration is sought.
f) Not being in a status unfit for attorneyship as per the present law.**

Exceptions
Article 4 – <Amended as per Article 4667/4 dated 2 May 2001>
The conditions set forth in Article 3, Subparagraphs c and d shall be waived for 
those who have served for four years in the posts of  judge and prosecutor in  civil, 
administrative, and military branches of the judiciary, rapporteur at the Constitu-
tional Court; member in the Council of State, and professor, associate professor, and 
assistant professor  of courses of jurisprudence in faculties subordinate to universi-
ties; and ten years in the posts of legal advisor with government agencies.
Of Turkish citizens and individuals who have acquired Turkish citizenship, those who 
have graduated from foreign faculties of law and have served as judge, prosecutor, or 
attorney at all levels of courts where they came from for four years and those who have 
taken up attorneyship as a profession shall be exempt from the conditions set forth 
in  Article 3, Subparagraphs c and d provided that they have passed examinations ad-
ministered as per relevant procedures in the extra courses in the curriculum of Turk-
ish faculties of law as stated in Article 3, Subparagraph b and that their proficiency in 
the Turkish language has been established by passing a language examination.

* The provision of the Attorneyship Law, Article 3, Paragraph d  shall not be applied to those who 
were students at faculties of law as of 10 May 2001. Nor shall the latter be required to take an 
attorneyship examination. (Refer to Law number 4765, Article 1)

** A new Paragraph d has been added to this Article with Law number 4667 dated 2 May 2001 and 
the former Paragraphs d and e have been renumbered as e and f respectively.
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For registration in the bar association, those identified in the first and second para-
graphs shall be required to furnish an uncertified copy of a synopsis of their profes-
sional records in addition to the documents indicated in Article 17, Subparagraphs 
1 and 2.
Impediments to admission into attorneyship
Article 5 – The request for admission into attorneyship shall be denied in the pres-
ence of any one of the circumstances below:

a) <Amended as per Article 4667/5 dated 2 May 2001> Having been defini-
tively sentenced to imprisonment in excess of two years with the exception of 
crimes of negligence or heavy imprisonment in excess of one year or having 
been convicted of one of the infamous crimes such as  simple and aggravated 
embezzlement, malversation, bribery, theft, swindling, fraud, betrayal of con-
fidence and fraudulent bankruptcy as well as smuggling, with the exception 
of smuggling for the purpose of use and consumption, and bid rigging.
b) <Amended as per Article 3256/2 dated 22 January 1986> Having for-
feited one’s eligibility for the posts of judge, public servant or attorney as a 
result of a disciplinary sentence that has become final.
c) Having an unsavory reputation for misconduct not becoming a member of 
the profession of attorneyship.
d) Being engaged in occupations not compatible with the profession of at-
torneyship.
e) Having been declared incompetent by a court.                                                                                                                                          
f) Not having one’s credit restored after bankruptcy (Those convicted of neg-
ligent and fraudulent bankruptcy shall not be admitted even if their credit 
has been restored). 
g) Not having had a formerly issued certificate of insolvency rescinded.
h) Having a bodily or mental handicap hindering one from practicing attor-
neyship permanently in an appropriate manner.

<Amended as per Article 4667/5 dated 2 May 2001)> Those who have been con-
victed of one of the infamous crimes enumerated in Subparagraph a of the first 
paragraph shall not be admitted into attorneyship even if their sentences have been 
deferred, commuted to a fine, or pardoned.
<Amended as per Article 3256/2 dated 22 January 1986)> The decision regarding  
a candidate’s request for admission into attorneyship may be suspended pending the 
completion of a prosecution in the event that one has been initiated against him/
her for an offense punishable by one of the penalties stated in Subparagraph a of the 
first paragraph.
However, the request shall be decided upon without waiting for the conclusion of the 
prosecution in instances where the request should be denied regardless of the outcome. 
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Request for registration in the bar association
Article 6 – <Amended as per Article 4667/6 dated 2 May 2001> 
Those who have passed the attorneyship examination or those satisfying the condi-
tions in Article 4 may request in writing to be registered in the directory of the bar 
association to which they have applied.
Decision
Article 7 – The board of directors of the bar association is under the obligation to 
make a reasoned decision within one month of the date of delivery of the written 
request for registration in the bar association.
Should a decision not be made during this period, the candidate’s request for admis-
sion shall be considered as having been denied. In such a case, the candidate shall 
be at liberty to file an objection with the Union of Bar Associations of Turkey within 
fifteen days as of the expiration of the one-month period. The terms of Article 8 
shall be applied by analogy in the event of an objection.
Objection to denial of request or to decision to wait until the completion of pros-
ecution
Article 8 – Should the board of directors of the bar association deny the request for 
admission into attorneyship or decide to wait until the completion of the prosecu-
tion, it will indicate the reason in its decision. 
The candidate may object to this decision within fifteen days as of the date of notice 
by petitioning the Union of Bar Associations of Turkey through the bar association 
that made the decision. The bar association concerned will give the candidate a 
document certifying the date of objection. No taxes, duties, or charges will be levied 
for this document.
The Union of Bar Associations of Turkey will accept or reject the objection after 
examining the file. The objection shall be considered as having been rejected if a 
decision is not made by the Union of Bar Associations of Turkey within one month 
as of the date of objection.
<Amended as per Article 4667/7 dated 2 May 2001> The decisions of the boards of 
directors of bar associations regarding the registration of candidates in their direc-
tories will be forwarded to the Union of Bar Associations of Turkey within fifteen 
days as of the date of decision. The Union of Bar Associations of Turkey will make 
its own decisions as to the appropriateness of the bar associations’ decisions and the 
sustenance or overruling of the objections within one month of receiving them; and 
will submit its own decisions to the Ministry of Justice within one month as of the 
date they were made. These decisions will become final if no decision is made by the 
Ministry of Justice within two months as of the date of their receipt by the Minis-
try of Justice or if the decisions are approved. However, the Ministry of Justice will 
return the decisions it does not deem appropriate to the Union of Bar Associations 
of Turkey for reconsideration together with the reasons for return. The decisions 
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thus returned will be considered as approved if passed unchanged by a two thirds 
majority vote of the Board of Directors of the Union of Bar Associations of Turkey; 
otherwise they will be considered as not approved. The result will be communicated 
to the Ministry of Justice by the Union of Bar Associations of Turkey.
The decisions of the boards of directors of bar associations regarding the rejection of 
a request for admission into attorneyship or waiting until the completion of  pros-
ecution will become final if not objected to within the period allowed.
<Amended as per Article 4667/7 dated 2 May 2001> Suits may be filed with ad-
ministrative tribunals by the Union of Bar Associations of Turkey, the candidate, 
and the bar association concerned against the decisions made by the Ministry of 
Justice in accordance with the fourth paragraph; and by the Ministry of Justice, 
the candidate, and the bar association concerned against the decisions made by the 
Union of Bar Associations of Turkey after reconsideration of the decisions found 
inappropriate and returned by the Ministry of Justice.
The bar associations are under the obligation to implement immediately the deci-
sions that have become final.
License of attorneyship and oath
Article 9 – A candidate admitted into the profession of attorneyship will be issued 
a license by the bar association concerned. 
Admission into attorneyship will become effective from the moment the license is 
issued.
Once admitted into attorneyship in this manner, the candidate becomes entitled to 
use the title of “attorney”, which is communicated to the Union of Bar Associations 
of Turkey.
<Amended as per Article 4667/8 dated 2 May 2001> Licenses and identification 
cards of attorneys are printed by the Union of Bar Associations of Turkey in a stand-
ard format. The attorney identification card bears the nature of an official docu-
ment.
When being issued his/her license, an attorney admitted into the profession is made 
to take the following oath before the board of directors of his/her bar association:
<Amended as per Article 4667/8 dated 2 May 2001> “I swear on my honor and 
conscience to abide by the law, the principles of morality, and the rules of this pro-
fession; and to uphold its respectability.”
That the attorney was made to take an oath will be noted in a memorandum and 
kept in his/her file together with the wording of the oath. The memorandum will be 
signed by the attorney taking the oath as well as the members of the board of direc-
tors of the bar association.
Notification of the decision of rejection
Article 10 – Once the decision becomes final regarding the rejection of the request 
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of a candidate for admission into the profession of attorneyship or regarding wait-
ing until the completion of an ongoing prosecution, the bar association concerned 
will pass on the candidate’s name to the other bar associations and the Union of 
Bar Associations of Turkey. This done, no bar association will be allowed to register 
that candidate in its directory unless the reasons for the rejection or the wait cease 
to exist.

PART THREE
Instances of Prohibition

Activities incompatible with attorneyship
Article 11 – Services and duties rendered in exchange for payments such as a 
monthly salary, a fee, a daily wage, or dues; working as an insurance agent, a mer-
chant, or a tradesman; and all activities not agreeing with the respectability of the 
profession are incompatible with attorneyship*.
Activities compatible with attorneyship
Article 12 – <Amended as per Article 3256/3 dated 22 January 1986>
The activities listed below fall outside the scope of Article 11:
Membership in parliament, a provincial general assembly, or a municipal assembly.
<Amended as per Article 4667/9 dated 2 May 2001> Professorship and associate 
professorship in the field of law**.
Legal consultancy and permanent attorneyship with legal entities under private law, 
and salaried attorneyship in a law office.
Arbitratorship, liduidatorship, or any duty or service assigned by or being rendered 
for judicial bodies or a judicial office.
Position of president or member of the board of directors or auditor with state eco-
nomic enterprises, public economic organisations and their affiliates, joint ventures 
and subsidiaries falling under the scope of Decree-Law, number 233, on State Eco-
nomic Enterprises; as well as corporations other than state economic enterprises 
and public economic organisations whose capital is owned by the State or other 
legal entities, provided that engaging in another occupation or service is not prohib-
ited as per the aforementioned Decree-Law.
Partnership, board chairmanship, board membership, and auditorship in joint stock 

* The provisions of Article 11 shall not apply to those who were practicing the profession of attor-
neyship together with teachership in primary and secondary schools prior to 10 May 2001 as well 
as those having the same status and serving apprenticeship. (Refer to Law number 4765, Article 1)

** This provision will go into effect on 10 May 2002. (Refer to Law number 4667 dated 2 May 2001, 
Article 97)
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corporations, limited companies, and cooperative companies; and partnership in 
commandite.
Board chairmanship, board membership, and auditorship in charitable, scientific, 
and political organizations.
Publishership of a newspaper or a periodical publication or editorship of same.
The provisions of Law number 3069 on Activities Incompatible with Membership 
in the Grand National Assembly of Turkey are reserved as far as members of parlia-
ment are concerned.
<Amended as per Article 4667/9 dated 2 May 2001> Those indicated in Subpara-
graph e are prohibited from conducting court action against the Treasury, munici-
palities and provincial special administrations,  agencies and organizations under 
the management and supervision of provincial and municipal administrations, 
village legal entities, and companies and organizations with publicly owned stock. 
Likewise, provincial general assembly and municipal assembly members are pro-
hibited from conducting court action against the legal entities they are associated 
with; and professors and associate professors in higher education are prohibited 
from conducting court action against institutions and organizations of higher edu-
cation.
This prohibition also covers the partners of the attorneys concerned and the attor-
neys they employ.
Legal consultants and attorneys holding a post of employment in and receiving a 
regular salary or fee from the budget of the State, a province, or a municipality; or 
from agencies, organizations or companies under the management and supervision 
of the State, a province, or a municipality may practice attorneyship only in the af-
fairs of these agencies, organizations or companies. 
The attorney’s relation of kinship or marriage with a judge or prosecutor
Article 13 – An attorney who is the spouse of a judge or a public prosecutor, or a 
legal or sanguinary ascendant or descendant, or a relative up to the second degree 
(included) may not practice attorneyship in lawsuits and legal action conducted by 
that judge or public prosecutor.
Prohibition from practicing attorneyship after termination of certain duties
Article 14 – <Amended as per Article 2178/4 dated 30 January 1979> 
Civil, administrative, and military judges and prosecutors who have left their posts 
for such reasons as retirement or resignation are prohibited for two years as of the 
date of termination of their duties from practicing attorneyship in the jurisdictional 
area of the courts or offices where they served during the last five years.
The above provision will be applied also to members of the Constitutional Court 
and judges of the Appeal Courts.
<Amended as per Article 3256/4 dated 22 January 1986> Those employed by the 
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State, a municipality, a provincial special administration, and the state economic 
enterprises, public economic organizations, and their affiliates, joint ventures and 
subsidiaries falling under the scope of the Decree-Law, number 233, on State Eco-
nomic Enterprises may not take cases and conduct court action against their former 
employer within a period of two years following their departure.
<Amended as per Article 2442/1 dated 1 April 1981> The Chairperson of the Su-
preme Court of Military Appeals, the Chief Military Appeals Prosecutor, the Dep-
uty Chairperson, department chiefs and members, the Chief of the Department of 
Military Justice Affairs at the Ministry of Defense of Turkey, the Chairperson of the 
Board of Inspectors of Military Justice, the Legal Consultant to the Turkish General 
Staff, martial law legal consultants, and the judges, prosecutors, and their deputies 
assigned to martial law military courts may not practice attorneyship in martial law 
military courts for three years after the termination of their duties even if they have 
been reassigned to other posts.

PART FOUR
Apprenticeship

General
Article 15 – <Amended as per Article 2178/4 dated 30 January 1979> 
The duration of attorney apprenticeship is one year. The first six months are served 
in courts and the remaining six months with an attorney with a minimum of five 
years in the profession (this five-year period is calculated by including the time 
spent in the services mentioned in Article 4 of this Law.)
The courts and judicial offices where apprenticeship will be served and the manner 
how will be specified in the relevant regulations. 
Qualifications required
Article 16 – <Amended as per Article 4667/11 dated 2 May 2001> 
Of those having the qualifications stated in Article 3, Subparagraphs a, b, and f, 
the ones who do not have other engagements to keep them from serving an un-
interrupted apprenticeship and are not impeded by the circumstances mentioned 
in Article 5 will apply in writing to the bar association where they will serve their 
apprenticeship.
Documents to be enclosed with the letter of application
Article 17 – The following documents will be enclosed with the letter of application 
to be submitted as per Article 16:
1. The originals and two certified copies each of the documents pertaining to the 
qualifications required by this Law.
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2. A personal statement that the candidate is free of the circumstances mentioned in 
Article 3, Subparagraph f* and Article 5, Subparagraph a. 
3. Written consent of the attorney with whom apprenticeship will be served.
4. A testimonial drawn up by two attorneys enrolled with the bar association con-
cerned describing the candidate’s moral character.
One copy each of these documents will be certified by the president of the bar as-
sociation and forwarded to the Union of Bar Associations of Turkey. The other copy 
and the original will be kept in the candidate’s file in the bar association concerned. 
The written consent of the attorney with whom apprenticeship will be served will 
not be sought in cases described in Article 22, Subparagraphs 2 and 3.
<Added as per Article 3256/5 dated 22 January 1986> The candidate requesting 
apprenticeship will be adjudged a penalty as per Article 528 of the Turkish Criminal 
Code if the personal statement submitted by him/her is discovered to be false.
Announcement of the request
Article 18 – The candidate’s request will be announced within ten days of the date of re-
quest by being posted, together with the enclosures listed in the preceding Article, where 
suitable in the premises of the bar association or the judicial office for fifteen days.
Any attorney or apprentice or other parties may raise objections to the inclusion 
of the candidate in the apprentice roster. However, clear evidence or occurrences 
should be demonstrated in order that the objection be taken into consideration.
Report
Article 19 – Before the request is announced, the president of the bar association 
will task one of the lawyers enrolled with the bar association with preparing a report 
by investigating whether the candidate possesses the required qualifications and 
whether he/she is engaged in any activities incompatible with attorneyship. 
The attorney thus tasked will be under the obligation to submit the report to the bar 
association within fifteen days at the latest.
Decision
Article 20 – Taking into account the report mentioned in Article 19, the board of 
directors of the bar association will make a decision with a rationale within one 
month as of the expiration of the objection period as to whether the candidate 
should be put in the apprentice roster. While the decision is communicated to the 
candidate, a copy is submitted to the local public prosecutor for review together 
with the candidate’s personal file.
The members of the board of directors of the bar association may object to the deci-
sion within fifteen days as of the date of decision, the local public prosecutor as of 

* There is no Paragraph f in Article 3 revised as per Law number 2178 dated 30 January 1979, Ar-
ticle 1. The reference to this Article should be regarded as being made to Article 3, Paragraph e.
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the date of his/her receipt of the decision, and the candidate as of the date the deci-
sion was communicated to him/her.
The absence of a decision within the period mentioned in the first paragraph will 
mean that the request has been denied in which case the candidate may submit an 
objection to the Union of Bar Associations of Turkey within fifteen days as of the 
expiration of the one-month period.
<Amended as per Article 4667/12 dated 2 May 2001> The decisions made by the 
Union of Bar Associations of Turkey regarding the objections will become final if 
no decision is made by the Ministry of Justice within two months as of the date of 
receipt of the Union decisions by that Ministry or if the Union decisions are ap-
proved by the Ministry. However, the Ministry of Justice will return to the Union 
of Bar Associations of Turkey for reconsideration the decisions it does not find ap-
propriate together with the reasons for returning. The decisions thus returned will 
be considered as approved if passed unchanged by a two thirds majority vote of the 
Board of Directors of the Union of Bar Associations of Turkey; otherwise they will 
be considered as not approved. The result will be communicated to the Ministry of 
Justice by the Union of Bar Associations of Turkey.
<Amended as per Article 4667/12 dated 2 May 2001> Suits may be filed with ad-
ministrative tribunals by the Union of Bar Associations of Turkey, the candidate, 
and the bar association concerned against the decisions made by the Ministry of 
Justice in accordance with the preceding paragraph; and by the Ministry of Justice, 
the candidate, and the bar association concerned against the decisions made by the 
Union of Bar Associations of Turkey after reconsideration of the decisions found 
inappropriate and returned by the Ministry of Justice.
Commencement of apprenticeship
Article 21 – The attorney apprenticeship commences with the inclusion of the can-
didate in the apprentice roster. Objections will halt the inclusion process.
Attorney with whom apprenticeship will be served
Article 22 – Candidates approved by the local public prosecutor and recom-
mended to the bar association to commence apprenticeship with an attorney will 
start working with the attorney indicated in their application as having already  
accepted them.
Upon the request of the president of the bar association or the application of parties 
concerned, the board of directors of the bar association may decide to have an ap-
prenticeship served with an attorney other than the one indicated in the candidate’s 
application.
The president of the bar association will determine the attorneys with whom candi-
dates who were unable to obtain the document mentioned in Article 17, Subpara-
graph 3 will serve their apprenticeship.
An attorney is under the obligation to accept a candidate assigned to serve appren-
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ticeship with him/her as per the circumstances described in the second and third 
paragraphs above.
Serving the apprenticeship and the duties of the apprentice
Article 23 – <Amended as per Article 4667/13 dated 2 May 2001> 
Apprenticeship is served without interruption. The days of absence with a valid ex-
cuse will be authorized to be served to completion by a decision of the judicial 
committee for apprenticeship in courts, and of the board of directors of the bar as-
sociation for apprenticeship with an attorney, provided that such a request is made 
by the candidate within one month after the ending of the excuse.  In the presence 
of a valid excuse, the chairperson of the judicial committee or the president of the 
bar association, depending on where apprenticeship is being served, may grant the 
candidate a leave of absence not to exceed thirty days by receiving also the opinion 
of the attorney with whom the apprenticeship is being served.
The apprentice is under the obligation to attend hearings together with the attorney, 
to conduct the attorney’s business with courts and administrative offices, to manage 
lawsuit files and correspondence, to participate in training activities organized by 
the bar association, and to perform other tasks assigned by the board of directors of 
the bar association and to be designated in regulations*. Apprentices have to abide 
by the rules of the profession and the principles set forth in regulations.
Apprenticeship reports
Article 24 – <Amended as per Article 2178/5 dated 30 January 1979> 
Apprenticeship will be served under the supervision of the judicial committee, the 
bar association, and the host attorney.
The judges and public prosecutors with whom the apprentice serves will issue a 
report evaluating his/her performance as an apprentice, professional interest, and 
moral character. 
The host attorney will issue a report at the end of the first three months and a final 
one at the completion of the apprenticeship period evaluating the performance of 
the apprentice, his/her professional interest, and moral character.
Extension of the duration of apprenticeship
Article 25 – <Amended as per Article 4667/14 dated 2 May 2001> 
After studying the reports issued about the apprentice and, if necessary, taking into 
consideration the outcome of a review to be conducted by a designated board mem-
ber, the board of directors of the bar association may decide to issue an apprentice-
ship completion certificate or to extend the duration of the apprenticeship by up to 
six months.
This decision of the board of directors is final.

* The Attorney Apprenticeship Regulations of the Union of Bar Associations of Turkey has 
been published in the Official Gazette issue 24615 dated 19 December 2001.
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Tasks that apprentices may perform*

Article 26 – <Amended as per Article 4667/15 dated 2 May 2001> 
After starting apprenticeship with an attorney, apprentices may, with the written 
consent and under the supervision and responsibility of the latter, attend hearings 
concerning the court actions and other business being conducted by their host at-
torney in civil courts of peace, criminal courts of peace, and enforcement courts as 
well as conduct business at enforcement offices.
This power will terminate with the issuance of the apprenticeship completion cer-
tificate or deletion from the apprentice roster.
Bar associations’ aid to apprentices
Article 27 – <Amended as per Article 4667/16 dated 2 May 2001> 
The Union of Bar Associations of Turkey will loan money to apprentices throughout 
the duration of apprenticeship.
The source of the loans to be paid is the cost of the revenue stamps attorneys will 
affix to the powers of attorney to be presented to authorities concerned and the 
money coming in from repayments and their revenues. The revenue stamps are 
printed by the Union of Bar Associations of Turkey. The nominal value of the rev-
enue stamps to be affixed is equal to the value in the tariffs used for the sample pow-
ers of attorney in the chapter on Judicial Fees of the Law of Charges Number 492 
dated 2 July 1964.
Authorities to whom attorneys present powers of attorney may not accept powers 
of attorney not bearing any revenue stamps or those bearing less than the speci-
fied amounts. Where necessary, the person submitting the power of attorney will 
be granted ten days during which to complete the outstanding amount of revenue 
stamps. The power of attorney will not be pocessed unless the outstanding amount 
is completed within this period.
Any amount remaining after the payment of credit to apprentices will be spent for 
supporting colleagues and promoting the profession.
The policy of this credit and the conditions for entitlement, the definition of the 
beneficiaries, the manner of repayment, the principles for dividing between bar as-
sociations and the Union of Bar Associations of Turkey, and spending, the money 
coming in from repayments and the amount remaining after credit payments, and 
other points will be stipulated in the regulations** to be prepared by the Board of 
Directors of the Union of Bar Associations of Turkey and to be approved by the 
Ministry of Justice. 

* The heading of this article has been changed from “Apprentices’ assuming power of attorney” to 
its current wording as per Law number 4667 dated 2 May 2001.

** The Apprenticeship Credit Regulations of the Union of Bar Associations of Turkey has been 
published in the Official Gazette issue 24615 dated 19 December 2001.
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The division and expenditure of the cost of the revenue stamps, the money com-
ing in from credit repayments and their revenues, and the amount remaining after 
credit payments will be audited annually by the Ministry of Justice in accordance 
with the terms and procedures set forth in Supplemetary Article 4.

PART FIVE
Attorneyship Examination

Examination
Article 28 – <Abolished as per Article 2178/8 dated 30 January 1979 – Amended 
as per Article 4667/17 dated 2 May 2001>
The attorneyship examination is commissioned to the Student Selection and Place-
ment Center (ÖSYM) by the Union of Bar Associations of Turkey. Those who have 
not received an apprenticeship completion certificate will not be allowed to take the 
examination.
Eligibility for the examination
Article 29 – <Abolished as per Article 2178/8 dated 30 January 1979 – Amended 
as per Article 4667/18 dated 2 May 2001>
Those who are eligible for the examination will be issued an examination applica-
tion form by the board of directors of the bar association in whose apprentice roster 
they are registered. A list of apprentices thus issued application forms will be sub-
mitted to the Union of Bar Associations of Turkey. 
An apprentice who has failed six times in the attorneyship examination will not be 
allowed to take the examination again.
Circumstances where a valid excuse is recognized by the Union of Bar Associa-
tions of Turkey notwithstanding, apprentices will have four years to use all of their 
chances to take the examination as of the date the apprenticeship completion cer-
tificate was issued.
The nature and topics of the examination
Article 30 – <Abolished as per Article 2178/8 dated 30 January 1979 – Amended 
as per Article 4667/19 dated 2 May 2001>
The purpose of the attorneyship examination is to evaluate the apprentices’ knowl-
edge of professional rules and their proficiency in applying legal principles and ju-
risprudence to cases.
The examination is given twice a year.  The examination dates are determined by 
dividing the year into two equal parts to the extent possible.
The determination and announcement of examination dates, the examination top-
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ics, passing grade, expenditures etc. will be indicated in regulations* to be promul-
gated by the Union of Bar Associations of Turkey. 
Examination results
Article 31 – <Abolished as per Article 2178/8 dated 30 January 1979 – Amended 
as per Article 4667/20 dated 2 May 2001> 
Examination results will be communicated to the Union of Bar Associations of Tur-
key, the respective bar associations of the apprentices, and the apprentices them-
selves by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM).
Articles 32-33 – <Abolished as per Article 2178/8 dated 30 January 1979>

PART SIX
The Rights And Duties Of The Attorney

General
Article 34 – <Amended as per Article 4667/21 dated 2 May 2001> 
Attorneys are under the obligation to carry out the duties they assume with care, 
accuracy, and integrity in a manner becoming the sacredness of their profession; 
to comport themselves in a manner suitable to the respect and trust the profession 
requires; and the comply with the professional rules set by the Union of Bar Asso-
ciations of Turkey.
Work exclusive to attorneys
Article 35 – <Amended as per Article 1238/1 dated 26 February 1970> 
Providing opinion in legal matters; litigating and defending the rights of real per-
sons and legal entities before courts, arbitrators, and other bodies invested with 
jurisdictional powers; and managing all documentation associated therewith are 
the sole prerogative of attorneys enrolled with bar associations.
Attorneys enrolled with bar associations may conduct all types of action with public 
offices other than those mentioned in the first paragraph.
Every person with the capacity to sue may prepare the documents for his/her own 
lawsuit, file suit in person, and conduct his/her own business in courts. <Supple-
mentary provisions: Article 4667/22 dated 2 May 2001> However, joint stock com-
panies with an original capital five times the amount of original capital stipulated in 
Article 272 of the Turkish Commercial Code, Number 6762 dated 29 June 1956, or 
more; and building cooperatives with one hundred or more members are required 
to retain a lawyer under contract. Organizations failing to comply with the provi-

* The Apprenticeship Examination Regulations of the Union of Bar Associations of Turkey 
has been published in the Official Gazette issue 24599 dated 30 November 2001.
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sions of this paragraph will be penalized by the highest ranking local government 
officer with a fine in the gross amount of one month’s minimum wage, effective for 
workers in the industrial sector older than sixteen years of age on the date of the 
crime, for each month spent without a lawyer under contract. The fine penalties 
will be communicated to those concerned in accordance with the provisions of the 
Service of Process Law. These penalties may be objected to with the criminal court 
of peace having jurisdiction within a maximum of seven days as of the date of no-
tification. The decision made concerning the objection will be final. The fines  are 
collected as per Law number 6183 dated 21 July 1953 on the Procedure of Collecting 
Money Owed to the State and marked as revenue to the treasury of the Republic of 
Turkey*.
The provisions of the Codes of Civil and Criminal Procedure and other laws are 
reserved.
Seeking conciliation
Article 35/A – <Amended as per Article 4667/23 dated 2 May 2001>
In actions and cases that have been entrusted to them, attorneys, together with their 
clients, may invite the other party to conciliation before a suit has been filed or be-
fore hearings have commenced for an already filed suit, provided that such concili-
ation pertains exclusively to matters that the parties may elicit of their own will. If 
the other party takes up the invitation and conciliation is reached, the subject of the 
conciliation, its place and date, and the actions that each party will  carry out are 
laid out in a memorandum and signed jointly by the attorneys and the clients. Such 
memoranda are in the nature of a court decision in the sense of Article 38 of the 
Enforcement and Bankruptcy Law, number 2004, dated 9 June 1932.
Keeping information confidential
Article 36 – Attorneys are prohibited from disclosing information that has been 
entrusted to them or that they come upon in the course of performing their duties 
both as an attorney and as members of the Union of Bar Associations of Turkey and 
various bodies of bar associations.
Attorneys’ testification on matters mentioned in the first paragraph is contingent 
upon their having received the client’s consent. However, even with this condition 
satisfied, the attorney may refrain from testification. <Additional sentence as per 
Article 4667/24 dated 2 May 2001> Exercising the right to refrain will not entail 
legal and criminal responsibility.
The foregoing provisions apply to the clerks employed by the Union of Bar Associa-
tions of Turkey and bar associations, as well.
Notification of refusal of commission
Article 37 – Attorneys may refuse without stating a reason a commission offered to 

* This provision will go into effect on 10 November 2001.
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them. The refusal must be communicated to the client without delay.
A person whose offer of commission has been refused by two attorneys may request 
the president of the bar association to assign an attorney for him/her.
<Amended as per Article 4667/25 dated 2 May 2001> The attorney thus assigned 
is under the obligation to render services at the fee decided by the president of the 
bar association.
Statutory refusal of commission
Article 38 – Attorneys are under the obligation to refuse a commission if,

a) They find the commission irregular or unjust when it is offered, or later 
arrive at this conclusion;
b) They have given their services or opinion as an attorney to a party with 
conflicting interests in the commission offered;
c) <Amended as per Article 4667/26 dated 2 May 2001> They have previ-
ously been involved in the commission offered as judge, arbitrator, public 
prosecutor, expert witness, or clerk;
d) They find themselves in the position of claiming the invalidity of a bond or 
a contract drawn up earlier by themselves;
e) <abolished as per Constitutional Court decision 43/84 dated 2 June 
1977>
f) The commission they have been offered contradicts the policy of profes-
sional solidarity and order laid down by the Union of Bar Associations of 
Turkey.

The circumstances for statutory refusal apply to the attorneys’ partners and other 
attorneys in their employ.
<Third paragraph abolished as per Constitutional Court decision 19/9 dated 21 
January 1971>
<Last paragraph abolished as per Constitutional Court decision 43/84 dated 2 
June 1977>
Attorneys’ right to keep documents and lien
Article 39 – Attorneys are under the obligation to keep the documents given to 
them for three years after the termination of their commission. However, if a writ-
ten notice has been sent to the client to retrieve his/her documents, such obligation 
will cease to exist at the end of three months as of the date of such notice.
Attorneys are not obligated to return the documents in their keeping unless they 
have received their fee and have been reimbursed for their expenses.
Statute of limitations in claims for damages
Article 40 – <Amended as per Article 4667/27 dated 2 May 2001>
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Claims for damages made by the client on the basis of the contract will be abated 
one year after the date of first knowledge of the acquisition of this right and in any 
case after five years from the event causing the damages.
Resignation from rendering services
Article 41 – The representation duty of an attorney who resigns from rendering a 
specific service or from defense of his own volition will continue for fifteen days as 
of the date the attorney informs the client of the situation.
However, an attorney assigned by the legal aid office or the president of the bar as-
sociation may not desist from performing this duty in the absence of force majeure 
or a valid excuse. The evaluation of the force majeure or the valid excuse is at the 
discretion of the authority assigning the attorney.
Temporary assignment of an attorney
Article 42 – In the event of an attorney’s death, or dismissal from the profession 
or the commission, or prohibition from practice, or temporary incapacitation, the 
president of the bar association will assign another attorney to temporarily render 
and take charge of services by receiving the written consent of the client(s) and 
will have the files transferred to the him/her. <Additional sentence as per Arti-
cle 4667/28 dated 2 May 2001> The president will also report the situation to the 
courts and other parties he/she may consider necessary. These provisions will also 
apply to attorney partnerships by analogy.
The statutory periods for the actions stated in the above paragraph will not  com-
mence until the files are submitted. However, such period may not exceed three 
months.
<Abolished as per Article 4667/28 dated 2 May 2001>
The newly assigned attorney may refuse the assignment by giving just reasons. It is 
at the discretion of the board of directors of the bar association to decide whether 
the reasons given are just.
The representation duty will proceed under the responsibility of the attorney who 
has assumed this duty and will not be contingent upon the instructions of the repre-
sented attorney. The fee for the work done will be paid by the attorney represented. 
The amount of the fee will be determined by the board of directors of the bar asso-
ciation in the event of a dispute.
Requirement to establish office
Article 43 – Every attorney is under the obligation to establish an office in the ju-
risdictional area of the bar association in whose directory he/she is enrolled. The 
specifications of the office will be defined by the bar association.
An attorney may not have more than one office. Attorneys working together may not 
have separate offices. <Additional sentences: Article 4667/29 dated 2 May 2001> 
An attorney partnership may not open a branch in Turkey. Members of parliament 
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may not practice attorneyship during their term in parliament.
Attorneys moving their residence or office must inform the bar association of their 
new addresses within one week.
Attorneys working together or as an attorney partnership*

Article 44 – <Amended as per Article 4667/30 dated 2 May 2001>
Attorneys may practice their profession together in the same office or as an attorney 
partnership.
Working together in the same office
Working together is when more than one attorney enrolled with the same bar as-
sociation practice their profession using the same office. Such togetherness does not 
make a legal entity; nor is the work done considered commercial. 
It is mandatory to juxtapose the expression “Attorneyship Office” with the name(s) 
and/or last name(s) of one or several of the attorneys working together. The mutual 
rights and obligations, the sharing of revenues and expenditures, office manage-
ment, and the termination of togetherness are defined by those working together 
and submitted in writing to the bar association they are enrolled with.
B) Attorney partnership
An attorney partnership is a legal entity formed by more than one attorney en-
rolled with the same bar association to practice their profession in accordance with 
the present Law. The work done by an attorney partnership is professional and not 
considered commercial. It is subject to the same provisions as applied to privately 
owned companies as far as taxation is concerned. The name of the attorney part-
nership is made up by the addition of the expression “Attorney Partnership” to the 
name(s) and/or last name(s) of one or several partners. Foreign attorney partner-
ships wishing to operate in Turkey within the framework of the current laws on 
incentives for foreign capital may only offer services of consultancy in foreign laws 
and international law provided that they have been formed in compliance with the 
present Law and the arrangements stipulated for attorney partnerships. This restric-
tion also applies to attorneys who are citizens of the Republic of Turkey or of for-
eign countries working for the foreign attorney partnership. The condition that the 
partners be enrolled with a bar association is not required for this type of attorney 
partnerships. The implementation of this rule is contingent upon reciprocality.
An attorney partnership with a basic contract modelled after the standard basic 
contract assumes legal personality upon being recorded in the Attorney Partnership 
Register of the Bar Association by the board of directors of the bar association with 
which its partners are enrolled. A request for registration may only be refused on 
the grounds of discordance with the present Law and the standard basic contract. In 

* The heading of this Article has been amended from “Working together as a shared attorney office” 
to its present wording as per Law number 4667 dated 2 May 2001.
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such a case, the provisions of Article 8 will be applied by analogy. A copy of the basic 
contract will be forwarded to the Union of Bar Associations of Turkey.
a) The rights and liabilities of the partners
1. The shares and percentages of partnership are determined freely. Partners may 
transfer their shares only to partners or third parties that are attorneys. In the event 
that a partner is prohibited from transferring his/her shares by the contract, or the 
other partners do not approve the transfer of the shares, or an inheritor is not an 
attorney or disclaims the inheritance, or the partner discontinues his/her practice 
because of retirement or health reasons, or is deleted from the directory of the bar 
association, or quits or is dismissed from the profession, or his/her share is attached, 
his/her share in the partnership will be bought by the other partners at its basis 
value in proportion to their shares. The provisions for liquidation in the regulations 
will be applied if the transfer actions are not concluded within three months.
2. Powers of attorney are drawn up in the name of the partnership. The partnership 
issues a document of authorization to the attorneys charged with conducting court 
action. 
3. An attorney partnership may not acquire privileges or property outside its pur-
pose; may not establish partnerships with third parties; and may not take over the 
shares of legal entities. The partners may not be partner to more than one attorney 
partnership; may not have an office other than that of the partnership; and may not 
conduct court action on a freelance basis.
4. An attorney partnership carries unlimited joint and several liability together with 
its partners and the attorneys it employs for all their actions, deeds, and debts con-
nected with the partnership. The responsibilities of the partners and the attorneys 
the partnership employs regarding their professional duties are reserved under the 
Attorneyship Law and professional rules. The disciplinary actions and penalties in 
the present Law will be applied to attorney partnerships, as well.
5. The partner charged with the management and representation of the partner-
ship will be responsible for the keeping of books and records. Attorney partnerships 
must keep a lawsuits and actions book, a shares book, a decisions book, a revenues 
and expenses book, and a fixtures book. 
b) Settlement of disputes
Any and all disputes to arise between attorneys working together, or between at-
torneys in partnership in connection with their mutual affairs with one another, the 
affairs of the partnership, or affairs with third parties regarding price in the transfer 
and succession of partnership shares will be settled in accordance with the provi-
sions of the present Law and relevant regulations by the board of arbitration defined 
in Article 167 of the present Law.
c) The legal and formal conditions of points which must be addressed in the stand-
ard basic contract of the attorney partnership such as the identification data of the 
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partners, the title and address of the partnership, the shares in partnership, the 
relationship between the partners, the division of labor concerning lawsuits and 
cases, the powers of the managing partners, the management and representation of 
the partnership, [the board of partmers, the terms of reference of the [board], the 
sharing of revenues and expenditures, auditing, leaving the partnership, dismissal 
from the partnership, transfer of shares, termination of the partnership, voluntary 
and statutory dissolution, and liquidation will be provided for in the regulations* 
prepared by the Union of Bar Associations of Turkey and published in the Official 
Gazette after approval by the Ministry of Justice.
Persons eligible for employment in attorney offices
Article 45 – <Amended as per Article 4667/31 dated 2 May 2001>
Attorneys and attorney partnerships may only employ help that is required for the 
profession of attorneyship in their offices.
Persons convicted of one of the crimes that are an impediment to attorneyship may 
not be collaborated with or employed in attorneys’ offices by any means.
<Amended as per Article 4667/31 dated 2 May 2001> Failure to abide by the fore-
going provisions will be punished with dismissal from the job in the first instance 
and from the profession upon reoccurrence in the case of attorneys; and dismissal 
from the job in the first instance and deletion from the attorney partnership register 
upon reoccurrence in the case of attorney partnerships.
Conducting legal business, review of lawsuit files, and obtaining copies of docu-
ments by apprentices or secretaries
Article 46 – <Amended as per Article 4667/32 dated 2 May 2001>
An attorney may have his legal business conducted and have facsimiles of docu-
ments obtained by photocopying or other means by the apprentice under his re-
sponsibility or by the secretary working for him/her. The copies that the attorney 
does not want approved are not subject to charges.
The attorney or the apprentice may review lawsuit and legal action files without a 
power of attorney. A request for review of files must be fulfilled by those concerned. 
Attorneys not presenting a power of attorney may not obtain copies or photocopies 
of the papers and documents in the files.
Prohibition of appropriation of contested rights
Article 47 – Attorneys are prohibited from acquiring or mediating in the acquisi-
tion of contested rights. This prohibition remains effective for one year after the 
termination of the service.
The provision in the first paragraph also covers the attorney’s partners and the at-
torneys in his employ.

* The Attorney Partnership Regulations of the Union of Bar Associations of Turkey has been 
published in the Official Gazette issue 24594 dated 25 November 2001.
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<Added as per Article 4667/33 dated 2 May 2001> However, the provisions of Ar-
ticle 164 are reserved.
Offering an attorney commission in exchange for personal interest
Article 48 – Persons who mediate in soliciting commission for an attorney in ex-
change for a fee or any kind of gain promised or given by the attorney or the client, 
and attorneys who resort to the services of an agent will be punished with imprison-
ment from six months to one year.
The imprisonment sentence may not be less than one year in the event the perpetra-
tors are public servants.
Official attire of attorneys
Article 49 – Attorneys are under the obligation to be dressed in the official attire 
designated by the Union of Bar Associations of Turkey when they appear in court.
Space to be allocated to the bar association and attorneys
Article 50 – It is obligatory to allocate adequate space for the use of the local bar as-
sociation in every judicial office and for attorneys in every courtroom and enforce-
ment office.
<Added as per Article 4667/34 dated 2 May 2001> Additionally, a consultation 
room appropriate to the respectability and importance of the profession will be des-
ignated in every jailhouse and police station. The repair and maintenance of these 
rooms will be undertaken by the Ministry of Justice or the Ministry of Interior Af-
fairs depending on the subordination.
Places inappropriate for conducting consultation
Article 51 – Attorneys are prohibited from conducting legal consultation with cli-
ents and offering their services in places other than their offices registered with the 
bar association, in courtrooms, and anywhere else in the premises of the justice 
hall.
The provision in the foregoing paragraph is not applied in the event the attorney is 
expressly summoned.
Keeping files
Article 52 – Attorneys are under the obligation to keep regular files on every com-
mission they receive or every point they provide an opinion on.
Attorneys are under the obligation to sign every document written or drafted by 
themselves. 
Minutes of discussions
Article 53 – Attorneys will note down in a memorandum the salient points of the 
discussions they hold in connection with their services which they think are impor-
tant. The memorandum is signed at the bottom by those present at the discussion.
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Register book
Article 54 – A register book patterned after a sample to be provided by the Union of 
Bar Associations of Turkey will be kept for every attorney in the bar association he/
she is enrolled with. Albeit confidential, this register book may be viewed and notes 
taken from its contents at any time by its owner or another attorney duly authorized 
by the owner.
In the event of the owner’s transfer to another bar association, the register book is 
forwarded to the president of the receiving bar association.
Prohibition of publicity
Article 55 – Attorneys are prohibited from engaging in any kind of activity or en-
terprise which may be regarded as being in the nature of publicity in order to offer 
their services and particularly from displaying any other title than that of attorney 
and their academic titles in their signs and letterheads.
<Additional paragraphs as per Article 4667/35 dated 2 May 2001>
This prohibition also applies to the attorneys sharing an office and to attorney part-
nerships.
The provisions governing the above prohibitions will be determined by means of 
regulations* to be prepared by the Union of Bar Associations of Turkey.
The right to obtain copies and to serve notice
Article 56 – Powers of attorney properly drawn up and given to an attorney will 
be kept in the file mentioned in Article 52. An attorney may produce a facsimile of 
a power of attorney and use it by certifying its authenticity with his/her signature. 
Copies of powers of attorney produced by attorneys bear the nature of an official 
copy for all judicial bodies, public offices and organizations, and private and legal 
entities.
Where an original document is not expressly required by law, attorneys may present 
copies of all manner of papers and documents to judicial bodies and other legal of-
fices in the legal business they conduct by authenticating the copies themselves.
An attorney authenticating copies of powers of attorney or of other papers and doc-
uments lacking an original or presenting a copy not reflecting the original will be 
punished by heavy imprisonment from three to six years.
Attorneys may deliver judicial papers and documents to the opposite party in cases 
where they have been appointed as attorneys through the judicial body concerned 
and in the absence of any decision by this judicial body regarding service of process. 
One copy each of the documents thus delivered will be inserted in the files of the 
judicial body concerned provided that the required charges, taxes, and duties have 
been paid.

* The Prohibition of Publicity Regulations of the Union of Bar Associations of Turkey has been 
published the Official Gazette issue 24583 dated 14 November 2001.
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<Additional paragraphs as per Article 4667/36 dated 2 May 2001>
Attorneys or attorney partnerships may give another attorney or attorney partner-
ship a certificate of authorization that will pass for a power of attorney covering all 
the powers of attorney authorizing the former to delegate agents. Such certificates 
of authorization bear the strength of a power of attorney.
Powers of attorney are in standard form for Turkey, and their form and content are 
designed by the Union of Bar Associations of Turkey and the Union of Notaries 
Public of Turkey.
Crimes against attorneys
Article 57 – Crimes committed against attorneys during or in connection with the 
performance of their duties will be subject to the same provisions as if they were 
committed against judges.
Public prosecutor with the power to conduct investigation
Article 58 – <First paragraph amended as per Article 4667/37 dated 2 May 
2001>
Investigations on attorneys induced by crimes arising in connection with their prac-
tice of attorneyship, or their duties with the organs of the Union of Bar Associations 
of Turkey or bar associations, or the crimes they commit during the performance 
of their duties will be conducted by the public prosecutor in the jurisdictional area 
where the crime is committed, upon the permission of the Ministry of Justice. At-
torneys’ offices and residences may be searched only with a court warrant and to the 
extent jsutifiable by the nature of the event stated therein, under the supervision of 
the public prosecutor, and with a representative of the bar association in attendance. 
Cases of flagrante delicto calling for heavy punishment notwithstanding, an attor-
ney’s person may not be searched.
The provisions of the Code of Civil Procedure and the Code of Criminal Procedure 
governing the order of trials  are reserved. However, attorneys may not be detained, 
nor may they be sentenced to light penalties or light fines.
Permission to prosecute, decision to initiate final investigation, and the court where 
trial will be held
Article 59 – The file for the investigation conducted in accordance with Article 58 
will be delivered to the Directorate General of Criminal Affairs of the Ministry of 
Justice. Should a prosecution be considered necessary as a result of the review of the 
file, the file will be sent to the office of the public prosecutor of the high criminal 
court nearest the high criminal court in whose jurisdictional area the crime was 
committed.
The public prosecutor will prepare an indictment within five days and forward the 
file to the high criminal court for a decision as to whether the initiation of a final 
investigation is required or not.
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A copy of the indictment is delivered to the attorney on whom a prosecution is 
being conducted in accordance with the provisions of the Code of Criminal Proce-
dure. Should the attorney request, within the statutory period after the delivery of 
the indictment, collection of certain evidence or make any other reasonable request, 
such will be taken into consideration and the investigation may be deepened by the 
chairperson of the court.
The trials of attorneys on whom a final investigation is decided to be initiated will 
be held in the high criminal court of the location where the crime was committed. 
<Supplementary sentence: Article 4667/38 dated 2 May 2001> The situation will 
be reported to the bar association with which the attorney is enrolled.
Right of objection
Article 60 – The public prosecutor or the accused may object in accordance with 
general provisions to the decisions of the courts cited in Article 59 regarding deten-
tion or release or the decision not to initiate a final investigation.
Such objection will be reviewed by the high criminal court nearest the court which 
passed the contested decision, excluding the high criminal court in the location 
where the crime was committed.
Flagrante delicto warranting heavy punishment
Article 61 – <Amended as per Article 4667/39 dated 2 May 2001> In cases of 
flagrante delicto warranting heavy punishment, the preliminary investigation will 
be conducted by the public prosecutor in person in accordance with general provi-
sions.
Negligence of duty and abuse of power
Article 62 – Attorneys who neglect the duties they are assigned and abuse the power 
conferred upon them either by virtue of their attorneyship or as members in the 
various organs of the Union of Bar Associations of Turkey or bar associations in 
accordance with the present Law or other laws (in any manner whatsoever) with 
the exception of the circumstances stated in Articles 294 and 295 of the Turkish 
Criminal Code will be punished as provided for in Articles 230 and 240 of the Turk-
ish Criminal Code.
Exclusivity to attorneys of the exercise of attorneyship powers
Article 63 – Attorneys not entered in the directory of the bar association and those 
prohibited from practice may not prepare lawsuit documents for individuals other 
than themselves, may not follow up enforcement actions, and may not exercise any 
other powers associated with attorneyship. Those who do not appear on the direc-
tory may not use the title of attorney, either*. <Additional sentence as per Article 
4667/40 dated 2 May 2001> However, of the attorneys who have completed twenty 
years on the directory, those who have closed down their office and had their tax 

*  Refer to Supplementary Article 1 for the implementation of this provision.
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records deleted may continue to use only the title of attorney provided that they 
report their status and fulfill their duties and obligations to the bar association.
<Amended as per Article 3256/7 dated 22 January 1986> Those who violate the 
provision in the first paragraph above will be punished with heavy fine from one 
hundred thousand to one million Turkish Liras, and imprisonment from six months 
to one year.
<Amended as per Article 3256/7 dated 22 January 1986> Those who exercise the 
powers exclusive to attorneys by taking over claims on the basis of feigned methods 
or by abusing other rights granted by law although not authorized to practice attor-
neyship will be punished with imprisonment from one to three years and heavy fine 
from five hundred thousand to five million Turkish Liras. 
Courts, enforcement and bankruptcy offices, and bar associations are under the ob-
ligation to notify the public prosecutor when an incident falling under the scope of 
this Article comes to their knowledge. The result of the prosecution to be conducted 
will be reported to the bar association.
Special duties toward the board of directors of the bar association
Article 64 – In matters pertaining to inspections and objections, attorneys are un-
der the obligation to furnish information and deliver the relevant files upon request 
to the president of the bar association, the board of directors, or one of the members 
assigned by them; and to make himself/herself present when invited for a hearing 
by the president of the bar association, the board of directors, or one of the board 
members to the extent that this does not contradict the obligation to keep profes-
sional information confidential prescribed by the present Law.
<Amended as per Article 3256/8 dated 22 January 1986> The board of directors 
of the bar association may impose a fine from ten thousand to one hundred thou-
sand Turkish Liras on an attorney who fails to fulfill the obligation stated in the first 
paragraph above. This punishment may be re-imposed at every instance of nonac-
ceptance of a request or an invitation. However, the letter of request or invitation 
must include a statement that nonacceptance is punishable by a fine.
Objections may be raised against the imposition of the fine with the board of direc-
tors of the bar association within fifteen days as of the date of notification. The deci-
sion of the board of directors of the bar association  will be final.
The fines imposed in accordance with the provisions in the above paragraphs will be 
collected in accordance with the provisions of the present Law concerning discipli-
nary penalties and marked as revenue for the bar association.
Persistence in non-payment of bar association dues
Article 65 – The annual dues fixed by the general assembly will be paid in two equal 
installments in the months of January and September every year. A default penalty 
at the monthly rate of five percent will be charged for payments overdue.
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An attorney may not participate in the general assembly of the bar association or 
exercise his/her right to vote and be elected unless he/she has paid his/her annual 
dues.
The names of attorneys and attorney partnerships persisting in the non-payment 
of their annual dues without a reasonable excuse despite service of notice will be 
removed from the directory and register by the decision of the board of directors of 
the bar association until they pay their debts together with the default penalty, and 
the situation will be reported to whom it may concern. The debts of attorneys and at-
torney partnerships falling into such status will be collected through legal channels.

PART SEVEN
Bar Association Directory And Attorney Roster
Obligation for entry in the directory
Article 66 – Every attorney is under the obligation to be entered in the directory of 
the bar association in whose jurisdictional area he/she will practice attorneyship on 
a permanent basis.*

An attorney who is entered in the directory of a bar association is authorized to 
practice attorneyship in any part of Turkey provided that such practice is not on a 
permanent basis.
Permanent practice of attorneyship in another jurisdictional area
Article 67 – Should an attorney practice attorneyship on a permanent basis outside 
the jurisdictional area of the bar association in whose directory he/she is entered or 
is engaged in an activity punishable by disciplinary penalty, a memorandum to be 
drawn up by the board of directors of the bar association in that location will be sent 
for action to the bar association in whose directory he/she is entered.
Transfer to another bar association
Article 68 – Request for transfer from one bar association to another will be made 
in writing to the board of directors of the bar association  in whose directory entry 
is requested.
The documents to be enclosed with the request for transfer and the procedures to be 
applied to transfer will be prescribed in regulations.
Review and approval of request for transfer
Article 69 – The board of directors of the bar association to which transfer is re-
quested will conduct all kinds of review and actions it deems necessary concerning 
the requesting attorney, particularly asking the bar association in whose directory 
the attorney is currently entered whether he/she is under disciplinary prosecution 
and owes money to the bar association. No action may be taken before the conclu-

* Refer to Supplementary Article 1 for the implementation of this provision.
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sion of the disciplinary prosecution and the payment of the attorney’s debt to the 
bar association.
In the event of the acceptance of the request for transfer, the decision will be com-
municated promptly by the board of directors of the receiving bar association to 
the Union of Bar Associations of Turkey and the bar association the attorney is 
leaving.
Refusal of request for transfer
Article 70 – In the event of the rejection of the request for transfer by the bar as-
sociation to which transfer is sought, the attorney requesting transfer may raise an 
objection with the Union of Bar Associations of Turkey within fifteen days as of the 
date the decision is communicated to him/her.
The request will be considered as having been rejected if the board of directors of 
the bar association does not make a decision within one month as of the date of 
receipt of the request for transfer. In such a case, the attorney concerned may raise 
an objection with the Union of Bar Associations of Turkey within fifteen days as of 
the expiration of the one-month period.
The decisions to be made by the Union of Bar Associations of Turkey on objections 
will be final. The attorney concerned may appeal to the administrative judicial au-
thorities regarding these decisions.*

The objection will be considered as having been rejected if the Union of Bar As-
sociations of Turkey does not make a decision within three months as of the date of 
receipt of the letter of objection. 
If the Union of Bar Associations of Turkey decides to uphold the objection, it will 
promptly communicate this decision to the receiving bar association and the one 
the attorney is leaving.
Deletion from directory and the register of the attorney partnership**

Article 71– <Amended as per Article 4667/42 dated 2 May 2001> The decision on 
deletion from directory and the register of the attorney partnership will be made by 
the board of directors of the bar association with which the attorney or the attorney 
partnership is enrolled.
Although a written response is requested of the attorney prior to such a decision, it 
is essential that the attorney has been heard by the board or has not comğlied with 
an invitation to a hearing within the designated period. Similarly, for a decision to 
be made in the case of attorney partnerships, it is essential that a partner to be ap-
pointed by the partnership has been heard by the board or the partnership has not 
complied with an invitation to a hearing.

* The expression “to the Council of State” appearing in this paragraph has been amended as “admi-
nistrative judicial authorities” by Article 28 of Law number 3256 dated 22 January 1986.

** The heading of this Article has been amended from “Deletion from directory” to its present wor-
ding as per Law number 4667 dated 2 May 2001.
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The decision on deletion from directory and the register of the attorney partnership 
will be reasoned. The attorney or the attorney partnership may raise an objection to 
this decision with the Union of Bar Associations of Turkey within fifteen days as of 
the date of notice. The decisions made by the Union of Bar Associations of Turkey 
on the objections will become final if no decision is made by the Ministry of Justice 
within two months as of the date of their receipt by the Ministry of Justice or if the 
decisions are approved. However, the Ministry of Justice will return the decisions 
it does not deem appropriate to the Union of Bar Associations of Turkey for recon-
sideration together with the reasons for return. The decisions thus returned will be 
considered as approved if passed unchanged by a two thirds majority vote of the 
Board of Directors of the Union of Bar Associations of Turkey; otherwise they will 
be considered as not approved. The result will be communicated to the Ministry of 
Justice by the Union of Bar Associations of Turkey. The provisions of the sixth and 
seventh paragraphs of Article 8 will be applied here, as well, by analogy.
The attorney or the attorney partnership concerned will have the right to continue 
their practice of attorneyship until the decision on deletion from directory or the 
register of the attorney partnership becomes final. However, the disciplinary board 
of the bar association may temporarily prohibit the attorney or the attorney part-
nership from practice in the event it is deemed prejudicial to have them continue 
their practice until the decision on deletion from directory or the register of the 
attorney partnership becomes final. 
Circumstances necessitating deletion from directory
Article 72 – The attorney’s name will be deleted from the directory under the fol-
lowing circumstances:

a) Loss at a later date of the qualifications required as per this Law for admis-
sion into attorneyship.
b) Discovery at a later date of reasons present at the time the license was issu-
ed which would constitute grounds for denial of the license.
c) <Amended as per Article 4667/43 dated 2 May 2001> An office not be-
ing opened in the jurisdictional area of the bar association concerned within 
three months; or the closing down of the office or its relocation outside the 
jurisdictional area of the bar association concerned; or the failure, despite 
reminders, of the attorney to enroll with another bar association in whose 
jurisdictional area he/she practices attorneyship on a permanent basis.
d) <Amended as per Article 4667/43 dated 2 May 2001> Default in the pay-
ment of annual dues to the bar association and the Union of Bar Associati-
ons of Turkey or in the repayment of apprenticeship credit despite service of 
notice.
e) Voluntary departure from the profession.
f) Default in the payment of group insurance premiums at the times indica-
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ted in the group policy.
g) <Added as per Article 3256/9 dated 22 January 1986> Being entered in 
the directory despite the impediment stated in Article 10. 

<Additional paragraphs as per Article 3256/9 dated 22 January 1986> 
However, an attorney discovered later than five years after the date of issuance of 
his/her license to have been engaged in one of the activities listed in Article 11, with 
the exception of activities incompatible with the respectability of the profession, 
may be re-entered in the directory if he/she pays the bar association three times the 
amount of the payments or revenues he/she has received during the apprenticeship 
period.
The bar association may desist from inviting the attorney for a hearing if the office 
address submitted to the bar association is vacated and a new address not submitted.
Right of re-entry in the directory
Article 73 – An attorney proving the discontinuation of the circumstances neces-
sitating deletion from the directory will gain the right to be re-entered in the direc-
tory. However, the board of directors of the bar association may, if it deems neces-
sary and by explaining the reasons, require the attorney requesting re-entry in the 
directory, to prove the presence of all or part of the qualifications sought for the 
initial entry.
With the exception of the provision on the issuance of licenses, Articles 7, 8, and 9 of 
the present Law will be applied by analogy to requests for re-entry in the directory.
An attorney whose re-entry in the directory has been approved by the bar associa-
tion with which he/she was formerly enrolled will not be required to pay admission 
dues one more time.
Permanent deletion from the directory
Article 74 – The licenses of those dismissed from the profession by a criminal or 
disciplinary sentence and those finally convicted of crimes stated in Article 5, Sub-
paragraph a will be withdrawn and cancelled by the board of directors of the bar 
association  and their names permanently deleted from the directory.
Execution of such actions is contingent upon the decision or conviction becoming 
final.
<Amended as per Article 4667/44 dated 2 May 2001> The attorney may raise an 
objection to the decision made by the board of directors of the bar association with 
the Union of Bar Associations of Turkey within fifteen days as of the date of notice. 
The decisions made by the Union of Bar Associations of Turkey on the objections 
will become final if no decision is made by the Ministry of Justice within two months 
as of the date of their receipt by the Ministry of Justice or if the decisions are ap-
proved. However, the Ministry of Justice will return the decisions it does not deem 
appropriate to the Union of Bar Associations of Turkey for reconsideration together 
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with the reasons for return. The decisions thus returned will be considered as ap-
proved if passed unchanged by a two thirds majority vote of the Board of Directors 
of the Union of Bar Associations of Turkey; otherwise they will be considered as not 
approved. The result will be communicated to the Ministry of Justice by the Union 
of Bar Associations of Turkey. The provisions of the sixth and seventh paragraphs of 
Article 8 will be applied here, as well, by analogy.
Attorney roster
Article 75 – <Amended as per Article 3256/10 dated 22 January 1986> Every three 
years, the board of directors of the bar association will prepare a roster of all attor-
neys within its jurisdictional area and entered in its directory as recently as the date 
of 31 December of the third year. The roster will include the names and last names 
of all attorneys in alphabetical order, and the addresses of their offices and resi-
dences. The offices of attorneys sharing the same office and attorney partnerships 
will also be indicated separately in the roster. Changes to the roster will appear in an 
amendment roster to be prepared as of the end of every year.
The format of the roster will be determined by the Union of Bar Associations of 
Turkey.
Those who are entered in the directory after the roster has been completed will be 
issued a temporary certificate for use until the preparation of the next roster.
An adequate number of copies of the roster will be forwarded to the Constitutional 
Court, the Appeal Courts, the Ministry of Justice, the Union of Bar Associations of 
Turkey, other bar associations, the courts and public prosecutors within the juris-
dictional area of the bar association, the highest ranking government official, other 
judicial bodies, notaries public, enforcement and bankruptcy offices.

PART EIGHT
Bar Associations

SECTION ONE
General Provisions

Establishment and nature of bar associations
Article 76 – Bar associations are professional organizations in the nature of public 
agencies with legal personality operating on the basis of democratic principles by 
conducting the whole range of activities for the purpose of promoting the profes-
sion of attorneyship; ensuring honesty and confidence in the mutual relations be-
tween the members of the profession and their relations with clients; defending and 
safeguarding the order, ethics, and respectability of the profession, the supremacy of 
the law, and human rights; and to satisfy the common needs of attorneys.
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<Amended as per Article 4276/3 dated 18 June 1997> Bar associations may not 
engage in activities other than those befitting their purpose of establishment.
<Amended as per Article 4667/46 dated 2 May 2001> In state protocol, bar asso-
ciations stand next to the chief public prosecutor for the province.
Establishment of bar associations, removal and deposition of their organs
Article 77 – <Amended as per Article 4667/47 dated 2 May 2001> A bar associa-
tion is established in every capital of province where a minimum of thirty attorneys 
are present. The provision in the second paragraph will be applied to already estab-
lished bar associations in which the number of attorneys falls below thirty.
<Amended as per Article 4667/47 dated 2 May 2001> The Union of Bar Associa-
tions of Turkey will decide whether the localities without a bar association should 
be attached to the nearest bar association or combined into a new bar association, 
as well as where the latter’s offices will be located. The Union of Bar Associations of 
Turkey will produce a list of the attorneys with offices in the jurisdictional area of 
the new bar association to be established who are entered in the directory and will 
task the senior attorney among them with establishing the new bar association. A 
founding board of four chaired by the assigned attorney will accomplish the estab-
lishment of the bar association within six months at the latest and report same to 
the Union of Bar Associations of Turkey. In the event of the resignation of the board 
of directors of the bar association together with the alternate board members, the 
same founding board will reconvene in order to lead the bar association toward 
election in three months at the latest.
<Amended as per Article 4667/47 dated 2 May 2001> Bar associations assume legal per-
sonality upon reporting their establishment to the Union of Bar Associations of Turkey.
<Amended as per Article 4667/47 dated 2 May 2001> The Union of Bar Associa-
tions of Turkey will report the establishment to the Ministry of Justice.
<Amended as per Article 4276/4 dated 18 June 1997> The removal from duty of, 
and the election of replacements for the bar associations and the responsible organs 
of the Union of Bar Associations of Turkey engaged in activities outside their pur-
poses will be adjudicated by the local civil court of first instance according to simple 
trial procedure upon the request of the Ministry of Justice or the local public pros-
ecutor; and the trial will be concluded within three months at the latest*.
The organs removed from duty will be replaced by election within one month at the 
latest. The newly elected organs will serve out the terms of the former.
The assigned organs of bar associations are under the obligation to implement to 
the letter the decisions made in accordance with the present Law by the Ministry 
of Justice as an approving authority in connection with the actions of the organs 
of bar associations. The provisions of the foregoing paragraphs will be applied to 
the organs of bar associations failing to implement the decisions of the Ministry of 

* Refer to Supplementary Article 4 for the implementation of this provision.
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Justice despite a ruling by the administrative judicial authority of a stay of execution 
or on the merits of the case, or in the absence of a statutory cause; or passing a new 
decision in the nature of a decision of persistence in the former decision; or failing 
to carry out the statutory actions despite the warning of the Ministry of Justice.
Criminal liability stipulated by law will be reserved for the members of the organs 
removed from duty. The acts of these organs causing their removal from duty as per 
the preceding paragraph will be void.
<Amended as per Article 4276/4 dated 18 June 1997> However, bar associations 
and the Union of Bar Associations of Turkey may be prohibited from operation by 
the governor of the local province if a delay would be detrimental in circumstances 
involving national security or the public order, or when exigent for the prevention of 
an offense or its protraction or for the apprehension of an offender. The decision to 
prohibit operation will be submitted to the approval of a judge with jurisdiction with-
in twenty-four hours. The judge will announce his/her decision within forty-eight 
hours; otherwise, this administrative decision will be automatically abrogated.*

The provisions governing termination of duty and removal from duty will not be 
applied to the general assembly of the bar association.
Gratuitousness of duties and duties which may not be combined in the same person
Article 78 – The presidency of the bar association, memberships in the, presidential 
council, the board of directors, audit and disciplinary boards; and duties assigned 
to attorneys in connection with the safeguarding, representation, and defense of the 
interests of the bar association will be performed gratuitously.
Travel and accommodation allowances and other essential expenditures will be re-
imbursed out of the funds of the bar association.
The presidency of a bar association, memberships in the board of directors and the 
disciplinary board, and auditorship may not be combined in the same person.
<Amended as per Article 4667/48 dated 2 May 2001> However, membership in 
the disciplinary board and auditorship may be combined in the same person in bar 
associations with fewer than forty attorneys entered in their directory.

SECTION TWO
Organs Of Bar Associations
Organs
Article 79 – The organs of bar associations are the following:**

1. General assembly of the bar association.
2. Board of directors  of the bar association.

*  This paragraph has been edited by combining Article 4 of Law number 4276 dated 18 June 1997 
with the ninth and tenth paragraphs; and has been inserted in the text as the ninth paragraph.

**  Refer to Supplementary Article 3 for the election of the organs.
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3. President of the bar association.
4. Presidential council of the bar association.
5. Disciplinary board of the bar association.
6. Board auditors of the bar association.

I – General assembly of the bar association
Composition
Article 80 – The general assembly of the bar association is the highest organ in the 
bar association and is composed of all the attorneys entered in the directory.
Duties
Article 81 – The duties of the general assembly are as follows:
1. Electing members to the board of directors, the disciplinary board, and the board 
auditors; the president of the bar association, and the delegates for the Union of Bar 
Associations of Turkey.
2. <Amended as per Article 4667/42 dated 2 May 2001> Determining the admis-
sion dues to be paid upon entry in the directory and entry in the attorney part-
nership register by multiplying the index figures of two thousand minimum and 
eight thousand maximum for attorneys, and twenty thousand minimum and eighty 
thousand maximum for attorney partnerships, and the membership dues to be 
paid annually by multiplying the index figures of one thousand minimum and four 
thousand maximum for attorneys, and ten thousand minimum and forty thousand 
maximum for attorney partnerships with the salary coefficient set for public serv-
ants every year in the budget act; and fixing the dates of their payment. 
3. Reviewing the accounts submitted by the board of directors regarding the rev-
enues and expenditures of the bar association and the management of its property, 
and deciding whether to acquit the board of directors.
4. Approving the budget of the bar association.
5. Reviewing and approving the house regulations to be drafted by the board of 
directors.
6. Determining the nature and amount of aid to be granted to attorneys in need 
and their survivors other than what the board of directors of the bar association is 
authorized to grant as per the current statutes.
7. Debating and deciding on motions pertaining to the profession.
8. Defining the specifications of attorney offices.
9. Exercising other powers conferred by statutes.
Regular meetings
Article 82 – <Amended as per Article 3256/12 dated 22 January 1986> The gen-
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eral assembly will convene in the first week of October every two years upon the 
invitation of the president of the bar association to discuss the items on its agenda.
Extraordinary meetings
Article 83 – The Union of Bar Associations of Turkey, the president of the bar as-
sociation, the board of directors of the bar association, or the board auditors may 
call an extraordinary meeting of the general assembly when they deem it necessary. 
The president of the bar association is under the obligation to call an extraordinary 
meeting of the general assembly within fifteen days at the latest upon the written 
request of one fifth of the attorneys entered in the directory indicating the points to 
be discussed.
Call for a meeting
Article 84 – <Amended as per Article 4667/50 dated 2 May 2001> The place, time, 
and agenda of the regular meeting of the general assembly; and the place and time 
of the second meeting if the required majority is not reached in the first, will be 
posted where suitable in the bar association and the judicial offices in its profession-
al circles until the date of the general assembly meeting starting at least thirty days 
before the meeting. Such announcement will effectively serve as an official notice. 
Chairing panel of the general assembly
Article 85 – A chairing panel composed of a chairperson, a deputy chairperson, and 
two members will be elected as the first thing in both the regular and the extraordi-
nary meetings of the general assembly. The election will be held by separately voting 
for each position. The voting will be done openly unless otherwise decided by the 
general assembly and those who get the largest number of votes will be elected.
The president of the bar association, the members of the board of directors of the 
bar association  and the board auditors may not be elected to the chairing panel.
Obligation to attend the meeting
Article 86 – <Amended as per Article 3003/3 dated 8 May 1984> 
<Amended as per Article 4667/51 dated 2 May 2001> An attorney entered in the 
directory of the bar association is under the obligation to attend both the regular 
and the extraordinary meetings of the general assembly and to vote. Those who do 
not attend these meetings or do not vote without a valid reason will be fined by the 
chairperson of the county election board at the rate of one third the amount of the 
annual dues paid by attorneys enrolled with that bar association. These fines will be 
collected by the office of the president of the bar association and marked as revenue 
in the budget of the bar association.
The third and fourth paragraphs of Article 64 will also be applied to the fines im-
posed as per the present Article.
Quorum for debate and decisions
Article 87 – The general assembly will convene with the attendance of one more 
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than half of the lawyers entered in the directory. 
<Amended as per Article 4667/52 dated 2 May 2001> If the majority mentioned in 
the first paragraph is not reached, the meeting will be adjourned to one week later 
unless pressing reasons exist to the contrary. However, such adjournment may not 
exceed fifteen days. No meeting and debate may be held on the date to which the 
meeting has been adjourned unless at least one third of the members are present for 
bar associations with up to and including sixty members, one fifth are present for 
bar associations with up to and including four hundred members, and one tenth are 
present for bar associations with more than four hundred members.
Decisions will be passed by considering as adopted the motion that receives the 
largest number of votes of all, provided that quorum is present in accordance with 
the foregoing provisions. In the case of a tie, the side taken by the chairperson of the 
general assembly will carry the vote.
The same majority will apply to the votes received by candidates in elections.
A member may not vote on matters in which he/she has a private stake. This rule 
will not apply to elections.
<Amended as per Article 3003/4 dated 8 May 1984> Minutes will be kept of he 
decisions of the general assembly. The minutes will be signed by the chairing panel 
of the general assembly and forwarded to the Union of Bar Associations of Turkey. 
Prohibition of discussion on items not on the agenda
Article 88 – Points not indicated on the agenda as items for discussion may not be 
decided upon in the meeting of the general assembly. This provision will not apply 
to a decision to hold a new meeting.

II – Board of directors of the bar association
Composition
Article 89 – The board of directors of every bar association will be composed of the 
president of the bar association and a minimum of four members.
There will be six regular members in bar associations with fifty to one hundred at-
torneys, eight in bar associations with one hundred and one to two hundred and 
fifty attorneys, and ten in bar associations with more than two hundred and fifty one 
attorneys. There will be the same number of alternate members as regular members 
in every bar association.
The president of the bar association will serve as the chairperson of the board of 
directors.
Eligibility, impediments, and mode of conduct of election
Article 90 – <Amended as per Article 1238/1 dated 26 February 1970> The mem-
bers of the board of directors will be elected from among the attorneys entered in 
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the directory with a minimum of five years in the profession. The condition of five 
years in the profession will not be sought in bar associations with fewer than one 
hundred members.
Those on whom the initiation of a final investigation has been decided in connec-
tion with an offense constituting an impediment to attorneyship, or those punished 
with censure, fine, or dismissal from employment during the last five years by a final 
decision of the disciplinary board may not be elected to the board of directors. 2. 
<Additional sentence as per Article 4667/53 dated 2 May 2001> Those removed 
from duty in accordance with the provision of Article 77 may not run for the organs 
of the bar association in the next meeting of the general assembly.
<Third paragraph rescinded as per Article 3003/9 dated 8 May 1984> 
Members of the board of directors are elected by closed vote. The ballots must in-
clude at least one name more than half the number of regular members to be elect-
ed. Ballots with fewer names than this will not be valid. If more names are written 
in a ballot than the number of regular members to be elected, the redundant names 
will be disregarded starting from the last.
The candidates will be sorted according to the votes they have received. First the 
regular members, and next the alternate members will be identified according to 
this order starting with the member who has received the highest number of votes. 
In case of a tie, the candidate with professional seniority will lead. If professional 
seniorities are also equal, the oldest member will lead. Alternate members will be 
called upon for duty in the board of directors according to their place in the list 
determined by the number of votes they have received.
The duties of board members losing their eligibility will be terminated automati-
cally.
Term of duty
Article 91 – <Amended as per Article 3079/1 dated 14 November 1984> The term 
of duty of the board of directors is two years. Board members whose term of duty 
has expired may be reelected.
Withdrawal before completion of term of duty
Article 92 – <Amended first paragraph 3256/13 dated 22 January 1986> A regular 
member who withdraws before completing his/her term of duty will be replaced by 
the alternate member who has received the highest number of votes.
A board member committed for trial for an offense constituting an impediment to 
eligibility as per Article 90 may not participate in the board until the conclusion of 
the lawsuit and his/her seat will be filled by an alternate member.
Meetings
Article 93 – The board of directors will be called to a meeting by the president of 
the bar association directly or upon the written request of a member indicating the 
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topic to be discussed.
The board of directors will convene with absolute majority and pass decisions with 
the absolute majority of members. In the case of a tie, the side taken by the chairper-
son will carry the vote. The president of the bar association or board members may 
not participate in discussions on matters they are involved in.
Minutes kept of the decisions of the board of directors will be signed by the chair-
person and the members.
Toplantıya çağrı
Article 94 – <Amended as per Article 4667/54 dated 2 May 2001> The members of 
the board of directors will convene upon the call of the president of the bar associa-
tion. A member who has been absent from three consecutive meetings will have his/
her membership forfeited by a decision of the board of directors.
Objection may be raised against such decision with the Union of Bar Associations 
of Turkey within fifteen days as of the date of notification. <Additional sentence as 
per Article 4667/54 dated 2 May 2001> The objection will not suspend the execu-
tion of the decision.
Duties of the board of directors
Article 95 – The board of directors is charged with performing the duties assigned 
to it by law. It investigates into the affairs of the bar association and safeguards its 
interests. 
The major duties of the board of directors are the following:

1. Ensuring the safeguarding of the respectability of attorneyship and profes-
sional order, and the practice of the profession with dedication and pride in 
accordance with the goals of justice.
2. Deciding upon matters pertaining to the admission and entry in the direc-
tory or transfer of apprentices and attorneys.
3. <Amended as per Article 4667/55 dated 2 May 2001> Managing the bar 
association directory, and maintaining the attorney roster and attorney part-
nership roster. 
4. <Amended as per Article 4667/55 dated 2 May 2001> Providing guidance 
and information to the members of the bar association regarding their pro-
fessional duties and inspecting the performance of the latter, defending the 
profession of attorneyship and colleagues against encroachments upon the 
rights particular to the profession and its members, and to take all manner of 
legal and administrative action in these matters.
5. <Amended as per Article 4667/55 dated 2 May 2001> Mediating in and 
resolving upon request the disputes arising between attorneys entered in the 
directory, between attorneys and attorney partnerships, between the partners 
to attorney partnerships, and between all of the foregoing and clients; calling 
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the parties to a settlement in disputes over fees.
6. Managing the property of the bar association and determining the nature 
of the aid to be granted to attorneys in need.
7. <Amended as per Article 4667/55 dated 2 May 2001> Preparing reports 
on the management of the property of the bar association and rendering ac-
count to the general assembly; preparing the budget and submitting it to the 
general assembly for approval.
8. Purchasing, selling, and mortgaging movable and immovable assets; and 
instituting and abrogating all manner of property rights on such assets on 
behalf of the bar association; and giving the president of the bar association 
specific authority in these matters.
9. Managing and supervising the affairs of apprenticeship.
10. Deciding upon the resignations of the members of the board of direc-
tors. 
11. Establishing and managing a legal aid office.
12. Preparing the agenda for the general assembly.
13. Executing the decisions of the general assembly.
14. Managing and conducting the personnel affairs of the salaried clerks 
employed by the bar association.
15. <Amended as per Article 4667/55 dated 2 May 2001> Performing all the 
tasks associated with the house management of the bar association; develo-
ping the house rules.
16. Implementing the decisions of the Ministry of Justice, the Union of Bar 
Associations of Turkey, and the disciplinary board.
17. Offer opinions upon matters as requested by ministries, courts, or go-
vernment agencies.
18. Exercising other powers conferred by statutes.
19. <Added as per Article 4667/55 dated 2 May 2001> Establishing repre-
sentation offices at judicial centers in the jurisdictional area of the bar asso-
ciation.
20. <Added as per Article 4667/55 dated 2 May 2001> Selecting the attor-
neys to participate in the arbitration board mentioned in Article 167.
21. <Added as per Article 4667/55 dated 2 May 2001> Defending, safeguar-
ding, and promoting the viability of the concepts of the supremacy of the law 
and human rights.
22. <Added as per Article 4667/55 dated 2 May 2001> Checking the con-
formity of the basic contract of attorney partnerships with the standard basic 
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contract and deciding upon registration in the attorney partnership register. 
The board of directors may delegate the duties mentioned in Subparagraphs 4 and 5 
of the second paragraph to some of its members.
III – President of the bar association
Election and withdrawal before the completion of term of duty
Article 96 – The president of the bar association is elected for a term of two years. 
Reelection is permitted. <Additional sentence as per Article 4667/56 dated 2 May 
2001> However, serving more than two consecutive terms is not permitted.
<Amended as per Article 4667/56 dated 2 May 2001> The president of the bar as-
sociation is elected by closed vote from among attorneys entered in the directory 
with a minimum of ten years in the profession of attorneyship. The ten-year condi-
tion will not be sought in bar associations with fewer than one hundred members.
<Amended as per Article 4667/56 dated 2 May 2001> The provisions of the second 
and sixth paragraphs of Article 90 will apply by analogy to the election of the presi-
dent of the bar association, as well.
The person elected to replace a president who withdraws before the completion of 
his/her term of duty will serve out the term of the departing president.
Duties 
Article 97 – The duties of the president of the bar association are the following:

1. Representing the bar association and chairing the board of directors.
2. Implementing the decisions of the general assembly, the board of directors, 
and the disciplinary board; and conducting daily business.
3. Making commitments and acquisitions on behalf of the bar association 
to extent permitted and authorized as per Article 95, making undertakings, 
receiving donations to the bar association, and implementing the budget.
4. Appointing the attorneys to represent and defend the bar association in 
courts and government agencies.
5. Ensuring the formatting of attorney registers after the sample provided by 
the Union of Bar Associations of Turkey and safekeeping them.
6. Defending the dictates of the law and professional rules against all manner 
of organs in matters involving the honor and independence of the profession, 
and taking the actions behooving him/her directly or indirectly.
7. Submitting a written report to the Union of Bar Associations of Turkey 
every year on the activities of the bar association and the board of directors.
8. Performing the duties and exercising the powers of the other members of 
the presidential council in bar associations without a presidential council.
9. Exercising other powers conferred by statutes.
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IV – Presidential council of the bar association
Composition and election
Article 98 – The presidential council is composed of,

1. The president of the bar association,
2. The vice-president of the bar association,
3. The secretary general of the bar association,
4. The treasurer of the bar association.

The formation of a presidential council is obligatory for bar associations with more 
than fifty members.
The members of the presidential council other than the president will be elected by 
the members of the board of directors of the bar association by closed vote from 
among themselves at the first meeting of the board of directors to be held after the 
election of the board of directors.
Should a member of the presidential council depart before completing his/her term, 
a replacement will be elected within one month at the latest to serve the remainder 
of his/her term.
Duties of the presidential council of the bar association
Article 99 – The predidential council performs the duties conferred upon it by stat-
utes or by the decisions of the board of directors of the bar association.
The council makes the decisions necessary for the management of the bar asso-
ciation’s property and briefs the board of directors verbally or in writing upon the 
board’s request.
Duties of the vice-president of the bar association
Article 100 – The vice-president of the bar association performs the duties and ex-
ercises the powers of the president in the latter’s absence or, if the post of president 
has become vacant for any reason, until the induction of a new president.
In the absence of the vice-president of the bar association, it behooves the profes-
sionally senior member of the board of directors to perform the duties and exercise 
the powers of the president.
Duties of the secretary general of the bar association
Article 101 – The secretary general of the bar association keeps the minutes of the 
meetings of the board of directors, manages the internal paperwork of the bar as-
sociation, issues directives to the internal clerical office of the bar association, and 
supervises the work of the latter.
Duties of the treasurer of the bar association
Article 102 – The treasurer of the bar association is authorized to manage the prop-
erty of the bar association in accordance with the decisions of the presidential coun-
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cil, receive and dispense money, collect dues, collect fines to be marked as revenue 
for the bar association, and the take all kinds of supervisory action in connection 
with the implementation of the budget.
<Amended as per Article 3256/14 dated 22 January 1986> The treasurer of the 
bar association will countersign the papers drawn up in receiving and dispensing 
money with the president or, in the latter’s absence, with the vice-president or the 
secretary general of the bar association.

V – Disciplinary board of the bar association
Composition
Article 103 – The disciplinary board will be composed of three members in bar as-
sociations with up to two hundred and fifty attorneys, and five members in bar asso-
ciations with more than two hundred and fifty attorneys. Three alternate members 
will also be elected to the disciplinary board in every bar association.
Eligibility and impediments to election
Article 104 – <Amended as per Article 1238/1 dated 26 February 1970>
The provisions of Article 90 will apply by analogy to the members of the disciplinary 
board, as well.
The result of the election will be reported to the Union of Bar Associations of Turkey 
by means of a memorandum to be drawn up by the board of directors of the bar 
association.
Term of duty
Article 105 – <Amended as per Article 3256/15 dated 22 January 1986> Members 
of the disciplinary board will be elected for two years. A member may be reelected 
after completing his/her term.
<Amended as per Article 4667/57 dated 2 May 2001> The disciplinary board will 
elect a chairperson and a secretary from among its members in its first meeting after 
the election. The provisions of Articles 90, 92, and 94 will apply by analogy to the 
members of the disciplinary board, as well.
Meetings
Article 106 – The disciplinary board will convene with at least three of its members 
present.
Decisions will be passed with the absolute majority of the full number of members. 
In case of a tie, the side taken by the chairperson will carry the vote.
The professionally senior member will chair the board in the absence of the chair-
person.
Duty 
Article 107 – The duty of the disciplinary board is to make disciplinary decisions 
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and impose disciplinary penalties by conducting disciplinary prosecution on at-
torneys upon the decision of the board of directors of the bar association  to initiate 
a disciplinary prosecution, and to exercise the other powers conferred upon it by 
statutes.

VI – Board auditors of the bar association
Composition and duties
Article 108 – <Amended as per Article 1238/1 dated 24 December 1970>
<First paragraph amended as per Article 3256/16 dated 22 January 1986> The 
general assembly of the bar association will elect a maximum of three regular and 
three alternate auditors from among its members to audit the financial affairs of the 
bar association for a term of two years.
Election will be held by closed vote. The provisions of Articles 90 and 92 will apply 
by analogy to the auditors, as well.

PART NINE
Union Of Bar Associations Of Turkey

SECTION ONE
General Provisions

[Establishment] and nature of the Union
Article 109 – <Amended as per Article 4667/58 dated 2 May 2001>
The Union of Bar Associations of Turkey is an organization formed with the partici-
pation of all of the bar associations in Turkey.
The Union is a professional organization in the nature of a public agency  with legal 
personality.
The Union’s headquarters is in Ankara.
Duties of the Union
Article 110 – The duties of the Union of Bar Associations of Turkey are the follow-
ing:

1. Ensuring the precipitation of a majority opinion by finding out the respec-
tive opinion of each bar association in matters concerning bar associations by 
means of mutual discussions.
2. Promoting the profession of attorneyship by coordinating the efforts of bar 
associations in order to reach a common goal.
3. Safeguarding the interests at large of the members of bar associations and 
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the ethics, order, and traditions of the profession.
4. Strengthening professional ties by introducing Turkish bar associations 
and their members to each other.
5. Making efforts to have a bar association established in every province ca-
pital and to instill in citizens a conviction as to the necessity and benefits of 
having their lawsuits filed and cases defended thorough the agency of attor-
neys.
6. Disseminating recommendations and publications to have the laws deve-
loped and enforced in keeping with the requirements of the country, and 
developing preliminary drafts if necessary.
7. Voicing its views with authorities in matters concerning bar associations.
8. Submitting reports covering its views and ideas on legal and professional 
topics queried by the Ministry of Justice, agencies with judicial or legislative 
power, and bar associations.
9. Taking all kinds of measures to encourage and ensure the professional de-
velopment of attorneys.
10. Cooperating with the Ministry of Justice and and judicial authorities in 
order to have court opinions systematically compiled and published.
11. Making efforts toward the realization of the rights conferred, and the 
thorough and honorable discharge of the duties imposed upon attorneys by 
statutes.
12. Setting up libraries, publishing periodicals, organizing conferences, and 
offering incentives to the creation of original and translated works to heigh-
ten the scientific and professional levels of the members of bar associations.
13. Hold occasional meetings to discuss the solutions and measures for ren-
dering the profession more attractive and reaching the stated goals in this 
area.
14. Displaying an interest in, and making contact with boards and organiza-
tions related to jurisprudence in the country.
15. Keeping in contact with foreign bar associations, attorney unions, and 
legal institutions and participating in international conferences.*

16. Defining and recommending the mandatory rules of the profession.
17. <Added as per Article 4667/59 dated 2 May 2001> Defending and sa-
feguarding the supremacy of the law and human rights, and promoting the 
functionality of these concepts.
18. Exercising other powers conferred by statutes.** 

* Refer to Supplementary Article 2 for the implementation of this provision.
** A new Subparagraph 17 has been inserted in this Article as per Article 59 of Law number 4667 

dated 2 May 2001 and the existing Subparagraph 17 has been renumbered as Subparagraph 18.
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Prohibitions, acquisition of property, place in protocol, removal and deposition 
of their organs
Article 111 – <Amended as per Article 3003/5 dated 8 May 1984>
<First paragraph amended as per Article 4276/5 dated 18 June 1997> The Union 
of Bar Associations of Turkey may not engage in activities other than its purposes 
for establishment.
The Union may acquire movable and immovable assets for use in accord with its 
purpose.
<Amended as per Article 4667/60 dated 2 May 2001> In state protocol, the Presi-
dent of the Union of Bar Associations of Turkey stands next to the Chief Public 
Prosecutor of the Court of Cassation.
<Amended as per Article 4276/5 dated 18 June 1997> The provisions of the fifth, 
sixth, seventh, eighth, and ninth paragraphs of Article 77 will apply to the organs of 
the Union, as well. <Additional sentence as per Article 4667/60 dated 2 May 2001> 
However, in the event the entity removed from duty is the board of directors of the 
Union, the duties of this entity will be undertaken by a minimum of three attorneys 
to be selected as a temporary board of directors from among the delegates to the 
last general assembly by the court which passed the ruling until the induction of the 
replacements to be elected.
The paid nature of the positions
Article 112 – The positions of president, vice-president, secretary general, and 
treasurer of the Union of Bar Associations of Turkey are paid salaries. The members 
of the board of directors not assigned to the presidential council, the members of 
the disciplinary board, and the board auditors will be paid honoraria in meetings. 
The amounts and the modes of payment of the salaries and the honoraria will be 
determined by the general assembly of the Union.
Of the aforementioned members, those who are the delegates of provinces other 
than Ankara will be reimbursed for their travel and accommodation and other es-
sential expenses out of the Union’s budget. The amount of such reimbursement will 
be fixed by the general assembly.

SECTION TWO
Organs Of The Union

Organs
Article 113 – The organs of the Union of Bar Associations of Turkey are the follow-
ing:
1. General assembly of the Union of Bar Associations of Turkey.
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2. Board of directors of the Union of Bar Associations of Turkey.
3. President of the Union of Bar Associations of Turkey.
4. Presidential council of the Union of Bar Associations of Turkey
5. Disciplinary board of the Union of Bar Associations of Turkey.
6. Board auditors of the Union of Bar Associations of Turkey.

I – General assembly of the Union of Bar Associations of Turkey
Composition
Article 114 – The general assembly is the highest entity of the Union of Bar Associa-
tions of Turkey.
<Amended as per Article 4667/60 dated 2 May 2001> The general assembly is com-
posed of two delegates from each bar association elected by closed vote from among 
members with a minimum of ten years in the profession of attorneyship. Incumbent 
presidents of bar associations and attorneys who have served and are currently serv-
ing as the president of the Union of Bar Associations of Turkey are natural members 
of the general assembly of the Union of Bar Associations of Turkey with the right to 
participate in votings, to elect, and to be elected.
Bar associations with more than one hundred members will elect an additional del-
egate for each incremental three hundred members after the first hundred.
Bar associations will elect the same number of alternate delegates. Delegates will be 
elected for a term of two years at the regular meeting of the general assembly of each 
bar association. 
Members with the impediments stated in the second paragraph of Article 90 may 
not become delegates.
Each bar association will pay the travel and accommodation allowances of its del-
egates out of its own budget.
<Amended as per Article 4667/61 dated 2 May 2001> The time and place of the 
meeting of the general assembly of the Union of Bar Associations of Turkey, and the 
need to send delegates will be communicated to bar associations in writing no later 
than thirty days before the meeting. If a regular delegate has an excuse, he/she will 
be replaced by an alternate who will attend and vote in the meeting of the general 
assembly of the Union of Bar Associations of Turkey in lieu of the latter.
Meetings
Article 115 – <Amended as per Article 3256/17 dated 22 January 1986> The gen-
eral assembly of the Union of Bar Associations of Turkey will hold its regular meet-
ing every two years at the time and place determined by the former general assembly.
The Board of Directors of the Union of Bar Associations of Turkey may call the 
general assembly to an extraordinary meeting when it deems necessary or upon the 



Avukatlık Mevzuatı

816

written request of the boards of directors of at least ten bar associations.
The Minister of Justice may request the board of directors of the Union to call the 
general assembly to an extraordinary meeting to receive their views and ideas on 
the general interests of justice and the profession, and on the legal and professional 
bills to be drafted.
The provisions of the first paragraph of Article 85 will apply by analogy to the elec-
tion of the chairing panel of the general assembly of the Union. Those who assume 
duties in the organs of the Union may not be elected to the chairing panel.
Quorum for deliberations and decisions
Article 116 – The general assembly of the Union may not convene and pass deci-
sions unless at least one fourth of its members are present.
In the absence of quorum as stated in the first paragraph above, the meeting will 
be adjourned to a future date not to be later than one month. This meeting and the 
subsequent meetings will also be adjourned to dates one month later unless and 
until at least one fifth of the members are present.
The provisions of the third, fourth, and fifth paragraphs of Article 87 and the pro-
vision of Article 88 will apply by analogy to the meetings and discussions of the 
general assembly of the Union.
Duties
Article 117 – The duties of the general assembly of the Union are as follows:

1. Electing members to the board of directors and the disciplinary board, and 
the board auditors; and the President of the Union.
2. Debating and making decisions on the reports prepared on matters within 
the scope of the Union’s purpose of establishment and the topics in its agenda.
3. Issuing instructions to the board of directors.
4. Reviewing the accounts of the Union and deciding whether to acquit the 
board of directors.
5. Electing the delegates to attend conferences in Turkey and abroad. (The 
general assembly may delegate this authority to the board of directors of the 
Union.)*

6. Determining the time and place of the next meeting of the general as-
sembly.
7. <Amended as per Article 3256/18 dated 22 January 1986> Making re-
commendations on matters concerning jurisprudence and the profession, 
and defining the mandatory rules of the profession.
8. <Amended as per Article 3256/18 dated 22 January 1986> Determining 
the amount of the dues that bar associations will collect from attorneys on 

* Refer to Supplementary Article 2 for the implementation of this provision.
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behalf of the Union, with said amount not to exceed half the amount of the 
annual dues paid by each attorney to his/her respective bar association.
9. Determining the amounts and the modes of payment of the salaries to be 
paid to the president, vice-presidents, secretary general, and the treasurer of 
the Union and the honoraria to be paid to the members of the board of direc-
tors, disciplinary board, and the board auditors. 
10. <Amended as per Article 4667/62 dated 2 May 2001> Performing the 
duties and exercising the powers conferred upon the Union as per Articles 49 
and 75 of the present Law.
11. Exercising other powers conferred by statutes.

II – Board of directors of the Union of Bar Associations of Turkey
Composition
Article 118 – The Board of Directors of the Union of Bar Associations of Turkey 
is composed of the president of the Union and ten members elected by the general 
assembly of the Union by closed vote from among its members.
The board of directors of the Union is chaired by the president of the Union.
Term of duty
Article 119 – <Amended as per Article 3079/2 dated 14 November 1984> The term 
of duty of the board of directors of the Union is four years. Board members whose 
term of duty has expired may be reelected.
The provisions of the second, third, fourth, fifth, and sixth paragraphs of Article 90 
and the provision of Article 92 will apply by analogy to the members of the board 
of directors of the Union.
Meetings
Article 120 – The board of directors of the Union will hold its regular meetings once 
a month. In emergencies, the board may always be called to an extraordinary meet-
ing upon the request of the president or a board member.
The date of the next meeting will be set at the end of every meeting. The date of 
meeting will be communicated to the members by a letter of invitation. Excuses will 
be submitted in writing at least seven days in advance.
A member who fails to attend three consecutive meetings without a valid, docu-
mented excuse will be considered as having resigned.
The board of directors of the Union will convene with absolute majority of the full 
number of members and pass decisions with the absolute majority of those present. 
However, in meetings held with ten or fewer members present, at least five members 
must unite in the same vote for a decision to be passed. In the case of a tie, the side 
taken by the chairperson will carry the vote. 
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Duties
Article 121 – The duties of the Board of Directors of the Union of Bar Associations 
of Turkey are the following:

1. Calling the general assembly of the Union to meeting and preparing the 
agenda.
2. <Amended as per Article 3256/19 dated 22 January 1986> Manage the 
Union and its property. 
3. <Amended as per Article 3256/19 dated 22 January 1986> Preparing and 
submitting to the general assembly the biennial budget.
4. Executing the decisions made by the general assembly of the Union.
5. <Amended as per Article 3256/19 dated 22 January 1986> Purchasing, 
selling, and mortgaging movable and immovable assets; instituting and ab-
rogating all manner of property rights on such assets on behalf of the Union; 
and giving the president of the Union specific authority in these matters and 
other actions pertaining to commitments and acquisitions.
6. Managing and conducting the personnel affairs of the salaried clerks emp-
loyed by the Union.
7. Keeping books recording the summary decisions of the board of directors 
of the Union.
8. <Amended as per Article 4667/63 dated 2 May 2001> Keeping the records 
of individual attorneys, attorneys sharing the same office, and attorney part-
nerships in compliance with the basic rules and preocedures prescribed in 
regulations; drawing up the standard basic contract of attorney partnerships, 
designing and having printed attorneyship licenses, identification papers, 
and certificates of authorization for attorney partnerships.
9. <Amended as per Article 3256/19 dated 22 January 1986> Submitting 
reports to the general assembly of the Union on the overall status, actions 
and projects of the Union; requesting acquittal of its activities and accounts.
10. Examining and deciding upon the objections raised against the decisions 
of bar associations provided that such authority is not conferred upon anot-
her agency or entity by statutes.
11. <Amended as per Article 4667/60 dated 2 May 2001> Performing the 
duties and exercising the powers conferred upon the Union as per Articles 
31, 44, 54, 77 and 83 of the present Law.
12. Calling the general assemblies of bar associations to extraordinary meetings.
13. Applying to the authorities concerned for the safeguarding of the rights 
and interests of attorneys and bar associations.
14. Conducting studies that would help promote the profession of attorneys-
hip, safeguard the rights of attorneys, and improve their social standing; and 
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submitting the results and its recommendations to the general assembly of 
the Union.
15. Offering ideas and opinions in response to queries made by official sour-
ces about the profession of attorneyship.
16. Setting up libraries and producing professional publications for the pro-
fessional development of attorneys; and assisting attorneys in publishing the 
works they will produce.
17. Resolving disputes to arise between bar associations.
18. <Amended as per Article 4667/63 dated 2 May 2001> Making all efforts 
necessary to ensure the institution and continuity of professional solidarity, 
defending the profession of attorneyship and colleagues against encroach-
ments upon the rights particular to the profession and its members, and to 
take all manner of legal and administrative action in these matters.
19. Exercising other powers conferred by statutes.
20. <Amended as per Article 4667/63 dated 2 May 2001> Performing the du-
ties assigned to the Union in connection with the attorneyship examination.

III – President of the Union of Bar Associations of Turkey
Election and withdrawal before the completion of the term of duty
Article 122 – The president of the Union is elected by the general assembly of the 
Union from among its members for a term of four years. Reelection is permitted.
The provisions of the second, third, and sixth paragraphs of Article 90 and the pro-
vision of the fourth paragraph of Article 96 will apply by analogy to the president 
of the Union.
Duties
Article 123 – The duties of the president of the Union are the following:

1. Representing the Union of Bar Associations of Turkey and chairing the 
board of directors of the Union.
2. Implementing the decisions of the general assembly, the board of directors, 
and the disciplinary board of the Union.
3. Making commitments and acquisitions on behalf of the Union to the ex-
tent permitted and authorized as per Article121, making undertakings, rece-
iving donations to the Union, and implementing the budget.
4. Appointing the attorneys to represent and defend the Union in courts and 
government agencies.
5. Establishing abd conducting relations with foreign unions of bar associati-
ons, bar associations, and legal institutions.
6. Defending the dictates of the law and professional rules against all manner 
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of organs in matters involving the honor and independence of the profession, 
and taking the actions behooving him/her directly or indirectly.
7. <Amended as per Article 3256/20 dated 22 January 1986> Submitting a 
written report to the general assembly on the activities of the Union.
8. Exercising other powers conferred by statutes.

IV – Presidential council of the Union of Bar Associations of Turkey
Composition and election
Article 124 – The presidential council of the Union of Bar Associations of Turkey 
is composed of,
1. The president of the Union of Bar Associations of Turkey,
2. The two vice-presidents of the Union of Bar Associations of Turkey,
3. The secretary general of the Union of Bar Associations of Turkey,
4. The treasurer of the Union of Bar Associations of Turkey.
The members of the presidential council other than the president will be elected 
by the members of the board of directors of the Union by closed vote from among 
themselves at the first meeting of the board of directors to be held after the election 
of the board of directors.
Should a member of the presidential council depart before completing his/her term, 
a replacement will be elected within one month at the latest to serve the remainder 
of his/her term.
Duties of the presidential council of the Union of Bar Associations of Turkey
Article 125 – The presidential council performs the duties conferred upon it by 
statutes or by the decisions of the board of directors of the Union.
The council makes the decisions necessary for the management of the Union’s prop-
erty and briefs the board of directors verbally or in writing upon the board’s request.
<Added as per Article 4667/64 dated 2 May 2001> The presidential council of the 
Union will call the presidents of bar associations to a meeting to receive their opin-
ions when required.
Duties of the vice-presidents of the Union of Bar Associations of Turkey
Article 126 – The vice-presidents of the Union perform the duties to be assigned 
and exercise the powers to be delegated by the president of the Union.
In the absence of the president of the Union or until the induction of a new presi-
dent if the post of president of the Union has become vacant for any reason, it be-
hooves the vice-presidents in order of seniority to discharge the duties and exercise 
the powers of the president of the Union.
In the absence of the vice-presidents of the Union, it behooves the professionally 
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senior member of the board of directors of the Union to discharge the duties and 
exercise the powers of the president.
Duties of the secretary general of the Union of bar associations of Turkey
Article 127 – The secretary general of the Union keeps the minutes of the meet-
ings of the board of directors, manages the internal paperwork of the Union, issues 
directives to the internal clerical office of the Union, and supervises the work of the 
latter.
Duties of the treasurer of the Union of Bar Associations of Turkey
Article 128 – The treasurer of the Union is authorized to manage the property of 
the Union in accordance with the decisions of the presidential council of the Union, 
receive and dispense money, and the take all kinds of supervisory action in connec-
tion with the implementation of the budget.
<Amended as per Article 3256/21 dated 22 January 1986> The treasurer of the Un-
ion will countersign the papers drawn up in receiving and dispensing money with 
the president or, in the latter’s absence, with either one of the vice-presidents or the 
secretary general of the Union.

V – Disciplinary board of the Union of Bar Associations of Turkey
Composition
Article 129 – The disciplinary board of the Union is composed of seven members 
elected by the general assembly of the Union of Bar Associations of Turkey from 
among its members by closed vote. Seven alternate members will also be selected.
The disciplinary board will elect a chairperson from among its members in its first 
meeting after the election.
Term of duty
Article 130 – Members of the disciplinary board of the Union will be elected for 
four years. A member may be reelected after completing his/her term.
The provisions of the second, third, fourth, fifth, and sixth paragraphs of Article 90 
and the provision of Article 92 will apply by analogy to the members of the discipli-
nary board of the Union.
Meetings
Article 131 –The disciplinary board of the Union will hold its regular meetings 
once a month. In emergencies, the board may always be called to an extraordinary 
meeting upon the request of the president of the Union, or the chairperson of the 
disciplinary board of the Union, or a member of the disciplinary board.
The provisions of the second and third paragraphs of Article 120 will apply by anal-
ogy to the disciplinary board of the Union, as well.
The disciplinary board of the Union will convene with absolute majority of the full 
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number of members and pass decisions with at least four members uniting on a 
vote. In the case of a tie, the side taken by the chairperson will carry the vote. 
Duties
Article 132 – The disciplinary board of the Union will perform the duties assigned 
and exercise the powers conferred by the present Law.

VI – Board auditors of the Union of Bar Associations of Turkey
Composition and duties
Article 133 – <First paragraph amended as per Article 3256/22 dated 22 January 
1986> The general assembly of the Union will elect three regular and three alternate 
auditors from among its members to audit the financial affairs of the Union for a 
term of four years.
Election will be held by closed vote. The provisions of the second, third, fourth, fifth, 
and sixth paragraphs of Article 90 and the provision of Article 92 will apply by anal-
ogy to the board auditors of the Union, as well.

PART TEN
Disciplinary Actions And Penalties
Circumstances when disciplinary penalties will be imposed
Article 134 – <Amended as per Article 4667/65 dated 2 May 2001> The disci-
plinary penalties prescribed in the present Law will be imposed on those whose 
acts and conduct contradict the honor, order, traditions, and professional rules of 
attorneyship; and those who neglect their duties in professional practice or fail to 
exercise the personal integrity required by their duties.
Disciplinary penalties
Article 135 – Disciplinary penalties are the following

1. <Amended as per Article 3256/23 dated 23 January 1986> Warning: In-
forming an attorney of the necessity of exercising greater care in practicing 
his/her profession.
2. Censure: Informing an attorney that he/she is considered to be at fault in 
his/her practice and conduct.
3. <Amended as per Article 3256/23 dated 22 January 1986> Fine from ten 
thousand to one hundred and fifty thousand Turkish Liras.
4. <Amended as per Article 4667/66 dated 2 May 2001> Dismissal: Prohibi-
tion of an attorney or an attorney partnership from professional practice for 
not less than three months and not more than three years.
5. Disbarment: Withdrawal of an attorney’s license, deletion of his/her name 
from the directory of his/her bar association, and revocation of his/her title 
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of attorney. <Additional sentence as per Article 4667/66 dated 2 May 2001> 
For attorney partnerships, the deletion will be from the attorney partnership 
register of their respective bar association.

Mode of imposition of penalties
Article 136 – Those who fail to observe the provisions given in PART SIX of the 
present Law regarding the rights and duties of attorneys will be punished with cen-
sure as a minimum at the first offense, fine or dismissal upon recurrence depending 
on the severity of the offense, and disbarment in the event of final conviction of an 
offense stated in Article 5, Subparagraph a.
An attorney displaying misconduct punishable by a disciplinary penalty two or 
more times during a period of five years will be punished with a heavier penalty 
than the preceding one at each offense.
An attorney who has been dismissed once will be disbarred if he/she fails to observe 
the rules in PART SIX of the present Law during a period of five years.
Right of defense
Article 137 – In prosecutions conducted on attorneys, the charge must be clearly 
explained to the attorney in writing, his/her defense requested, and a minimum of 
ten days granted for the defense.
Actions and misconduct before enrollment with the bar association and after 
leaving the profession
Article 138 – <Amended as per Article 4667/67 dated 2 May 2001> The actions 
and misconduct predating admission into and entry in the bar association directory 
will not require disciplinary prosecution unless they are punishable with disbar-
ment. This provision will not be applied to the period of apprenticeship.
An attorney’s departure from the profession will not preclude disciplinary prosecu-
tion on his/her actions and misconduct during his/her practice.
Investigative authority and the replacement of absent members
Article 139 – The authority to decide the initiation of and conduct a disciplinary 
prosecution rests with the bar association in whose directory the attorney was en-
rolled on the date the complaint or notice compelling the prosecution was received, 
the public prosecutor requested an prosecution, or information was received of its 
own motion on the actions or misconduct compelling the prosecution.
Presidents of bar associations and members of the boards of directors and discipli-
nary boards of bar associations may not participate in the debates and decisions on 
prosecutions concerning themselves.
The missing number of members will be replaced by alternate members in the event 
quorum is absent in the meetings of the boards of directors and disciplinary boards 
of bar associations due to the presence of circumstances as prescribed in the sec-
ond paragraph, or the non-attendance of the chairpersons and any members out of 
rejection or abstention. In the event the alternate members also do not participate 
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in the debate or decisions for any reason, or their numbers are not adequate, the 
absences will be filled by drawing names from among attorneys enrolled in the baro 
directory eligible for the board of directors and the disciplinary board.
The effect of criminal prosecution on disciplinary penalties
Article 140 – A criminal prosecution already in progress on an attorney will not 
preclude the enforcement of disciplinary actions and decisions.
<Amended as per Article 3256/24 dated 22 January 1986> However, if a suit has 
been filed against an attorney in a criminal court because of acts compelling dis-
ciplinary action and decision, the disciplinary prosecution on the attorney will be 
suspended until the conclusion of the criminal action. In such a case, the discipli-
nary board, upon the request of the board of directors, is under the obligation to 
make a decision in accordance with Articles 153 and 154 as to whether the dismissal 
of the attorney would be in order. 
Disciplinary prosecution on acts triable in a criminal suit that was concluded with 
acquittal depends on whether those actions are of a nature requiring a disciplinary 
prosecution in their own right and independently of the provisions of criminal 
codes – with the exception of acquittal because the act was not committed or be-
cause it was not committed by the accused.
Boards of directors of bar associations are under the obligation to initiate disciplinary 
prosecution on acts triable in a criminal suit that was concluded with conviction.
Initiation of disciplinary prosecution
Article 141 – A disciplinary prosecution is initiated with a decision to be made by 
the board of directors of the bar association.
The board of directors is under the obligation to make a decision on the disciplinary 
prosecution urgently and at any rate no later than one year from the date of notice, 
complaint, or request. 
The board of directors may assign one of its members with the task of conducting 
a preliminary investigation to serve as a basis for a decision as to whether a dis-
ciplinary prosecution should be initiated upon a notice or a complaint, a request 
made by the public prosecutor, or of its own motion. The member thus assigned 
with the preliminary investigation will collect the evidence and receive statements 
from persons he/she deems necessary, having them take an oath if he/she sees fit; 
and will submit the file compiled to the board of directors with his/her report after 
hearing also the attorney on whom the investigation is being conducted or after the 
expiration of the period granted for a hearing. <Additional sentence as per Article 
4667/68 dated 2 May 2001> The board of directors may request information and 
documents from all kinds of judicial and administrative authorities, and may re-
quest files or copies thereof for examination.
The decisions made by the board of directors not to initiate prosecution on the act 
or conduct mentioned in the notice, complaint, or request will be communicated to 
the parties concerned and the public prosecutor.
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Objection to decisions not to initiate disciplinary prosecution
Article 142 – Objections may be raised by the complainant or the public prosecutor 
with the Board of Directors of the Union of Bar Associations of Turkey against the 
decisions of the boards of directors of bar associations not to initiate disciplinary 
prosecution, within fifteen days from the date of notification of the decision.
If the subject matter of the complaint, notice, or request is found to be worthy of 
reconsideration as a result of the examination to be conducted on the file by the 
Board of Directors of the Union of Bar Associations of Turkey, the former decision 
will be revoked and the file will be forwarded to the bar association which passed 
the former decision for the initiation of disciplinary prosecution. Such decisions of 
the Board of Directors of the Union of Bar Associations of Turkey will be final.
Decisions not to initiate disciplinary prosecution made by the boards of directors 
of bar associations will become final if no objections are raised within the statutory 
period.
<Amended as per Article 4667/69 dated 2 May 2001> The decisions not to initi-
ate disciplinary prosecution made by the Union of Bar Associations of Turkey in 
response to objections raised in accordance with the first paragraph will become 
final if no decision is made by the Ministry of Justice within two months as of the 
date of their receipt by the Ministry of Justice or if the decisions are approved by the 
Ministry. However, the Ministry of Justice will return the decisions it does not deem 
appropriate to the Union of Bar Associations of Turkey for reconsideration together 
with the reasons for return. The decisions thus returned will be considered as ap-
proved if passed unchanged by a two thirds majority vote of the Board of Directors 
of the Union of Bar Associations of Turkey; otherwise they will be considered as not 
approved. The result will be communicated to the Ministry of Justice by the Union 
of Bar Associations of Turkey. 
The provisions of the sixth and seventh paragraphs of Article 8 will be applied here, 
as well, by analogy.
Re-examination for an identical offense
Article 143 – Re-examination due to acts covered by decisions not to initiate dis-
ciplinary prosecution is contingent upon the emergence of new evidence and the 
lapse of no more than three years after the date the decision became final.
Trial before the disciplinary board
Article 144 – <Amended as per Article 3256/25 dated 22 January 1986> 
<First paragraph amended as per Article 4667/70 dated 2 May 2001> In cases 
where disciplinary prosecution is decided, the disciplinary board will conduct its 
examination on paper upon receipt of the file is forwarded by the board of directors. 
The file forwarded to the disciplinary board will contain also the attorney’s register. 
The examination will be conducted in trial mode if requested by the attorney or 
deemed necessary by the disciplinary board.
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The trial will be closed.
The disciplinary board is under the obligation to finalize the examination urgently 
and at any rate not later than one year from its date of receipt of the decision. Cir-
cumstances where the outcome of criminal action must be awaited are reserved.
Trial in absence
Article 145 – Trial will be held in the absence of  an attorney who fails to respond to 
the invitation to trial. However, the letter of invitation must include a reminder that 
trial will be held in absentio if the attorney does not make himself/herself present.
Submission and examination of evidence
Article 146 – The disciplinary board will determine the manner of submission and 
examination of the evidence independently of request or renunciation or previously 
made decisions.
Hearing of witnesses and expert witnesses
Article 147 – It is at the discretion of the disciplinary board to invite a witness or an 
expert witness to the trial, have such witnesses heard by one of the board members 
or by a rogatory process, or let suffice the perusal of a written statement.
However, in cases where evidence of an event consists solely of the personal knowl-
edge of a witness, such witness will be heard at any rate.
Minutes of the trial
Article 148 – The minutes of the trial will be kept by a board member or a secretary 
to be assigned by the chairperson of the disciplinary board.
Minutes of hearings taken outside the trial must be read out during the trial.
Fulfilling requests received by letters rogatory
Article 149 – Instructions given by letters rogatory will be carried out by the disci-
plinary board or one of its members in the central location of the bar association, 
and by an attorney to be assigned by the disciplinary board of the respective bar 
association in other locations.
Summoning witnesses and expert witnesses
Article 150 – Witnesses and expert witnesses will be summoned in accordance with 
the provisions of the Service of Process Law.
If a person does not respond to a procedurally proper invitation, or refrains from 
serving as a witness or an expert witness or from taking an oath without just cause, 
the criminal justice of peace in the area of residence of this person may be requested 
to impose a light fine from twenty to two hundred Turkish Liras upon him/her in 
addition to expenses. The criminal justice of peace in the capital of province where 
the bar association is located will decide the forcible summoning of such witness 
upon request.
A witness punished in accordance with the provisions of the above paragraph and 
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re-summoned by service of process rather than requested to be brought forcibly, 
and an expert witness re-summoned by service of process after being punished will 
be punished again if they fail again to make themselves present.
The justice of peace will base his/her decision of fine or forcible summoning on a 
copy of the minutes of the disciplinary board.
Rejection and withdrawal of disciplinary board members
Article 151 – Members of the disciplinary board may be rejected or may withdraw 
for the reasons cited in the Law of Criminal Procedure.
A request for rejection will be considered with the participation of other members 
than the one whose rejection is requested.
In the event the disciplinary board cannot convene because of rejections and with-
drawals, action will be taken as prescribed in Article 139.
Serving notice of decisions
Article 152 – An authenticated facsimile of the decisions of the disciplinary board 
will be forwarded to the public prosecutor in the capital of province where the bar 
association is located as well as the parties concerned.
Prohibition from practice
Article 153 – An attorney on whom a prosecution is in progress due to an act which 
may be punishable by disbarment may be prohibited from practice as a precaution 
by a decision of the disciplinary board.
It is obligatory that the attorney has been heard or invited for a hearing and not 
made himself/herself present on the date indicated before the decision is made. 
<Additional sentence as per Article 4667/67 dated 2 May 2001> However, sepa-
rately inviting and hearing an attorney is not obligatory if notice could not be served 
to the attorney at the address he/she had given to the bar association.
The disciplinary board will have discretion to determine, at liberty and independ-
ently of request, the limits to which the evidence that will serve as a basis for this 
decision will be submitted and reviewed.
The decision will be communicated to the attorney under prosecution together with 
its reason, on which date it will enter into force. However, objection may be raised 
against the decision with the Disciplinary Board of the Union of Bar Associations of 
Turkey. Objections will not suspend the execution of the decision. Objections will 
be decided upon urgently and at any rate not later than one month. The contested 
decision will be revoked if the objection is deemed to be in order.
A decision of prohibition from practice will be communicated immediately to judi-
cial entities and other authorities by the president of the bar association.
Mandatory prohibition from practice
Article 154 – <Amended as per Article 3003/7 dated 8 May 1984> Prohibition 
from practice is mandatory for attorneys who have been punished with disbarment 
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or <...>* <...>** have been temporarily commissioned in accordance with Article 42 
and have withheld, without an acceptable reason, the payment of the fees they re-
ceived from the client for work done in accordance with the last paragraph of the 
same Article to the party concerned.
Attorneys on whom a decision of prohibition from practice has not been made by 
the disciplinary board within two months as of the emergence of the reasons for 
prohibition stated in the above paragraph will be prohibited from practice by a deci-
sion to be made directly by the Disciplinary Board of the Union of Bar Associations 
of Turkey***.
Provisions for prohibition from practice
Article 155 – Those prohibited from practice may not exercise by any means the 
powers associated with attorneyship as of the date of prohibition. This provision will 
not apply to the attorney’s spouse and children who are not of legal age.
Attorneys who act in contravention of the prohibition stated in the first paragraph 
will be punished with one of the penalties stated in Subparagraphs 4 and 5 of Article 
135.
Courts and government agencies are under the obligations to reject attorneys pro-
hibited from practice.
Revocation of the decision of prohibition from practice
Article 156 – <Amended as per Article 4667/73 dated 2 May 2001> The decision of 
prohibition from practice will be abrogated automatically when the prosecution has 
been suspended or a punishment imposed that does not constitute an impediment 
to the practice of attorneyship.
The decision of prohibition from practice will be revoked by the disciplinary board 
when it is established that the circumstances on which this decision was based do 
not exist or have ceased to exist afterwards.  
Objection to  decisions of the disciplinary board
Article 157 – Objections may be raised by the public prosecutor or the parties 
concerned with the Disciplinary Board of the Union of Bar Associations of Turkey 
against the decisions of the disciplinary board within fifteen days from the date of 
notification of the decision.
The disciplinary board of the Union will review disciplinary cases from the file. 
However, a trial may be decided of its own motion or upon the request of the attor-

* The expression “... or committed for trial due to crimes against the personality of the State or one 
of the offenses of bribery, fraud, larceny, swindling, betrayal of confidence, and perjury...” has 
been cancelled by Constitutional Court decision 12/6 dated 1 March 1985.

** The expression “... for whom a warrant of arrest has been issued...” has been deleted as per Article 
72 of Law number 4667 dated 2 May 2001.

***  The expression “... by the Ministry...” appearing in this paragraph has been changed to “... by the 
Disciplinary Board of the Union of Bar Associations of Turkey...” and the amendment has been 
inserted in the text. Refer to Article 72 of Law number 4667 dated 2 May 2001.
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ney concerned in the course of the review of decisions of punishment with dismissal 
or disbarment or with prohibition from practice.
Articles 145 1nd 146 will apply to the disciplinary board of the Union, as well.
Trial in the disciplinary board of the Union will commence with the presentation 
of the case by the reporter member. This member must have signed and placed his 
report in the file before the trial.
The reporter’s introduction will be followed by the presentations of the attorney 
concerned and his/her agents, if any. The party having made the complaint will be 
heard first. The party under disciplinary prosecution will be heard last.
The disciplinary board of the Union may uphold the decision under review, or de-
cide to revoke the decision and send the file to the bar association concerned for 
a more comprehensive prosecution, or, in circumstances where a re-examination 
is not required, decide on the merits of the case by revoking a decision it does not 
deem appropriate.
<Amended as per Article 4667/674 dated 2 May 2001> The decisions made by the 
Disciplinary Board of the Union of Bar Associations of Turkey in response to objec-
tions will become final if no decision is made by the Ministry of Justice within two 
months as of the date of their receipt by the Ministry of Justice or if the decisions are 
approved by the Ministry. However, the Ministry of Justice will return the decisions 
it does not deem appropriate to the Union of Bar Associations of Turkey for recon-
sideration together with the reasons for return. The decisions thus returned will be 
considered as approved if passed unchanged by a two thirds majority vote of the 
Disciplinary Board of the Union of Bar Associations of Turkey; otherwise they will 
be considered as not approved. The result will be communicated to the Ministry of 
Justice by the Union of Bar Associations of Turkey. However, decisions of warning, 
censure, and fine are final and not subject to the approval of the Ministry.
<Amended as per Article 4667/74 dated 2 May 2001> The provisions of the sixth 
and seventh paragraphs of Article 8 will be applied here, as well, by analogy.
Discretionary appraisal of evidence, the purpose of dispensing punishment, and 
deduction of time served from punishment*

Article 158 – The Disciplinary Board of the Union of Bar Associations of Turkey 
and the disciplinary boards of bar associations will appraise the evidence demon-
strated at their discretion based on the impression they receive from the investiga-
tion and the trial.
<Amended as per Article 4667/75 dated 2 May 2001> In dispensing disciplinary 
punishment, these boards will keep in consideration the principles of safeguarding 
the honor, order, and traditions of the profession of attorneyship and the practice of 
the profession in accordance with its purpose and demands and with justice.

* The heading of this Article has been changed as per Article 26 of Law number 3256 dated 22 
January 1986 and inserted in the text.
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<Amended as per Article 3256/26 dated 22 January 1986> In the event that an 
attorney prohibited from practice is given a punishment of dismissal from employ-
ment for a definite period, the time lapsed under prohibition from practice will be 
deducted from his/her punishment.
Statute of limitations regarding prosecutions and penalties
Article 159 – No prosecution will be conducted if three years have lapsed as of the 
commission of the acts punishable with disciplinary penalty. Such time will not 
count if the affair has been handled by the board of directors.
No disciplinary penalty may be given if four-and-a-half years have lapsed as of the 
commission of the acts punishable with disciplinary penalty.
If the acts punishable with disciplinary penalty also constitute a crime and such 
crime is subject to a longer statute of limitations, such statute of limitations will be 
applied in lieu of the periods stated in the first and second paragraphs.
Enforcement of disciplinary decisions and clearing registers of penalties
Article 160 – <Amended as per Article 3256/27 dated 22 January 1986> Decisions 
of disciplinary penalty may not be enforced unless they have become final.
Attorneys who have received a disciplinary penalty other than disbarment and dis-
missal from work may apply to the disciplinary board five years after the enforce-
ment of the penalties of warning, censure, and fine requesting the clearance of their 
registers of these penalties.
Provided that the attorney concerned has not received another disciplinary penalty 
during the period stated in the above paragraph, the clearance of his/her register of 
the former disciplinary penalties is decided; and the discipline section in the regis-
ter file of the attorney is removed and a new one drawn up.
Expenses incurred for witnesses and expert witnesses
Article 161 – Every witness and expert witness summoned in connection with dis-
ciplinary action is entitled to an appropriate compensation for the time lost and the 
efforts spent. Those who have to travel to respond to the invitation will be reim-
bursed for their travel and accommodation expenditures, as well. The complainant 
and the attorney under prosecution will pay the expenditures of the witnesses and 
expert witnesses whom they want heard in advance.
Expenses which cannot be imposed on the lawyer or a third party or can no longer 
be collected from the debtor will be borne by the bar association.
The complainant may be required to pay an advance amount from ten to two hun-
dred Turkish Liras depending on the nature of the complaint and the scope of the 
disciplinary investigation and prosecution to be conducted. Should the advance 
amount prove insufficient, completion of the outstanding amount may always be 
requested. Action may be withheld until the payment of the advance amount and 
any outstanding amounts requested.
Collection of fines or expenses
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Article 162 – Decisions regarding fines or the reimbursement of expenditures will 
be enforced in accordance with the provisions of the Enforcement and Bankruptcy 
Law regarding the execution of court decisions. Fines will be marked as revenue for 
the bar association.
Execution proceedings will be conducted in accordance with general provisions 
through the agency of an attorney to be appointed by the bar association.

PART ELEVEN
Attorneyship Contract*

Scope of the attorneyship contract**

Article 163 – <Amended as per Article 4667/76 dated 2 May 2001> The attorney-
ship contract is drawn up at liberty. The attorneyship contract must cover a specific 
legal service and an amount or a value. Unwritten contracts will be proven in ac-
cordance with general provisions. Conditional contracts are valid provided that the 
conditions are not in contradiction of the law.
Contracts in excess of the attorneyship fee ceiling  are valid at the ceiling value. In-
validity may not be claimed for a contract that has been carried out. The invalidity 
of an article will not invalidate the entire attorneyship contract.
Attorneyship fee***

Article 164 – <Amended as per Article 4667/77 dated 2 May 2001> The attorney-
ship fee represents the amount or value that the legal service is worth.
The attorneyship fee may be agreed as a certain percentage of the entity or money to 
be litigated or adjudicated, not to exceed twenty-five percent.
Contracts to be made in accordance with the second paragraph may not bear any 
terms to the effect that part of the non-monetary property and rights under litiga-
tion will be owned in kind by the attorney.
No agency fee may be agreed below the minimum attorneyship fee tariff. Cases of 
accepting a commission free of charge will be reported to the board of directors of 
the bar association. The minimum attorneyship fee tariff will be applied in lawsuits 
and cases for which an attorneyship fee has not been agreed and of which the value 
cannot be measured in terms of money. An amount from five to fifteen percent of 
the value of the suit on the date of the dispute over the attorneyship fee, depending 
on the outcome of the suit and the amount of work put in by the attorney, will be ad-

* The heading of PART ELEVEN of the present Law has been changed from “Attorneyship Fee” to 
its present wording as per Article 76 of Law number 4667 dated 2 May 2001.

** The heading of this Article has been changed from “Agreement at liberty on the attorneyship fee” 
to its present wording as per Article 76 of Law number 4667 dated 2 May 2001.

***  The heading of this Article has been changed from “Scope of the contract fee” to its present word-The heading of this Article has been changed from “Scope of the contract fee” to its present word-
ing as per Article 77 of Law number 4667 dated 2 May 2001.
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judged as the attorneyship fee by an authority having the power to review objections 
to fees in lawsuits and cases the value of which can be measured in terms of money, 
the fee thus determined not being less than the minimum attorneyship fee tariff.

The attorneyship fee to be imposed on the opposite party at the end of the suit de-
pending on the decision and the tariff belongs to the attorney. This fee may not be 
traded or deducted due to the client being in debt; nor may it be attached.

Joint and several liability for payment of attorneyship fee

Article 165 – <Amended as per Article 4667/78 dated 2 May 2001> In the case of 
the presence of more than one client, each client will be jointly and severally liable 
for the payment of the attorneyship fees of both parties in lawsuits and cases that 
have been concluded with an agreement between the parties by means of peaceful 
settlement or any other means whatsoever and thus not settled in court.

Lien of the attorney and priority of the attorneyship fee

Article 166 – An attorney may withhold the property, money, and all kinds of other 
securities given by or acquired on behalf of his/her client to the extent proportionate 
with the amount due to the attorney until the attorneyship fee and costs have been paid.

An attorney will have preference over other creditors on property retained or ac-
quired by his/her client as a result of the attorney’s work, and on the money to be 
collected or the property to be taken from the opposite party to the suit as per the 
decision of the court, with regard to the attorneyship fee agreed by contract and 
adjudicated by the judge. The preference will take order of priority based on the 
date the power of attorney has been drawn up or, in the case of a general power of 
attorney, the date when the first official application has been made on behalf of the 
client in connection with the lawsuit or case for which the attorneyship fee is to be 
paid. <Additional sentences: Article 4667/79 dated 2 May 2001> In the event of 
the client’s bankruptcy, the attorneyship fee will also carry preference. However, the 
provision of the first paragraph of Article 206 of the Enforcement and Bankruptcy 
Law number 2004 dated 9 June 1932 is reserved.

When forcible execution of a court decision is initiated, the enforcement office will 
immediately serve a notice, to be drawn up at the same time as the execution order, 
to the attorney of the party requesting enforcement action whose name is indicated 
in the court decision, collecting the expense from the party requesting enforcement 
action. The subsequent stages of the execution may not commence until such no-
tice is served. The provision of Article 59 of the Enforcement and Bankruptcy Law 
number 2004 dated 9 June 1932 will be applied with regard to the expenses to be 
incurred in connection with the notice to be served to the attorney.

In the event of the attorney’s death, the attorneyship fee claims inherited by his/her 
heirs will carry priority as do the claims of the attorney. However, the obligation to 
serve notice as per the third paragraph will not be applied to these persons.
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Settlement of disputes through arbitration*

Article 167 – <Amended as per Article 4667/80 dated 2 May 2001> All disputes 
arising over attorneyship contracts and fees will be settled by the arbitration board 
of the bar association in the location where the legal assistance is rendered. The 
arbitration board will be composed of the senior judge of first instance in the judi-
cial jurisdictional area where the bar association is located and two attorneys, with 
eligibility for the board of directors of the bar association, to be elected by the board 
of directors. The arbitration board will be chaired by the civil judge of first instance. 
The board members selected will serve for a term of three years. A member may be 
re-elected after his/her term expires.
One half of the arbitration fee must be deposited at the same time as the suit is filed. 
A facsimile of the decision of the arbitration board that has become final will be 
forwarded to the bar association with which the attorney is enrolled. The provisions 
of the Code of Civil Procedure, Number 1086 dated 18 June 1927 will be applied to 
arbitration affairs with the exception of Articles 527, 529, 532, 533/1, and 536. Other 
matters pertaining to arbitration will be provided for in the Arbitration Regulations 
for Bar Associations** to be published by the Union of Bar Associations of Turkey.
Preparation of the attorneyship fee tariff
Article 168 – <Amended as per Article 4667/81 dated 2 May 2001> In the month 
of September every year, the boards of directors of bar associations each prepare a 
tariff indicating the minimum limits of the attorneyship fees to be charged for ac-
tions in the juridical authority and other actions, and forward it to the Union of Bar 
Associations of Turkey.
The tariff to be prepared by the Board of Directors of the Union of Bar Associations 
of Turkey by taking into consideration the recommendations of the bar associations 
will be completed by the end of the month of October of the same year and submit-
ted to the Ministry of Justice. The tariff will become final if no decision is made by 
the Ministry of Justice within one month as of the date of its receipt by the Ministry 
of Justice or if the tariff is approved by the Ministry. However, the Ministry of Justice 
will return a tariff it does not deem appropriate to the Union of Bar Associations 
of Turkey for reconsideration together with the reasons for return. A tariff thus re-
turned will be considered as approved if passed unchanged by a two thirds majority 
vote of the Board of Directors of the Union of Bar Associations of Turkey; otherwise 
it will be considered as not approved. The result will be communicated to the Min-
istry of Justice by the Union of Bar Associations of Turkey. 
The provisions of the sixth paragraph of Article 8 will be applied here, as well, by 
analogy.

* The heading of this Article has been changed from “Suits to be filed by attorneys on attorneyship 
fees” to its present wording as per Article 80 of Law number 4667 dated 2 May 2001.

** The Arbitration Regulations of the Union of Bar Associations of Turkey has been published 
the Official Gazette issue 24583 dated 14 November 2001.



Avukatlık Mevzuatı

834

The tariff in effect on the date legal assistance was completed or a decision was 
passed at the end of the suit will be taken as the basis in the adjudication of the at-
torneyship fee.*

Amount of attorneyship fee to be imposed on the opposite party by the judicial 
authorities
Article 169 – <Amended as per Article 2329/2 dated 31 October 1980> The 
amount of the attorneyship fee to be imposed on the opposite party by the judicial 
authorities may not be less than or more than three times the amount indicated in 
the attorneyship fee tariff.
<Second paragraph abolished as per Article 4667/82 dated 2 May 2001>
Article 170 – <Abolished as per Article 3256/29 dated 22 January 1986>
Obligation to complete the job and delegation of others
Article 171 – <Amended as per Article 4667/83 dated 2 May 2001> Attorneys will 
follow the jobs they are commissioned with through to their completion in accord-
ance with statutory provisions and regardless of the absence of a written contract.
If the power of attorney given to an attorney authorizes the delegation of others, the 
attorney may perform the job together with another attorney or delegate the job to 
another attorney unless otherwise stated expressly in the contract. If the power of 
attorney includes a general authorization to represent the client and delegate others 
in all suits to be filed and jobs to be followed up after the date it was drawn up, the 
attorney may perform the job together with another attorney or delegate another 
attorney to perform the job without having recourse to obtaining a separate power 
of attorney from the client in all suits and jobs after such date.
The attorney’s reponsibility to the client will continue in circumstances stated in the 
second paragraph. The attorney will be responsible both in person and jointly and 
severally with the other attorneys for the malpractice of and the damages caused by 
the other attorneys with whom he/she works together or to whom he/she has fully 
delegated the job. However, this provision will not be applied to attorneys who fully 
delegate their jobs to others because of an obligation to work elsewhere in one of the  
jobs  stated in Article 12. 
If an attorney has entered in partnership with other attorneys for the performance 
of a job, he/she may not claim a separate fee from the client for this arrangement; 
nor may the other attorneys claim any fee for same. If the job has been fully del-
egated to another attorney, the delegating and the delegated attorneys may claim 
from the client proportionate portions of the fee corresponding to their respective 
amounts of work, provided that the total does not exceed the contracted fee. How-
ever, if the delegating attorneys has received his/her fee in advance from the client, 
he/she is under the obligation to pay to the delegated attorney the amount which is 

* The Minimum Attorneyship Fee Tariff  prepared by the Union of Bar Associations of Turkey 
has been published the Official Gazette issue 24603 dated 4 December 2001.
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in excess of the portion corresponding to the delegating attorney’s work.
Commissioning of another attorney by the client
Article 172 – The client may include other attorneys in the prosecution and defense 
stages of the job with the written consent of the attorney with whom he/she has 
made the initial contract.
The client will request the consent of the first attorney with a letter to be delivered or 
officially sent to the latter, giving him/her at least one week to respond. The absence 
of a response within the designated period will mean that consent has been granted 
by the attorney.
The attorneyship contract will be terminated of its own motion if the first attorney 
does not grant his/her consent. The client is under the obligation to pay the full at-
torneyship fee to an attorney who declines from giving consent.
In the event that other attorneys also participate in the performance of the job, the 
client may not curtail the fee of the first attorney. In such a case, the provision of 
the third paragraph of Article 171 will be applied regarding the responsibility of at-
torneys to clients.
Specificity of the attorneyship fee
Article 173 – Unless otherwise stated in the contract, the attorneyship fee agreed is 
exclusively for the specific job the attorney has undertaken; and cross-action, other 
suits and executory proceedings regardless of connection and relation, and all kinds 
of legal assistance will be subject to separate fees.
All taxes, duties, charges, and expenses required for the performance of the job 
commissioned to the attorney, or for obtaining the result of the job after perform-
ance will be under the responsibility of the client who will pay them to the attorney 
or where payable upon the first request by the attorney. A sufficient amount must 
have been paidby the client to the attorney in advance in order that such expenses 
may be paid by the attorney. The travel expenses to be incurred by the attorney 
in connection with the job and any indemnities to which the attorney is liable for 
vacating a previous job position will be paid separately by the client in accordance 
with the relevant contract. The attorney may not be forced to travel unless such ex-
penses are reimbursed in advance. Contracts to the contrary are permitted.
Discontinuation of work by the attorney, dismissal of the attorney, and default in the 
payment of the attorneyship fee
Article 174 – An attorney who discontinues the work he/she has undertaken with-
out a rightful cause may not claim any fee and will be under the obligation to return 
any amounts he/she has received in advance.
The attorneyship fee will be paid in full if the attorney is dismissed. However, pay-
ment of the fee will not be required if the attorney has been dismissed due to his/
her fault or negligence.
The attorney will not be obligated to commence work if the fee required to be paid 
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to the attorney in advance is not paid. All kinds of liabilities to arise in this con-
nection will rest with the client. The same provision will be applied with regard to 
liability if the attorney is disabled from performing the job and obtaining its result 
due to the non-fulfillment of the other payment obligations written in the contract.
Address of the client
Article 175 – Any and all notices served by the attorney to the address written in 
the power of attorney given by the client will be considered as having been delivered 
to the client in person. Changes of address will be communicated to the attorney by 
the client by registered mail within three days at the latest.
Liabilities to arise from the impossibility of serving notice at the client’s address or 
from failure to communicate the changes of address will rest with the client.

PART TWELVE
Legal aid

Scope of legal aid*

Article 176 – <Amended as per Article 4667/84 dated 2 May 2001> 
Legal aid is the rendering of the attorneyship services described in the present Law 
for the benefit of those who do not have the wherewithal to pay attorneyship fees 
and other adjudicatory expenses.
Legal aid office**

Article 177 – <Amended as per Article 4667/85 dated 2 May 2001> 
Legal aid service is rendered by a legal aid office established at the headquarters 
of bar associations by the board of directors of the bar association with manning 
drawn from among its attorneys.The board of directors of the bar association  may 
also designate an attorney as the representative of the legal aid office in jurisdiction-
al areas outside the location of the bar association where more than five attorneys 
are available. The legal aid office and the representatives operate under the supervi-
sion of the board of directors of the bar association.
Request for legal aid***

Article 178 – <Amended as per Article 4667/86 dated 2 May 2001> 
A request for legal aid will be made to the legal aid office or its representatives. The 
requestor must prove the rightfulness of the request by presenting evidence.

* The heading of this Article has been changed from “Legal aid office” to its present wording as per 
Article 84 of Law number 4667 dated 2 May 2001.

** The heading of this Article has been changed from “Establishment of the legal aid office” to its 
present wording as per Article 85 of Law number 4667 dated 2 May 2001.

*** The heading of this Article has been changed from “Duties of the legal aid office and the attorney charged 
with legal aid” to its present wording as per Article 86 of Law number 4667 dated 2 May 2001.
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If the request for legal aid is rejected, the requestor may apply to the president of 
the bar association verbally or in writing. The decision of the president of the bar 
association will be final.
Administration of legal aid*

Article 179 – <Amended as per Article 4667/87 dated 2 May 2001>
If the request for legal aid is accepted, the legal aid office will assign one or more at-
torneys to carry out the actions required.  An attorney thus assigned will be assume 
the obligation to render attorneyship services upon receiving the letter of assign-
ment.
This obligation will cease to exist if the requestor fails to furnish the required docu-
ments and information despite a request or refrains from giving a power of attorney.
If the assigned attorney wishes to abstain from performing the job, he/she will be 
under the obligation to pay to the bar association the fee indicated for that job in 
the tariff within fifteen days as of the date he/she received notice of the assignment.
The legal aid office will monitor the progress of the work being done by the attorney 
assigned.
The provisions pertaining to legal aid in the Code of Civil Procedure, number 1086, 
dated 18 June 1927, the Code of Criminal Procedure, number 1412, dated 4 April 
1929, and other statutes are reserved.
Revenues and expenses of the legal aid office**

Article 180 – <Amended as per Article 4667/88 dated 2 May 2001> 
The revenues of the legal aid office are the following:

a) Three percent of the charges levied according to tariffs numbered 1, 2, and 
3 under the Law of Charges, number 492, based on the total amounts deter-
mined on the basis of the final balances of accounts two years prior; and three 
percent of fines excluding fines of an administrative nature.
b) The shares of the bar association and the financial aid granted to the bar 
association by public and private agencies and organizations and from the 
budgets of provincial governments and municipalities.
c) All donations made for the purpose of legal aid.
d) The money to be deposited by attorneys in abstention.
e) Ten percent of the fee received by the attorney assigned with legal aid and 
five percent of the value adjudged in favor of the beneficiary of legal aid, ot-
her than the attorneyship fee.

 The expenditures of the legal aid office are the following:

*  The heading of this Article has been changed from “Obligation to furnish evidence for entitle-The heading of this Article has been changed from “Obligation to furnish evidence for entitle-
ment to legal aid” to its present wording as per Article 87 of Law number 4667 dated 2 May 2001.

** The heading of this Article has been changed from “Revenues and expenditures” to its present 
wording as per Article 88 of Law number 4667 dated 2 May 2001.
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a) Fees to be paid where necessary to attorneys assigned with legal aid.
b) Salaries to be paid to personnel to be employed in the office.
c) Upkeep of the office and other expenses.

The revenues and expenditures of legal aid offices will be indicated in separate parts 
in the budget of the office. It is obligatory that the revenue surplus be carried over 
to the following year as is.
The allocation to be estimated in accordance with Subparagraph a of the first para-
graph will be deposited in the account of the Union of Bar Associations of Turkey 
by the Ministry of Finance by the end of March every year. These funds will be used 
exclusively for legal aid and the money not spent during the intended year will be 
carried over to the following year as is. The provisions governing the distribution 
and utilization of these funds among the bar associations will be in accordance with 
the regulations* published by the Union of Bar Associations of Turkey.
Annual activity report and regulations**

Article 181 – <Amended as per Article 4667/89 dated 2 May 2001> 
The legal aid office will submit a report on its work to the board of directors of the 
bar association at the end of every year. A copy of the report will be forwarded to the 
Union of Bar Associations of Turkey by the bar association.
Matters such as the establishment of the legal aid office, the designation of the at-
torneys to be assigned and the determination of their fees, the operation of the of-
fice, and its supervision will be addressed in the regulations*** to be published by the 
Union of Bar Associations of Turkey.

PART THIRTEEN
Miscellaneous Provisions

Regulations
Article 182 – <Amended as per Article 4667/90 dated 2 May 2001> The regula-
tions covering the points left to be addressed in regulations and the other points 
that must be included in regulations in order to ensure the implementation of the 
present Law will be prepared by the Board of Directors of the Union of Bar Associa-
tions of Turkey and submitted to the Ministry of Justice. The regulations will be-
come final if no decision is made by the Ministry of Justice within one month as of 
the date of their receipt by the Ministry of Justice or if the regulations are approved 

* The Legal aid Regulations of the Union of Bar Associations of Turkey has been published the 
Official Gazette issue 24583 dated 14 November 2001.

**  The heading of this Article has been changed from “Annual activity report” to its present wording 
as per Article 89 of Law number 4667 dated 2 May 2001.

*** The Legal aid Regulations of the Union of Bar Associations of Turkey has been published the 
Official Gazette issue 24583 dated 14 November 2001.
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by the Ministry. However, the Ministry of Justice will return a regulation it does not 
deem appropriate to the Union of Bar Associations of Turkey for reconsideration 
together with the reasons for return. A regulation thus returned will be considered 
as approved if passed unchanged by a two thirds majority vote of the Board of Di-
rectors of the Union of Bar Associations of Turkey; otherwise it will be considered 
as not approved. The result will be communicated to the Ministry of Justice by the 
Union of Bar Associations of Turkey. The provisions of the sixth and seventh para-
graphs of Article 8 will be applied here, as well, by analogy.
Notice to be served to public prosecutors 
Article 183 – It is obligatory that the notices to be served to public attorneys in ac-
cordance with the present Law be accompanied by the relevant file.
Services to be counted toward seniority in attorneyship
Article 184 – Those who have made a transition to attorneyship from the services 
listed in the first paragraph of Article 4 will have their former length of service in 
these fields counted toward their seniority in attorneyship.
Provision for attorneys without a law degree
Article 185 – The provisions of the present Law other than PARTs TWO, FOUR, 
FIVE, SEVEN, EIGHT and NINE; and Article 65 will be applied by analogy to at-
torneys without a law degree, as well.
<Second paragraph abolished as per Article 4667/91 dated 2 May 2001> 
Absolute requirement to join collective insurance
Article 186 – Attorneys other than those mentioned in Article 188 are under the 
obligation to join collective insurance as prescribed in Article 86 of the Social Secu-
rity Law, number 506. However, this obligation pertains only to insurances of dis-
ability, old age, and death. Insurances of liability of employer, occupational diseases, 
sickness, and maternity are optional.
<Added as per Article 1238/2 dated 26 February 1970> The provisions of the So-
cial Security Law, number 506; Law number 228 dated 5 January 1961; and the sup-
plements and amendments thereto will be applied to attorneys subject to collective 
insurance provided that such provisions do not contradict the special provisions of 
the present Law.
Conditional requirement to join group insurance
Article 187 – Attorneys under the coverage of Provisional Article 2 are under the 
obligation to join collective insurance if they do not exercise their right of borrow-
ing credit from the Retirement Fund of the Republic of Turkey for the payment of 
their premiums within the period indicated in the same Article.
Ineligibility for group insurance
Article 188 – <Amended as per Article 1238/1 dated 26 February 1970> Those 
employed in jobs subject to retirement, those covered by the Social Security Law, 
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number 506 (including those who have taken out optional insurance as per Article 
85 of the same Law), those who have exercised the right of borrowing as per Provi-
sional Article 2, those receiving a retirement pension or a disability pension from 
the Retirement Fund of the Republic of Turkey, or those who have taken benefit of 
old age or disability insurance in accordance with the Social Security Law, number 
506, and those affiliated with or have taken benefit of the funds operating in accord-
ance with Provisional Article 20 of the same Law may not join collective insurance 
as prescribed  in Article 186.
An attorney’s ineligibility for collective insurance will not constitute an impediment 
to his/her practice of the profession of attorneyship.
Article 189 – <Abolished as per Article 1238/6 dated 26 February 1970> 
Consequences of non-payment of insurance premium
Article 190 – The name of an attorney who has not paid his/her collective insurance 
premiums at the time indicated in the collective policy will be deleted from the bar as-
sociation directory by the decision of the board of directors of the bar association until 
he/she clears his/her accumulated debt of insurance premium under the conditions set 
forth in the collective policy; and the situation will be reported to whom it may concern.
The consequences of non-payment of insurance premiums will be specific to the 
person of the attorney who is in default; and no clause may be included in the con-
tract extending such consequences to the other insured who have joined the same 
collective insurance policy or to the bar association. <Additional sentence as per 
Article 4667/92 dated 2 May 2001> The provision of Article 140 of the Social Se-
curity Law, number 506, dated 17 July 1964, may not be applied to bar associations.
Preparation of standard policy and joining group insurance
Article 191 – The standard insurance policy to serve as the basis for the insurance 
contracts to be concluded between bar associations and the Social Security Associa-
tion in accordance with Article 86 of the Social Security Law, number 506, will be 
drawn up by means of discussions to be held between the Ministry of Labor, the 
Union of Bar Associations of Turkey, and the Social Security Association.
The provision in the above paragraph will also be applied to amendments to the 
standard policy.
Bar associations to be established after the entry into effect of the present Law will 
apply to the Social Security Association to conclude a collective insurance contract 
in accordance with the standard policy within one month as of the date of their 
establishment. Attorneys enrolled with a newly established bar association will join 
the collective insurance of their new bar association without losing the rights they 
have acquired in under collective insurance they had joined when enrolled with 
their former bar association.
Rescinded provisions
Article 192 – The attorneyship Law, number 3499, has been rescinded together with 
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the supplements and amendments thereto, without prejudice to the provisions of 
Provisional Article 7.
Amended provisions of laws
Article 193 – <This Article is about the amendment of Articles 1, 4, and 5 of Law 
number 6207 dated 21 December 1953. The amendments have been inserted where 
appropriate in the mentioned Law.>
Amended provision of Law number 1086
Article 194 – <This Article is about the amendment of Article 61 of Law number 
1086 dated 18 June 1927. The amendments have been inserted where appropriate 
in the mentioned Law.>
Counting of prior attorneyship services toward seniority upon employment in a job 
subject to retirement
Article 195 – <Amended as per Article 1238/1 dated 26 February 1970>
When an attorney who has joined collective insurance in accordance with the 
present Law and is still insured is appointed or elected to a position or service sub-
ject to retirement, his/her transition will be effected by adding three fourths* of his/
her length of service in attorneyship contributing to his retirement to his/her sen-
iority; and his/her monthly salary for duty or service and his/her salary taken as the 
base for calculating his insurance premium will be raised.
Articles 196 through 198 – <Abolished as per Article 1238/6 dated 26 February 
1970>
Article 199 – <This Article is about the addition of one supplementary article each 
to the Municipal Code, number 1580, dated 3 April 1930; and the Law of General 
Administration of Provinces dated 13 March 1929. The newly introduced provi-
sions have been inserted where appropriate in the mentioned Laws.>
Attorneys employed with public agencies and organizations and state economic en-
terprises
Supplementary Article 1 – <Added as per Article 3003/8 dated 8 May 1984>
Entry in the bar association directory is optional for those employed regularly and 
permanently as attorneys with public agencies and organizations and state econom-
ic enterprises. However, the provisions of the present Law regarding admission into 
the profession of attorneyship and the issuance of licenses will be applied as usual 
to attorneys in this status. In discharging their duties, such attorneys will have the 
same rights and obligations as those enrolled in the directories of bar associations. 
Attorneys who will not enroll in the bar association will inform the bar association 
of this fact.
Attorneys who declare that they do not wish to be entered in the directory of the bar 

* The expression “two thirds” has been replaced with “three fourths” and the change has been in-
serted in the text. Refer to Article 4667/93 dated 2 May 2001.
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association will go through a decision process to be admitted into the profession of 
attorneyship and to have a license drawn up in their name only. The remaining ac-
tions prescribed by the Law will be carried out as usual. 
Practicing the profession of attorneyship will only be possible by entry in the direc-
tory of the bar association in the event of departure from the duties mentioned in 
the first paragraph.
The disciplinary actions and penalties prescribed by the present Law in relation to 
attorneys will also be applied to the attorneys in the particular status described in 
this Article by the bar association in whose jurisdictional area such attorneys are 
permanently employed.
Representation abroad*

Supplementary Article 2 – <Amended as per Article 4667/94 dated 2 May 2001>
Attorneys may participate in international meetings and conferences for the pur-
pose of representing the Union of Bar Associations of Turkey or their respective bar 
associations by informing the Ministry of Justice.
Holding of elections
Supplementary Article 3 – <Added as per Article 3003/8 dated 8 May 1984>
The actions regarding the election by closed vote of the organs of bar associations 
and the Union of Bar Associations of Turkey in accordance with the present Law 
will be conducted under jurisdictional control as per the following principles.
<Amended as per Article 4667/95 dated 2 May 2001> At least fifteen days before 
the general assembly meeting at which an election will be held, a list indicating the 
names of those of the attorneys enrolled with the bar association who have the right 
to participate in the general assembly in the case of bar association elections, and 
the names of the regular and alternate delegates elected by bar associations to par-
ticipate in the general assembly as well as the names of the natural delegates in the 
case of the elections of the Union of Bar Associations of Turkey will be submitted 
in three copies to the judge serving as the chairperson of the local county election 
board together with a letter indicating the agenda, place, date, and time of the meet-
ing and the points pertaining to the second meeting to be held if quorum is absent 
in the first. The judge will be assigned by the High Election Board if there is more 
than one county election board in a locality. The timing of the meeting will be so ar-
ranged as to have the elections conducted under the supervision of the chairperson 
of the county election board after the termination of the discussions by taking into 
account the date of the meeting and the other items on the agenda. In bar associa-
tions with more than four hundred members, the discussions will be terminated 
on Saturday so that the elections can be started at nine AM on Sunday and voting 
ended at five PM.

* The heading of this Article has been changed from “Permission to travel abroad” to its present 
wording as per Article 94 of Law number 4667 dated 2 May 2001.



İngilizce Kaynaklar

843

The judge will approve the list indicating the names of the attorneys to participate 
in the elections and the other points stated in the above paragraph after examining 
any additional documents and records he deems necessary and having any discrep-
ancies corrected. The approved list and other points pertaining to the meeting will 
be publicized for three days by being posted on the bulletin boards of the judiciary 
office and the bar association.
Objections raised against the list during the publicity period  will be reviewed by the 
judge and decided definitively within two days at the latest.
Having thus become final, the lists and other points pertaining to the meeting will 
be certified and forwarded to the bar association cocerned or the Union of Bar As-
sociations of Turkey.
The judge will appoint a ballot box board composed of a chairperson and two mem-
bers from among public officials or attorneys who are not candidates. The judge 
will also appoint three alternate members on the same basis. The elder member will 
chair the board in the absence of the chairperson.
The ballot box board is charged with conducting the election as prescribed by the 
law, overseeing it, and counting the votes. This duty will continue uninterrupted 
throughout the election until the counting of the votes is completed.
In bar associations with more than four hundred members, there will be a ballot box 
for every four hundred people and a separate board will be formed for every ballot 
box. Increments of up to one hundred members will not be taken into consideration 
in determining the number of ballot boxes. The materials and supplies to be used in 
the elections will be obtained from the county election board. The locations of the 
ballot boxes will be determined by the judge.
Upon the completion of the election period, the election results will be recorded 
in a memorandum and signed by the chairperson and members of the ballot box 
board. If there is more than one ballot box, the memoranda will be consolidated 
by the judge.  The provisional results of the election will be publicized by posting 
a facsimile of the memoranda at the place where the election was held. The ballots 
cast and the other documents will be delivered to the chairperson of the county 
election board together with a facsimile of the memorandum for safekeeping for 
three months.
Objections against actions conducted in the course of the election and against the 
election results made within two days as of the drawing up of the memorandum will 
be reviewed and decided by the judge with finality on the same day. The judge will 
announce the final results in accordance with the foregoing provisions immediately 
after the expiration of the objection period and the adjudication of the objections; 
and will report them to the bar association concerned and the Union of Bar Asso-
ciations of Turkey.
<Amended as per Article 3464/2 dated 28 May 1988> The voting will be closed 
and the counting of the votes will be open. Attorneys whose names are not in the 
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list may not vote. Votes will be cast after the verification of the credentials of the 
voter on the basis of an identification document issued by a bar association or an 
official entity and after he/she puts his/her signature against his/her name in the 
list. The voting will take place by the insertion of a ballot – prepared for all organs 
combined or separately for each – in an envelope bearing the stamp of the county 
election board to be given by the chairperson of the ballot box board at the time of 
the voting. Ballots placed in other envelopes will be void. If a regular delegate has 
an excuse, an alternate delegate may participate in and vote at the general assembly 
meeting of the Union of Bar Associations of Turkey.
<Amended as per Article 4667/95 dated 2 May 2001> In the event the judge dis-
covers an irregularity or an illegal action significant enough to impact the election 
results, he/she will decide the cancellation of that part of the election limited to the 
entity in connection with which the discovery was made. In such a case, the judge 
will set a future Sunday, not to be earlier than one month and later than two months, 
for the renewal of the election and will infor the bar association concerned or the 
Union of Bar Associations of Turkey accordingly. Only the election will take place 
on the date thus designated; and the electoral actions will be conducted in accord-
ance with this Article and the other provisions set forth by the law.
The judge chairing the county election board and the chairperson and members 
of the ballot box board will receive fees for their services as prescribed by the Law 
on the Basic Provisions for Elections and Voter Records. These fees and the other 
expenses for the elections will be reimbursed out of the budget of the Union of Bar 
Associations of Turkey and the bar associations concerned.
Offenses committed against the chairperson and members of the ballot box board 
will be punished as if they have been committed against public servants.
Those who fail to observe the measures taken by the judge and the ballot box board 
in order to ensure the sound and orderly conduct of the elections will be punished 
with disciplinary penalties commensurate with the severity of their acts as pre-
scribed by the present Law.
Inspection and Auditing
Supplementary Article 4 – <Added as per Article 3003/8 dated 8 May 1984>
The Ministry of Justice has the authority to inspect the operational affairs and  audit 
the financial affairs of bar associations and the Union of Bar Associations of Tur-
key, in accordance with the provisions to be determined by regulations, to ascertain 
their conformity to legal provisions. Such inspection and auditing will be conducted 
by inspectors and auditors of the Ministry of Justice.

Temporary provisions
Provisional Article 1 – <Amended as per Article 1238/1 dated 26 February 1970>
The initial standard policy to serve as a basis for the policies to be concluded be-
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tween bar associations and the Social Security Association after 7 July 1969 in ac-
cordance with Article 86 of the Social Security Law, number 506, will be determined 
by means of discussions to be held among the Ministry of Labor, the Union of Bar 
Associations of Turkey, and the Social Security Association within three months as 
of the date of the first meeting to be held by the Union of Bar Associations of Turkey 
in accordance with Provisional Article 10 of the present Law. The standard policy 
thus prepared will be disseminated to all bar associations within one week by the 
Union of Bar Associations of Turkey. Bar associations having in their enrollment 
attorneys with an absolute requirement to join collective insurance will apply to the 
Social Security Association within two months as of the date of their receipt of the 
standard policy in order to conclude a collective policy patterned after the standard 
policy. The policies will be put into effect not later than three months as of the date 
of application by the bar association.
A) Of the attorneys who were older than thirty years of age on the date they became 
subject to collective insurance, those who were not entitled to a pension under old 
age insurance due to their non-fulfillment of the conditions prescribed in Article 
60 of the Social Security Law, number 506, but do meet the following conditions 
will receive an old age pension in accordance with the provisions in Article 61 of 
the Social Security Law as do those who have completed fifteen years of insurance:

a) Proving their enrollment as an attorney in the directory of the bar associa-
tion for a minimum of two thousand days during the ten years preceding the 
date of commencement of their insurance.
b) Having paid an average of at least two hundred days’ worth of insurance 
premium every year during their insurance.
c) Having been insured for a minimum of five years.
The period of attorneyship mentioned in Subparagraph a will be determined 
by means of documents to be received from the respective bar associations 
and submitted to the Social Security Association not later than two years as 
of the date of commencement of insurance.

The right of the insured attorneys to claim damages from the chairperson and mem-
bers of the board of directors of the bar association  concerned in the event the bar 
associations refrain from drawing up the aforementioned documents certifying the 
length of service in attorneyship.
In the event the falsehood of the documents indicating length of service in attorney-
ship is established by a court decision, both the persons who prepared such docu-
ments and the insured concerned will be under the obligation to reimburse the So-
cial Security Association with the damages it will sustain thereof together with a 
surcharge of fifty percent and legal interest.
Criminal proceedings will also be initiated against the latter.
B) Of the attorneys who were older than thirty years of age on the date they became 
subject to collective insurance, those who are older than fifty and determined to be 
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prematurely aged but were not entitled to a pension under old age insurance due to 
their non-fulfillment of the conditions prescribed in Article 60 of the Social Secu-
rity Law, number 506, will receive an old age pension in accordance with the provi-
sions in Article 61 of the Social Security Law as do those who have completed fifteen 
years of insurance provided that they meet the conditions stated in Paragraph A.
Provisional Article 2 – Of the attorneys whose total length of service countable 
towards retirement from the Retirement Fund of the Republic of Turkey is not less 
than fifteen years at the date of entry effect of the present Law,
A) <Amended as per Article 1238/3 dated 26 February 1970> Those who have 
departed prior to 7 July 1969 for any reason whatsoever from the official duty or 
service at which they paid retirement deductions may, in accordance with the fol-
lowing provisions, buy back and credit the full length of their past active service 
in attorneyship without a Social Security Association insurance, either, until 7 July 
1969, or that portion of this period sufficient to add up to twenty-five years together 
with their former services countable towards retirement, provided that they are not 
receiving a retirement or disability pension.
Those buying back and crediting the full length of their past active service in attor-
neyship may maintain their relationship with the Retirement Fund of the Republic 
of Turkey in accordance with the provisions in Subparagraph B below. Those who 
do not wish to maintain their relationship with the Retirement Fund of the Republic 
of Turkey and those who have brought their length of service countable towards 
retirement up to twenty-five years by buying back and crediting past service will 
receive a retirement pension in accordance with the provisions below.
B) Those who have departed for any reason whatsoever from the official duty or 
service at which they paid retirement deductions on or after the date of entry into 
effect of the present Law may maintain their relationship with the Retirement Fund 
of the Republic of Turkey for a total period not to exceed thirty years.
In order to buy back and credit past service as stated in Subparagraph A, the at-
torney must apply to the Retirement Fund of the Republic of Turkey in writing 
through the bar association he/she is enrolled with within three months as of the 
date the respective bar association joined collective insurance. The amount to be 
bought back and credited will be equivalent to the total amount of the deductions 
(including the employer’s contribution) that ought to have been paid in accordance 
with the provisions of the Law of the Retirement Fund of the Republic of Turkey for 
the length of the period of active service in attorneyship until the date of entry into 
effect of the present Law, starting with the attorney’s seniority at his/her most recent 
salary grade or allowance grade in the official duty or service where he/she formerly 
paid retirement deductions to the Retirement Fund of the Republic of Turkey, and 
assuming that the attorney has stepped through promotions of grade every two or 
three years depending on the minimum interval between promotions applicable to 
that particular official duty or service. However, the deductions and the contribu-
tion of the employing organization will be calculated on the basis of the provisions 
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of the Law of the Retirement Fund of the Republic of Turkey in effect in the past 
years to which they belong.
The sum of the period bought back and the periods of former official duty or serv-
ice subject to the Retirement Fund of the Republic of Turkey may not exceed thirty 
years. Buying back any portion of the period of active service in attorneyship in 
excess of this figure is not permitted.
The amount to be bought back will be repaid either as a lump sum not later than 
one month from the date of the notice to be served by the Retirement Fund of the 
Republic of Turkey or in ten equal installments over ten years, depending on the 
attorney’s declared choice. Attorneys who have recovered their deductions at their 
departure from their former official duty or service subject to the Retirement Fund 
of the Republic of Turkey will be under the obligation to return the entire amount, 
together with legal interest, to the Fund within the period of repayment of the lump 
sum or the first installment of the amount bought back. Those who do not return 
their deduction within the designated period may not benefit from the provisions 
of this Article.
Those who buy back and credit past service become entitled to a retirement pension 
in accordance with Law number 5434 based on the length of service to be calculated 
by adding the past service they bought back to their length of former official duty or 
service countable towards retirement, as of the date they have fully paid the amount 
they owe for crediting past service. A total period of twenty-five years is sufficient 
for entitlement to a retirement pension.
In the case of repayment in installments, disability pension or widow and orphan 
pension will be paid to the person or the entitled heirs of the attorneys who become 
disabled or die before repaying their debts in full, as of the beginning of the month 
following the disability or death, in accordance with the provisions of Law number 
5434. However, each annual installment that has remained unpaid will be divided 
into twelve equal parts each of which will be deducted from the monthly disabil-
ity pension or widow and orphan pension applicable to that year, the remaining 
amount of the pension being paid to the beneficiaries.
In the case of repayment in installments, the buying back status of those who default 
in the payment of an installment and fail to redeem their status within one month 
despite service of notice by the Retirement Fund of the Republic of Turkey will be 
terminated and action will be taken in accordance with the Law of the Retirement 
Fund of the Republic of Turkey by adding the period corresponding to their repaid 
installments to the length of their former official duty or service.
Those who are in receipt of a retirement or disability pension, and those whose enti-
tled heirs are in receipt of a widow and orphan pension will also be paid a bonus in 
accordance with the provisions of the Law of the Retirement Fund of the Republic 
of Turkey based on their total length of active official duty or service preceding the 
period bought back.
In order to benefit from Subparagraph B, the attorney must have applied to the 
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Retirement Fund of the Republic of Turkey in writing within one month follow-
ing his/her departure from the official duty or service at which he/she was paying 
deductions to the Fund and must not be receiving a retirement pension or not have 
his deductions returned. For those benefiting from Subparagraph B through the 
reference of the second paragraph of Subparagraph A, this period will commence 
on the date they received notice of the acceptance of their request for buying back 
and crediting past service by the Fund.
The obligation to pay deductions to the Retirement Fund of the Republic of Turkey 
commences as of the beginning of the month following the date on which notice is 
served to the applicant of the acceptance of his/her application to benefit from Sub-
paragraph B by the Fund. The deductions (including the employer’s contribution) 
will be paid in the first week of each month directly to the Retirement Fund of the 
Republic of Turkey or through a bank to be designated by the Fund.
The deduction and the employer’s contribution will be calculated on the basis of 
successive salary grades starting with the attorney’s seniority at his/her most recent 
salary grade or allowance grade in the official duty or service where he/she formerly 
paid retirement deductions to the Retirement Fund of the Republic of Turkey, and 
assuming that the attorney has stepped through promotions of grade every two or 
three years depending on the minimum interval between promotions applicable to 
that particular official duty or service.
Relationship maintained with the Retirement Fund of the Republic of Turkey as per 
Subparagraph B will be terminated as of the beginning of the month following the 
date when the length of service countable towards retirement of the attorney con-
cerned equals thirty years, when they request in writing the termination of their rela-
tionship with the Fund, when they die or become disabled under the Law of the Re-
tirement Fund of the Republic of Turkey, or when they default in repayment within 
the one-month period granted by the Fund as per the regulations governing buying 
back past service; and they, or their entitled heirs, will start receiving a retirement, 
disability, or widow and orphan pension in accordance with Law number 5434.
Those whose total length of service countable towards retirement is fifteen years or 
more including the period they bought back in accordance with Provisional Articles 
3, 4, and 5 may benefit from the provision in Subparagraph B of this Article.
<Additional paragraphs as per Article 1238/3 dated 26 February 1970>:
The adjustment of the pension levels of those benefiting from the provisions of this 
Article will be effected by adding the entire period they have bought back in accord-
ance with Subparagraph A or the entire period have maintained their relationship 
with the Retirement Fund of the Republic of Turkey to their seniority at their most 
recent salary grade or allowance grade in the official duty or service, assuming that 
they have stepped, or are stepping, through promotions of grade every two or three 
years depending on the minimum interval between promotions applicable to that 
particular official duty or service.
Those who have let expire the one-month period set in the ninth paragraph of this 
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Article for applying to the Retirement Fund of the Republic of Turkey may benefit 
from the provisions of this Article provided that they apply by 1 January 1971.
Provisional Article 3 – <Amended as per Article 1238/1 dated 26 February 1970>
A portion, not to exceed fifteen years together with the periods previously bought 
back in accordance with other laws, of the length of active service in attorneyship 
spent without being subject to the Law of the Retirement Fund of the Republic of 
Turkey and without Social Security coverage, prior to the official duty or service 
at which retirement deductions were paid, by those who were a participant in the 
Retirement Fund of the Republic of Turkey as of 7 July 1969, or between this date 
and the date of 1 January 1971, will be added to their length of service countable 
towards retirement provided that they buy back and credit past service in accord-
ance with the provisions in the article added to Law number 5434 as per Article 5 of 
Law number 545 dated 23 February 1965. However, the amount to be paid by these 
people will be determined in proportion to the premiums and payments valid dur-
ing the period which has been bought back. 
The person concerned must apply to the Retirement Fund of the Republic of Turkey 
in writing by 1 April 1971 in order to benefit from the provision of this Article.
Provisional Article 4 – <Amended as per Article 1238/1 dated 26 February 1970>
A portion, not to exceed fifteen years together with the periods previously bought 
back in accordance with other laws, of the length of active service in attorneyship 
of those who were a participant in the Retirement Fund of the Republic of Turkey 
as of 7 July 1969, or between this date and the date of 1 January 1971, spent without 
subjection to the Law of the Retirement Fund of the Republic of Turkey and with-
out Social Security coverage, followed by a term of official duty or service at which 
retirement deductions were paid, and preceded by an earlier term of official duty 
or service subject to retirement, thus falling between two periods of relationship 
with the Retirement Fund of the Republic of Turkey, will be added to their length of 
service countable towards retirement as per Provisional Article 3 provided that they 
borçlanmak in accordance with the provisions in the same article.
The provision of the last paragraph of Provisional Article 3 will be applied in this 
case, as well.
Provisional Article 5  – If the attorneys falling under the coverage of Provisional 
Articles 2, 3, and 4 have also rendered services covered by the Social Security As-
sociation before the period of active service in attorneyship they have bought back, 
the services covered by the Social Security Association will be combined with the 
services covered by the Retirement Fund of the Republic of Turkey (including the 
length of past service bought back) in accordance with the provisions concerning 
receipt of pension in Law number 228 dated 5 January 1961.
The terms of Provisional Article 3 will be applied by analogy to those wishing to 
benefit from the provision of this Article regarding the manner and continuance of 
their application to the Retirement Fund of the Republic of Turkey.
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Provisional Article 6 – Attorneys registered with the Attorneys Benefit Fund on 
the date of entry into effect of the present Law may request to have their registration 
cancelled by applying to the bar association they are enrolled with.
The manner of reimbursement of the claims due in the Attorneys Benefit Fund to 
those whose registrations are cancelled in accordance with the above paragraph, 
depending on their periods of membership and the assets in the fund, will be deter-
mined by a regulation to be prepared by the board of directors of the bar association 
concerned and approved by its general assembly within three months as of the date 
of entry into effect of the present Law.
Provisional Article 7 – <Abolished as per Article 2178/8 dated 30 January 1979>
Provisional Article 8 – Those who have graduated from a school or faculty of po-
litical sciences and have passed examinations in the outstanding courses at a faculty 
of law before the entry into effect of the present Law will be treated as graduates of a 
faculty of law for the purposes of implementation of the present Law.
Provisional Article 9 – Those who have served as a chief registrar graduate in law 
at the Court of Cassation for a minimum of four years before the entry into effect 
of the present Law will be exempt from the condition in Article 3, Subparagraph c.
Provisional Article 10 – The president of the Bar Association of Ankara will request 
bar associations to elect and send delegates to the first general assembly that will 
convene in Ankara within two months as of the date of entry effect of the present 
Law to elect the president of the Union of Bar Associations of Turkey and the regu-
lar and alternate members of the board of directors, the disciplinary board, and 
the audit board of the Union. This request will be disseminated at least one month 
before the date of the meeting of the general assembly and will include informa-
tion on the place, date, and time of the meeting, as well. On the scheduled day, the 
president of the Bar Association of Ankara will open the meeting and step down for 
the eldest delegate.
Provisional Article 11 – Those who had their novitiate, stated in Articles 2 and 7 
of Law number 708 and Article 6 of Law number 2573, completed as of the date of 
entry into effect of the Attorneyship Law, number 3499, may be entered in the direc-
tory of a bar association if they satisfy the conditions indicated in Subparagraphs a, 
b, and c of Article 3 and in Article 5.
Graduates of the Medresetulkuzat [the Ottoman university for judges]and the Nüvap 
Mektebi [the Ottoman school for substitute judges] will be treated as law graduates 
in the implementation of the present Law. 
Provisional Article 12 – No license of attorneyship without a law degree will be 
issued after the entry into effect of Law number 3499 and the present Law; and no 
license of attorneyship will be issued on the basis of Article 5 of Law number 708. 
However, those who have completed four years of service in the branches of judge 
or prosecutor in terms of the combined lenths of their services before and after the 
entry into effect of Law number 3499 although they have not graduated from a law 
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school or a faculty of law will be issued an attorneyship certificate by being held 
exempt from the provisions in Subparagraphs b and c of Article 3. This provision 
will not be applied to those who have been dismissed from their duties for reasons 
concerning their personal records.
Provisional Article 13 – Those holding a license of attorneyship without a law de-
gree on the date of entry into effect of Law number 3499 may practice representa-
tion in places where five attorneys are not available. The vested rights are preserved 
of those who were practicing attorneyship without a law degreee in accordance with 
Provisional Article IV of Law number 3499 in places where five attorneys were not 
available before the date of entry into effect of Law number 3499. 
<Amended as per Article 4667/96 dated 2 May 2001> In order to be able to prac-
tice their profession, attorneys without a law degree must be entered in a list main-
tained by the bar association to which their locality is attached. Bar associations are 
under the obligation to make a decision within one month as to the the acceptance 
of rejection of an application made for an entry in the list. If no decision or a deci-
sion of rejection is made within this period, the applicant may raise an objection 
with the Board of Directors of the Union of Bar Associations of Turkey at the end of 
the one-month period if no decision has been made, or within fifteen days as of the 
date of notification if a decision of rejection has been made. 
These decisions made by the Union of Bar Associations of Turkey regarding the 
objections will become final if no decision is made by the Ministry of Justice within 
two months as of the date of their receipt by the Ministry of Justice or if the deci-
sions are approved. However, the Ministry of Justice will return the decisions it 
does not deem appropriate to the Union of Bar Associations of Turkey for recon-
sideration together with the reasons for return. The decisions thus returned will be 
considered as approved if passed unchanged by a two thirds majority vote of the 
Board of Directors of the Union of Bar Associations of Turkey; otherwise they will 
be considered as not approved. The result will be communicated to the Ministry of 
Justice by the Union of Bar Associations of Turkey. The provisions of the sixth and 
seventh paragraphs of Article 8 will be applied here, as well, by analogy.
An entry in the list will entail the same consequences as enrollment with the bar as-
sociation as far as exercising the rights and privileges granted to, and being subject 
to the obligations imposed upon attorneys without a law degree by the present Law.
The manner of preparation of the lists by bar associations; the actions regarding ap-
plication for an entry in the list; the manner of dissemination of the list to courts, 
public prosecutors, enforcement and bankruptcy offices and other official authori-
ties; and the manner of deletion from the list will be indicated in regulations re-
ferred to in Article 182 of the present Law.
Provisional Article 14 – Bar associations established in accordance with Law 
number 3499 and the supplements and amendments thereto will continue their op-
erations in accordance with the provisions in the present Law.
Provisional Article 15 – The minimum fee tariff to be prepared in accordance with 
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Article 168 will be accomplished within six months as of the date of entry into effect 
of the present Law. The former tariff will be applied until the new one enters into 
effect.
Provisional Article 16 – The files in the custody of the Attorneyship Ethics Council 
will be taken over and kept by the President of the Bar Association of Ankara to be 
turned over to the Disciplinary Board of the Union of Bar Associations of Turkey 
when the latter assumes its duties.
Provisional Article 17 – Persons who have worked for a minimum of ten years as 
a chief clerk, clerk of record, assistant clerk of record; or an enforcement officer or 
a deputy enforcement officer with judicial authorities, public prosecutors’ offices, 
and enforcement offices may render services in lawsuits and cases restricted to civil 
courts and enforcement and bankruptcy offices in places where a minimum pres-
ence of three attorneys or attorneys without a law degree is not available if they 
possess the qualifications other than those regarding education, apprenticeship, and 
examination stated in Article 3 of the present Law and are not impeded by the con-
ditions stated in Article 5, provided that they are entered in the list maintained by 
the bar association to which their locality is attached.
Such persons will be under the obligation to open an office in the place where they 
are authorized to render restricted attorneyship services not later than three months 
as of the date of their entry in the list. The names of those who fail to fulfill this ob-
ligation will be deleted from the list.
Those who were practicing attorneyship in accordance with the last paragraph of 
Article 61 of the Code of Civil Procedure, number 1086, before the date of entry 
into effect of the present Law will continue their practice restricted to the civil 
courts and enforcement and bankruptcy offices in their locality regardless of the 
condition regarding former service in the field of justice provided that they possess 
the remaining qualifications stated in the first paragraph, by having their names 
entered in the list maintained by the bar association to which their locality is at-
tached. However, those whose names have been deleted from the list for any reason 
may not be re-entered in the list unless they possess all the qualifications stated in 
the first paragraph. Persons in this status will be under the obligation to apply for 
the entry of their names in the list not later than three months as of the date of entry 
into effect of this Article and to open and office not later than three months as of the 
date of their entry in the list. Otherwise they will not be entered in the list, and their 
names will be deleted if already entered in the list.
<Amended as per Article 1238/4 dated 26 February 1970> The right to practice 
attorneyship without a law degree in accordance with the foregoing paragraphs will 
automatically cease to exist when the number of attorneys or attorneys without a 
law degree in that place reaches three. An entry previously made in the list will be 
maintained by annotating the destination of the person concerned if he/she relo-
cates his/her practice by opening an office in another locality within the jurisdic-
tional area of the same bar association where three attorneys or attorneys without 
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a law degree are not available within three months as of the date of cessation. If 
the person concerned applies to another bar association within the three-month 
period, he/she may continue practicing attorneyship by having his/her personal file 
brought over and name entered in the list of the new bar association, the person’s 
entry being deleted from the list of his/her former bar association. The person’s 
name will be deleted from the list if he/she does not relocate his/her practice by 
opening an office in another locality within the jurisdictional area of the same bar 
association within the three-month period or does not apply for transfer to another 
bar association within the same period.
The provision of the second paragraph of Provisional Article 13 regarding applica-
tions for an entry in the list will be applied by analogy to persons in this status, as 
well. 
The points mentioned in the last paragraph of Provisional Article 13 regarding the 
list, and the contents of the certificate of authorization to be issued to those who will 
practice attorneyship in accordance with this Article will be indicated in the regula-
tions referred to in Article 182 of the present Law.
The provisions of the present Law other than those in PARTs TWO, FOUR, FIVE, 
SEVEN, EIGHT, NINE, ELEVEN and TEN; and Articles 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
and 65 will be applied by analogy to the persons covered by this Article, as well.
The persons covered by this Article will not pay the dues of admission and annual 
dues charged by bar associations.
<Amended as per Article 1238/4 dated 26 February 1970> The third paragraph of 
this Article will be abolished on 7 July 1977.
Provisional Article 18 – <Amended as per Article 1238/5 dated 26 February 1970> 
The adjustment of the pension levels of the persons concerned will be effected by 
evaluating two thirds of the length of past service bought back and credited in 
accordance with Provisional Articles 3 and 4 and added to the length of service 
countable towards retirement at increments of two or three years depending on the 
minimum interval between promotions applicable to their current official duty or 
service; and their monthly salaries for official duty or service, as well as their month-
ly salaries on which their retirement deductions will be based, will thus be raised.
Provisional Article 19 – <Added as per Article 2442/2 dated 1 April 1981>
Lawsuits being litigated in martial law military courts by those indicated in Article 
1 and the paragraph appended to Article 14 of the Attorneyship Law on the date of 
entry into effect of the present Law will be transferred within three months in ac-
cordance with the provisions of the Attorneyship Law.
Provisional Article 20 – <Added as per Article 4765/1 dated 25 June 2002>
The provisions of Article 11 will not be applied to those who were working as teach-
ers in schools of primary or secondary education and concurrently practicing the 
profession of attorneyship as well as those who were in the same status and were 



Avukatlık Mevzuatı

854

serving an attorney apprenticeship prior to 10 May 2001.
Supplementary Provisional Article 1 – <Added as per Article 2329/3 dated 31 Oc-
tober 1980>
After the entry into effect of the present law, the rate of one pro mille will be applied, 
regardless of the tariffs in effect, in the calculation of the proportional attorneyship 
fee to be adjudged for that portion of the value or amount under litigation which is 
in excess of one billion Turkish Liras regarding the suits to be filed and legal assist-
ance to be initiated by the time the first tariffs to be prepared in accordance with the 
provisions of revised Article 168 become effective.
Date of entry into effect of the present Law
Article 200 – The present Law will enter into effect three months after the date of 
its publication.
Enforcement authority of the present Law
Article 201 – The present Law will be implemented by the Council of Ministers of 
Turkey.
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PROVISIONAL ARTICLES NOT POSTED IN THE MAIN LAW 
NUMBER 1136 DATED 19 MARCH 1969

1) Provisional articles of Law number 3256 dated 22 January 1986
Provisional Article 1 – Subparagraphs A and B prescribe the rights to be granted 
to those in respect of whom the indicated actions were taken in accordance with 
Article 11 of the Attorneyship Law, number 1136, before the date of entry into effect 
of the present Law on the grounds of employment as a teacher in schools of primary 
education which was incompatible with attorneyship and attorney apprenticeship.
A) Those whose names were deleted from the bar association directory in accord-
ance with Article 72, Subparagraph b of the above-mentioned Law due to their 
served apprenticeship being considered void, and those whose requests for enroll-
ment in the bar association were rejected for the same reason despite their having 
been issued an apprenticeship completion certificate; those who could not enroll in 
a bar association because the decision of acceptance of their request by the board of 
directors of the bar association was not approved by the Ministry of Justice, or those 
who chose not to enroll may be enrolled in a bar association and practice attorney-
ship if they submit an application provided that they are not otherwise impeded. 
B) Those whose names were deleted from the apprentice roster may be re-entered in 
it if they submit an application within three months as of the date of entry into effect 
of the present Law, provided that they are not otherwise impeded, and may continue 
their apprenticeship with the revalidation of the formerly served portion of their ap-
prenticeship. Actions of deletion will be waived for those whose status requires such 
deletion provided that they are not otherwise impeded.
Those whose names were deleted from the bar association directory in accordance 
with Article 72, Subparagraph b of the Attorneyship Law, number 1136, due to their 
served apprenticeship being considered void, and those whose requests for enroll-
ment in the bar association were rejected for the same reason despite their having 
been issued an apprenticeship completion certificate; those who could not enroll in 
a bar association because the decision of acceptance of their request by the board 
of directors of the bar association was not approved by the Ministry of Justice, or 
those who chose not to enroll on the grounds of being engaged in activities incom-
patible with attorneyship and attorney apprenticeship in accordance with Article 
11 of the same Law before the date of entry into effect of the present Law may be 
enrolled in a bar association if they submit an application provided that they have 
disengaged themselves from activities incompatible with attorneyship and are not 
otherwise impeded. Those who have been enrolled with a bar association after serv-
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ing an attorney apprenticeship in this manner will not be deleted from the attorney 
roster, either, provided that they are not engaged in any activity incompatible with 
attorneyship and are not otherwise impeded. Those whose names were deleted from 
the apprentice roster will be re-entered in it if they submit an application within 
three months as of the date of publication of the present Law, provided that they 
have disengaged themselves from activities incompatible with attorneyship and are 
not otherwise impeded, and will continue their apprenticeship with the revalida-
tion of the formerly served portion of their apprenticeship. Actions of deletion will 
be waived for those whose status requires such deletion provided that they are not 
otherwise impeded.
Regarding those who served or were serving their attorney apprenticeship while 
engaged in an activity incompatible with attorneyship before the date of entry into 
effect of the present Law,

a) No criminal prosecution will be conducted.
b) Prosecutions previously initiated will be discontinued.

The penalties to which these persons have been sentenced shall be pardoned.to-
gether with their consequences.
The provisions of the Attorneyship Law pertaining to denial of admission into at-
torneyship, forfeiture of license by recovery, and permanent deletion from the roster 
will not be applied on the grounds of the aforementioned convictions to attorneys 
and apprentices whose punishments have thus been pardoned with all their conse-
quences.
Provisional Article 2 – The first meeting of the general assembly after the date of 
entry into effect of the present Law will be held in the first week of the month of 
October in the second year following the date of its publication.
Provisional Article 3 – Those who were members on the disciplinary boards of bar 
associations or board auditors with bar associations or the Union of Bar Associa-
tions of Turkey on the date of entry into effect of the present Law will continue to 
serve in the same positions until the first meeting of the general assembly in which 
the board of directors will be elected.
Provisional Article 4 – Those who have graduated from a school or faculty of po-
litical sciences and have passed examinations in the outstanding courses at a faculty 
of law before the entry into effect of the present Law will be treated as graduates of a 
faculty of law for the purposes of implementation of the present Law.
2) Provisional articles of Law number 4667 dated 2 May 2001
Provisional Article 1 – The provisions prescribed in the present Law regarding the 
final examination at the end attorney apprenticeship will be applied to those who 
will apply for attorney apprenticeship after the publication of the present Law.
Those whose names were deleted from the bar association directory in accordance 
with Article 72, Subparagraph b of the Attorneyship Law, number 1136, due to their 
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served apprenticeship being considered void, and those whose requests for enroll-
ment in the bar association were rejected for the same reason despite their having 
been issued an apprenticeship completion certificate; those who could not enroll in 
a bar association because the decision of acceptance of their request by the board of 
directors of the bar association was not approved by the Ministry of Justice, or those 
who chose not to enroll on the grounds of being engaged in activities incompatible 
with attorneyship and attorney apprenticeship in accordance with Article 11 of the 
same Law before the date of entry into effect of this Article may be enrolled in a 
bar association if they submit an application provided that they have disengaged 
themselves from activities incompatible with attorneyship and are not otherwise 
impeded. Those who have been enrolled with a bar association after serving an at-
torney apprenticeship in this manner will not be deleted from the attorney roster, 
either, provided that they are not engaged in any activity incompatible with attor-
neyship and are not otherwise impeded. Those whose names were deleted from the 
apprentice roster will be re-entered in it if they submit an application within three 
months as of the date of publication of the present Law, provided that they have 
disengaged themselves from activities incompatible with attorneyship and are not 
otherwise impeded, and will continue their apprenticeship with the revalidation 
of the formerly served portion of their apprenticeship. Actions of deletion will be 
waived for those whose status requires such deletion provided that they are not 
otherwise impeded.

Regarding those who served or were serving their attorney apprenticeship while 
engaged in an activity incompatible with attorneyship before the date of entry into 
effect of the present Law,

a) No criminal prosecution will be conducted.

b) Prosecutions previously initiated will be discontinued.

The penalties to which these persons have been sentenced shall be pardoned.to-
gether with their consequences.

The provisions of the Attorneyship Law pertaining to denial of admission into at-
torneyship, forfeiture of license by recovery, and permanent deletion from the roster 
will not be applied on the grounds of the aforementioned convictions to attorneys 
and apprentices whose punishments have thus been pardoned with all their conse-
quences.

Provisional Article 2 – The provision in the first paragraph, revised by the present 
Law, of Article 77 will not be applied to bar associations established on the date of 
entry into effect of the present Law.

Provisional Article 3 – The regulations to be prepared in accordance with the 
present Law will be issued within six months as of its date of entry into effect.
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DATES OF ENTRY INTO EFFECT OF LAWS SUPPLEMENTING AND 
AMENDING LAW NUMBER 1136

Law 
number

Articles entering into effect 
on different dates Date of entry into effect

1 1186 –– 1 March 1969
2 1238 –– 7 March 1970
3 2018 –– 2 July 1976
4 2174 –– 10 November 1978
5 2178 –– 7 February 1979
6 2329 –– 4 November 1980
7 2442 –– 3 April 1981
8 2652 –– 20 April 1982
9 3003 –– 15 May 1984

10 3079 –– 21 November 1984
11 3256 –– 30 January 1986
12 3464 –– 2 June 1988
13 4276 –– 20 June 1997

14 4667
Article 9 

Article 22
Other provisions

10 May 2002
10 November 2001

10 May 2001

15 4675 –– 28 June 2002 effective as of 
10 May 2002
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Representors les avocats d’Europe Representing Europe’s lawyers

CODE OF CONDUCT 
FOR EUROPEAN LAWYERS

1. preamble
1.1. The Function of the Lawyer in Society
In a society founded on respect for the rule of law the lawyer ful fils a special role. 
The lawyer’s duties do not begin and end with the faithful performance of what he 
or she is instructed to do so far as the law permits. A lawyer must serve the interests 
of justice as well as those whose rights and liberties he or she is trusted to assert and 
defend and it is the lawyer’s duty not only to plead the client’s cause but to be the 
client’s adviser. Respect for the lawyer’s professional function is an essential conditi-
on for the rule of law and democracy in society.
A lawyer’s function therefore lays on him or her a variety of legal and moral obliga-
tions (sometimes appearing to be in conflict with each other) towards:
the client;
the courts and other authorities before whom the lawyer pleads the client’s cause or 
acts on the client’s behalf;
the legal profession in general and each fellow member of it in particular;
the public for whom the existence of a free and independent profession, bound to-
gether by respect for rules made by the profession itself, is an essential means of 
safeguarding human rights in face of the power of the state and other interests in 
society.
1.2. The Nature of Rules of Professional Conduct
Rules of professional conduct are designed through their willing acceptance by tho-
se to whom they apply to ensure the proper performance by the lawyer of a function 
which is recognised as essential in all civilised societies. The failure of the lawyer to 
observe these rules may result in disciplinary sanctions.
The particular rules of each Bar or Law Society arise from its own traditions. They 
are adapted to the organisation and sphere of activity of the profession in the Mem-
ber State concerned and to its judicial and administrative procedures and to its na-
tional legis lation. It is neither possible nor desirable that they should be taken out of 
their context nor that an attempt should be made to give general application to rules 
which are inherently incapable of such application.
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The particular rules of each Bar and Law Society nevertheless are based on the same 
values and in most cases demonstrate a common foundation.
1.3. The Purpose of the Code
The continued integration of the European Union and European Economic Area 
and the increasing frequency of the cross-border activities of lawyers within the 
European Economic Area have made necessary in the public interest the statement 
of common rules which apply to all lawyers from the European Economic Area 
whatever Bar or Law Society they belong to in relation to their cross-border practi-
ce. A particular purpose of the statement of those rules is to mitigate the difficulties 
which result from the application of “double deontology”, notably as set out in Ar-
ticles 4 and 7.2 of Directive 77/249/EEC and Articles 6 and 7 of Directive 98/5/EC.
The organisations representing the legal profession through the CCBE propose that 
the rules codified in the following articles:
be recognised at the present time as the expression of a con sensus of all the Bars and 
Law Societies of the European Union and European Economic Area;
be adopted as enforceable rules as soon as possible in accor dance with national or 
EEA procedures in relation to the cross-border activities of the lawyer in the Euro-
pean Union and European Economic Area;
be taken into account in all revisions of national rules of deon tology or professional 
practice with a view to their progressive harmonisation.
They further express the wish that the national rules of deontology or professional 
practice be interpreted and applied whenever possible in a way consistent with the 
rules in this Code.
After the rules in this Code have been adopted as enforceable rules in relation to a 
lawyer’s cross-border activities the lawyer will remain bound to observe the rules of 
the Bar or Law Society to which he or she belongs to the extent that they are consis-
tent with the rules in this Code.
1.5. Field of Application Ratione Materiae
Without prejudice to the pursuit of a progressive harmonisation of rules of deon-
tology or professional practice which apply only internally within a Member State, 
the following rules shall apply to the cross-border activities of the lawyer within the 
European Union and the European Economic Area. Cross-border activities shall 
mean:
all professional contacts with lawyers of Member States other than the lawyer’s own;
the professional activities of the lawyer in a Member State other than his or her own, 
whether or not the lawyer is phys ically present in that Member State.
1.6. Definitions
In this Code:
“Member State” means a member state of the European Union or any other state 
whose legal profession is included in Article 1.4.
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“Home Member State” means the Member State where the lawyer acquired the right 
to bear his or her professional title.
“Host Member State” means any other Member State where the lawyer carries on 
cross-border activities.
“Competent Authority” means the professional organisation(s) or authority(ies) of 
the Member State concerned responsible for the laying down of rules of professional 
conduct and the administra tion of discipline of lawyers.
“Directive 77/249/EEC” means Council Directive 77/249/EEC of 22 March 1977 to 
facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services.
“Directive 98/5/EC” means Directive 98/5/EC of the European Parliament and of 
the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on 
a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was 
obtained.
1.4. Field of Application Ratione Personae
This Code shall apply to lawyers as they are defined by Directive 77/249/EEC and by 
Directive 98/5/EC and to lawyers of the Observer Members of the CCBE.
2. general principles
2.1. Independence
The many duties to which a lawyer is subject require the lawyer’s absolute indepen-
dence, free from all other influence, especially such as may arise from his or her 
personal interests or external pressure. Such independence is as necessary to trust in 
the process of justice as the impartiality of the judge. A lawyer must therefore avoid 
any impairment of his or her independence and be careful not to compromise his 
or her professional standards in order to please the client, the court or third parties.
This independence is necessary in non-contentious matters as well as in litigation. 
Advice given by a lawyer to the client has no value if the lawyer gives it only to ing-
ratiate him- or herself, to serve his or her personal interests or in response to outside 
pressure.
2.2. Trust and Personal Integrity
Relationships of trust can only exist if a lawyer’s personal honour, honesty and in-
tegrity are beyond doubt. For the lawyer these tra ditional virtues are professional 
obligations.
2.3. Confidentiality
It is of the essence of a lawyer’s function that the lawyer should be told by his or her 
client things which the client would not tell to others, and that the lawyer should be 
the recipient of other infor mation on a basis of confidence. Without the certainty 
of confi dentiality there cannot be trust. Confidentiality is therefore a pri mary and 
fundamental right and duty of the lawyer.
The lawyer’s obligation of confidentiality serves the interest of the administration of 
justice as well as the interest of the client. It is therefore entitled to special protection 
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by the State.
A lawyer shall respect the confidentiality of all information that becomes known to 
the lawyer in the course of his or her profes sional activity.
The obligation of confidentiality is not limited in time.
A lawyer shall require his or her associates and staff and anyone engaged by him or 
her in the course of providing professional services to observe the same obligation 
of confidentiality.
2.4. Respect for the Rules of Other Bars and Law Societies
When practising cross-border, a lawyer from another Member State may be bound 
to comply with the professional rules of the Host Member State. Lawyers have a 
duty to inform themselves as to the rules which will affect them in the performance 
of any par ticular activity.
Member organisations of the CCBE are obliged to deposit their codes of conduct at 
the Secretariat of the CCBE so that any lawyer can get hold of the copy of the cur-
rent code from the Secretariat.
2.5. Incompatible Occupations
In order to perform his or her functions with due independence and in a manner 
which is consistent with his or her duty to partic ipate in the administration of justi-
ce a lawyer may be prohibited from undertaking certain occupations.
A lawyer who acts in the representation or the defence of a client in legal procee-
dings or before any public authorities in a Host Member State shall there observe 
the rules regarding incompati ble occupations as they are applied to lawyers of the 
Host Member State.
A lawyer established in a Host Member State in which he or she wishes to participa-
te directly in commercial or other activities not connected with the practice of the 
law shall respect the rules regarding forbidden or incompatible occupations as they 
are applied to lawyers of that Member State.
2.6. Personal Publicity
A lawyer is entitled to inform the public about his or her services provided that the 
information is accurate and not misleading, and respectful of the obligation of con-
fidentiality and other core values of the profession.
Personal publicity by a lawyer in any form of media such as by press, radio, televi-
sion, by electronic commercial communica tions or otherwise is permitted to the 
extent it complies with the requirements of 2.6.1.
2.7. The Client’s Interest
Subject to due observance of all rules of law and professional conduct, a lawyer must 
always act in the best interests of the client and must put those interests before the 
lawyer’s own inter ests or those of fellow members of the legal profession.
2.8. Limitation of Lawyer’s Liability towards the Client
To the extent permitted by the law of the Home Member State and the Host Member 



İngilizce Kaynaklar

863

State, the lawyer may limit his or her liabili ties towards the client in accordance with 
the professional rules to which the lawyer is subject.
3. relations with clients
3.1. Acceptance and Termination of Instructions
A lawyer shall not handle a case for a party except on that party’s instructions. The 
lawyer may, however, act in a case in which he or she has been instructed by another 
lawyer acting for the party or where the case has been assigned to him or her by a 
compe tent body.
The lawyer should make reasonable efforts to ascertain the iden tity, competence and 
authority of the person or body who instructs him or her when the specific circums-
tances show that the identity, competence and authority are uncertain.
A lawyer shall advise and represent the client promptly, conscien tiously and dili-
gently. The lawyer shall undertake personal respon sibility for the discharge of the 
client’s instructions and shall keep the client informed as to the progress of the mat-
ter with which the lawyer has been entrusted.
A lawyer shall not handle a matter which the lawyer knows or ought to know he or 
she is not competent to handle, without co operating with a lawyer who is competent 
to handle it.
A lawyer shall not accept instructions unless he or she can dis charge those instruc-
tions promptly having regard to the pressure of other work.
A lawyer shall not be entitled to exercise his or her right to with draw from a case in 
such a way or in such circumstances that the client may be unable to find other legal 
assistance in time to pre vent prejudice being suffered by the client.
3.2. Conflict of Interest
A lawyer may not advise, represent or act on behalf of two or more clients in the 
same matter if there is a conflict, or a signifi cant risk of a conflict, between the inte-
rests of those clients.
A lawyer must cease to act for both or all of the clients concerned when a conflict of 
interests arises between those clients and also whenever there is a risk of a breach of 
confidence or where the lawyer’s independence may be impaired.
A lawyer must also refrain from acting for a new client if there is a risk of breach of a 
confidence entrusted to the lawyer by a former client or if the knowledge which the 
lawyer possesses of the affairs of the former client would give an undue advantage 
to the new client.
Where lawyers are practising in association, paragraphs 3.2.1 to 3.2.3 above shall 
apply to the association and all its members.
3.3. Pactum de Quota Litis
A lawyer shall not be entitled to make a pactum de quota litis.
By “pactum de quota litis” is meant an agreement between a lawyer and the client en-
tered into prior to final conclusion of a matter to which the client is a party, by virtue 
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of which the client undertakes to pay the lawyer a share of the result regardless of 
whether this is represented by a sum of money or by any other benefit achieved by 
the client upon the conclusion of the matter.
“Pactum de quota litis” does not include an agreement that fees be charged in pro-
portion to the value of a matter handled by the lawyer if this is in accordance with 
an officially approved fee scale or under the control of the Competent Authority 
having jurisdiction over the lawyer.
3.4. Regulation of Fees
A fee charged by a lawyer shall be fully disclosed to the client, shall be fair and re-
asonable, and shall comply with the law and professional rules to which the lawyer 
is subject.
3.5. Payment on Account
If a lawyer requires a payment on account of his or her fees and/or disbursements 
such payment should not exceed a reason able estimate of the fees and probable 
disbursements involved.
Failing such payment, a lawyer may withdraw from the case or refuse to handle it, 
but subject always to paragraph 3.1.4 above.
3.6. Fee Sharing with Non-Lawyers
A lawyer may not share his or her fees with a person who is not a lawyer except 
where an association between the lawyer and the other person is permitted by the 
laws and the professional rules to which the lawyer is subject.
The provisions of 3.6.1 above shall not preclude a lawyer from paying a fee, com-
mission or other compensation to a deceased lawyer’s heirs or to a retired lawyer in 
respect of taking over the deceased or retired lawyer’s practice.
the client funds in a client account be available to defray money owed by the lawyer 
to the bank.
Client funds shall be transferred to the owners of such funds in the shortest period 
of time or under such conditions as are authorised by them.
The lawyer cannot transfer funds from a client account into the lawyer’s own acco-
unt for payment of fees without informing the client in writing.
The Competent Authorities in Member States shall have the power to verify and 
examine any document regarding client funds, whilst respecting the confidentiality 
or legal professional privilege to which it may be subject.
3.7. Cost of Litigation and Availibility of Legal Aid
The lawyer should at all times strive to achieve the most cost effective resolution of 
the client’s dispute and should advise the client at appropriate stages as to the desira-
bility of attempting a settlement and/or a reference to alternative dispute resolution.
A lawyer shall inform the client of the availability of legal aid where applicable.
3.9. Professional Indemnity Insurance
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Lawyers shall be insured against civil legal liability arising out of their legal practice 
to an extent which is reasonable having regard to the nature and extent of the risks 
incurred by their pro fessional activities.
Should this prove impossible, the lawyer must inform the client of this situation and 
its consequences.
3.8. Client Funds
Lawyers who come into possession of funds on behalf of their clients or third parties 
(hereinafter called “client funds”) have to deposit such money into an account of a 
bank or similar institution subject to supervision by a public authority (hereinafter 
called a “client account”). A client account shall be separate from any other account 
of the lawyer. All client funds received by a lawyer should be deposited into such an 
account unless the owner of such funds agrees that the funds should be dealt with 
otherwise.
The lawyer shall maintain full and accurate records showing all the lawyer’s dealings 
with client funds and distinguishing client funds from other funds held by the law-
yer. Records may have to be kept for a certain period of time according to national 
rules.
A client account cannot be in debit except in exceptional cir cumstances as expressly 
permitted in national rules or due to bank charges, which cannot be influenced by 
the lawyer. Such an account cannot be given as a guarantee or be used as a security 
for any reason. There shall not be any set-off or merger between a client account and 
any other bank account, nor shall 4. relations with the courts
4.1. Rules of Conduct in Court
A lawyer who appears, or takes part in a case, before a court or tribunal must comply 
with the rules of conduct applied before that court or tribunal.
4.2. Fair Conduct of Proceedings
A lawyer must always have due regard for the fair conduct of pro ceedings.
4.3. Demeanour in Court
A lawyer shall while maintaining due respect and courtesy towards the court defend 
the interests of the client honourably and fearlessly without regard to the lawyer’s 
own interests or to any consequences to him- or herself or to any other person.
4.4. False or Misleading Information
A lawyer shall never knowingly give false or misleading informa tion to the court.
4.5. Extension to Arbitrators etc.
The rules governing a lawyer’s relations with the courts apply also to the lawyer’s 
relations with arbitrators and any other persons exercising judicial or quasi-judicial 
functions, even on an occa sional basis.
5.3. Correspondence between Lawyers
If a lawyer intends to send communications to a lawyer in anoth er Member State, 
which the sender wishes to remain confidential or without prejudice he or she sho-
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uld clearly express this intention prior to communicating the documents.
If the prospective recipient of the communications is unable to ensure their status 
as confidential or without prejudice he or she should inform the sender accordingly 
without delay.
5. relations between lawyers
5.1. Corporate Spirit of the Profession
The corporate spirit of the profession requires a relationship of trust and co-
operation between lawyers for the benefit of their clients and in order to avoid un-
necessary litigation and other behaviour harmful to the reputation of the professi-
on. It can, however, never justify setting the interests of the profession against those 
of the client.
A lawyer should recognise all other lawyers of Member States as professional colle-
agues and act fairly and courteously towards them.
5.4. Referral Fees
A lawyer may not demand or accept from another lawyer or any other person a fee, 
commission or any other compensation for referring or recommending the lawyer 
to a client.
A lawyer may not pay anyone a fee, commission or any other compensation as a 
consideration for referring a client to him- or herself.
5.5. Communication with Opposing Parties
A lawyer shall not communicate about a particular case or mat ter directly with any 
person whom he or she knows to be repre sented or advised in the case or matter by 
another lawyer, with out the consent of that other lawyer (and shall keep the other 
lawyer informed of any such communications).
5.2. Co-operation among Lawyers of Different Member States
It is the duty of a lawyer who is approached by a colleague from another Member 
State not to accept instructions in a matter which the lawyer is not competent to un-
dertake. The lawyer should in such case be prepared to help that colleague to obtain 
the information necessary to enable him or her to instruct a lawyer who is capable 
of providing the service asked for.
Where a lawyer of a Member State co-operates with a lawyer from another Member 
State, both have a general duty to take into account the differences which may exist 
between their respective legal systems and the professional organisations, com-
petences and obligations of lawyers in the Member States con cerned.
5.6. (Deleted by decision of the Plenary Session in Dublin on 6 December 2002)
5.7. Responsibility for Fees
In professional relations between members of Bars of different Member States, whe-
re a lawyer does not confine him- or herself to recommending another lawyer or 
introducing that other lawyer to the client but instead him- or herself entrusts a 
corre spondent with a particular matter or seeks the correspondent’s advice, the ins-
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tructing lawyer is personally bound, even if the client is insolvent, to pay the fees, 
costs and outlays which are due to the foreign correspondent. The lawyers con-
cerned may, how ever, at the outset of the relationship between them make special 
arrangements on this matter. Further, the instructing lawyer may at any time limit 
his or her personal responsibility to the amount of
the fees, costs and outlays incurred before intimation to the for eign lawyer of the 
instructing lawyer’s disclaimer of responsibility for the future.
explanatory memorandum
5.8. Continuing Professional Development
Lawyers should maintain and develop their professional knowl edge and skills ta-
king proper account of the European dimension of their profession.
5.9. Disputes amongst Lawyers in Different Member States
If a lawyer considers that a colleague in another Member State has acted in breach 
of a rule of professional conduct the lawyer shall draw the matter to the attention of 
that colleague.
If any personal dispute of a professional nature arises amongst lawyers in different 
Member States they should if possible first try to settle it in a friendly way.
A lawyer shall not commence any form of proceedings against a colleague in anot-
her Member State on matters referred to in 5.9.1 or 5.9.2 above without first in-
forming the Bars or Law Societies to which they both belong for the purpose of 
allowing both Bars or Law Societies concerned an opportunity to assist in reaching 
a settlement.
This Explanatory Memorandum was prepared at the request of the CCBE Stan-
ding Committee by the CCBE’s deontology working party, who were responsible for 
drafting the first version of the Code of Conduct itself. It seeks to explain the origin 
of the provisions of the Code, to illustrate the problems which they are designed to 
resolve, particularly in relation to cross-border activities, and to provide assistance 
to the Competent Authorities in the Member States in the application of the Code. 
It is not intended to have any binding force in the interpretation of the Code. The 
Explanatory Memorandum was updated on the occasion of the CCBE Plenary Ses-
sion on 19 May 2006.
The original versions of the Code are in the French and English languages. Trans-
lations into other Community languages are prepared under the authority of the 
national delegations.
Commentary on Article 1.1 - The Function of the Lawyer in Society
The Declaration of Perugia, adopted by the CCBE in 1977, laid down the fundamen-
tal principles of professional conduct applicable to lawyers throughout the EC. The 
provisions of Article 1.1 reaffirm the statement in the Declaration of Perugia of the 
function of the lawyer in society which forms the basis for the rules governing the 
performance of that function.
Commentary on Article 1.2 - The Nature of Rules of Professional Conduct
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These provisions substantially restate the explanation in the Declaration of Perugia 
of the nature of rules of professional conduct and how particular rules depend on 
particular local circumstances but are nevertheless based on common values.
Commentary on Article 1.3 - The Purpose of the Code
These provisions introduce the development of the principles in the Declaration 
of Perugia into a specific Code of Conduct for lawyers throughout the EU and the 
EEA, and lawyers of the Observer Members of the CCBE, with particular reference 
to their cross-border activities (defined in Article 1.5). The provisions of Article 
1.3.2 lay down the specific intentions of the CCBE with regard to the substantive 
provisions in the Code.
Commentary on Article 1.4 - Field of Application Ratione Personae
The rules are stated to apply to all lawyers as defined in the Lawyers Services Direc-
tive of 1977 and the Lawyers Establishment Directive of 1998, and lawyers of the 
Observer Members of the CCBE. This includes lawyers of the states which subse-
quently acceded to the Directives, whose names have been added by amendment to 
the Directives. The Code accord ingly applies to all the lawyers represented on the 
CCBE, whether as full Members or as Observer Members, namely:
Rechtsanwalt;
avocat / advocaat / Rechtsanwalt;
advokat;
odvjetnik;
dikegoros;
advokat;
advokat;
vandeadvokaat;
asianajaja / advokat;
advokat;
avocat;
Rechtsanwalt;
dikegoros;
ugyved;
logmadur;
barrister, solicitor;
avvocato;
zverindts advokdts;
Rechtsanwalt;
advokatas;
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avocat / Rechtsanwalt; avukat, prokuratur legali; advocaat; advokat;
adwokat, radca prawny;
advogado;
avocat;
advokat / advokatka; odvetnik / odvetnica;
abogado / advocat / abokatu / avogado; advokat;
Rechtsanwalt / Anwalt / Fursprech / Fursprecher / avocat / avvocato /advokat; avu-
kat; advocate;
advocate, barrister, solicitor.
It is also hoped that the Code will be acceptable to the legal professions of other 
non-member states in Europe and elsewhere so that it could also be applied by app-
ropriate conventions between them and the Member States.
Commentary on Article 1.5 - Field of Application Ratione Materiae
The rules are here given direct application only to “cross-border activities”, as defi-
ned, of lawyers within the EU and the EEA and lawyers of the Observer Members of 
the CCBE - see above on Article 1.4, and the defi nition of “Member State” in Article 
1.6. (See also above as to possible extensions in the future to lawyers of other sta-
tes.) The definition of cross-border activities would, for example, include contacts 
in state A even on a matter of law internal to state A between a lawyer of state A and 
a lawyer of state B; it would exclude contacts between lawyers of state A in state A 
of a matter arising in state B, provided that none of their profes sional activities takes 
place in state B; it would include any activities of lawyers of state A in state B, even 
if only in the form of communications sent from state A to state B.
Commentary on Article 1.6 - Definitions
This provision defines a number of terms used in the Code, “Member State”, “Home 
Member State”, “Host Member State”, “Competent
Authority”, “Directive 77/249/EEC” and “Directive 98/5/EC”.
The reference to “where the lawyer carries on cross-border activities” should be 
interpreted in the light of the definition of “cross-border activi ties” in Article 1.5.
Commentary on Article 2.1 - Independence
This provision substantially reaffirms the general statement of principle in the Dec-
laration of Perugia.
Commentary on Article 2.2 - Trust and Personal Integrity
This provision also restates a general principle contained in the Declaration of Pe-
rugia.
Commentary on Article 2.3 - Confidentiality
This provision first restates, in Article 2.3.1, general principles laid down in the Dec-
laration of Perugia and recognised by the ECJ in the AM&S case (157/79). It then, 
in Articles 2.3.2 to 4, develops them into a specific rule relating to the protection 
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of confidentiality. Article 2.3.2 contains the basic rule requiring respect for confi-
dentiality. Article 2.3.3 confirms that the obli gation remains binding on the lawyer 
even if he or she ceases to act for the client in question. Article 2.3.4 confirms that 
the lawyer must not only respect the obligation of confidentiality him- or herself but 
must require all members and employees of his or her firm to do likewise.
Commentary on Article 2.4 - Respect for the Rules of Other Bars and Law Societies
Article 4 of the Lawyers Services Directive contains the provisions with regard to 
the rules to be observed by a lawyer from one Member State providing services on 
an occasional or temporary basis in another Member State by virtue of Article 49 of 
the consolidated EC treaty, as fol lows:
activities relating to the representation of a client in legal pro ceedings or before 
public authorities shall be pursued in each Host Member State under the conditions 
laid down for lawyers established in that state, with the exception of any conditions 
requiring residence, or registration with a professional organisa tion, in that state;
a lawyer pursuing these activities shall observe the rules of profes sional conduct of 
the Host Member State, without prejudice to the lawyer’s obligations in the Member 
State from which he or she comes;
when these activities are pursued in the UK, “rules of professional conduct of the 
Host Member State” means the rules of profession al conduct applicable to solicitors, 
where such activities are not reserved for barristers and advocates. Otherwise the 
rules of pro fessional conduct applicable to the latter shall apply. However, barristers 
from Ireland shall always be subject to the rules of pro fessional conduct applicable 
in the UK to barristers and advo cates. When these activities are pursued in Ireland 
“rules of pro fessional conduct of the Host Member State” means, in so far as they 
govern the oral presentation of a case in court, the rules of professional conduct 
applicable to barristers. In all other cases the rules of professional conduct appli-
cable to solicitors shall apply. However, barristers and advocates from the UK shall 
always be subject to the rules of professional conduct applicable in Ireland to bar-
risters; and
(d) a lawyer pursuing activities other than those referred to in (a) above shall rema-
in subject to the conditions and rules of profes sional conduct of the Member State 
from which he or she comes without prejudice to respect for the rules, whatever 
their source, which govern the profession in the Host Member State, especially tho-
se concerning the incompatibility of the exercise of the activi ties of a lawyer with 
the exercise of other activities in that state, professional secrecy, relations with other 
lawyers, the prohibition on the same lawyer acting for parties with mutually conflic-
ting interests, and publicity. The latter rules are applicable only if they are capable of 
being observed by a lawyer who is not estab lished in the Host Member State and to 
the extent to which their observance is objectively justified to ensure, in that state, 
the proper exercise of a lawyer’s activities, the standing of the profes sion and respect 
for the rules concerning incompatibility.
The Lawyers Establishment Directive contains the provisions with regard to the ru-
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les to be observed by a lawyer from one Member State practising on a permanent 
basis in another Member State by virtue of Article 43 of the consolidated EC treaty, 
as follows:
irrespective of the rules of professional conduct to which he or she is subject in his 
or her Home Member State, a lawyer practising under his home-country professio-
nal title shall be subject to the same rules of professional conduct as lawyers practi-
sing under the relevant professional title of the Host Member State in respect of all 
the activities the lawyer pursues in its territory (Article 6.1);
the Host Member State may require a lawyer practising under his or her home-
country professional title either to take out profes sional indemnity insurance or to 
become a member of a profes sional guarantee fund in accordance with the rules 
which that state lays down for professional activities pursued in its territory. Nevert-
heless, a lawyer practising under his or her home-country professional title shall be 
exempted from that requirement if the lawyer can prove that he or she is covered 
by insurance taken out or a guarantee provided in accordance with the rules of the 
Home Member State, insofar as such insurance or guarantee is equivalent in terms 
of the conditions and extent of cover. Where the equivalence is only partial, the 
Competent Authority in the Host Member State may require that additional insu-
rance or an additional guarantee be contracted to cover the elements which are not 
already covered by the insurance or guarantee contract ed in accordance with the 
rules of the Home Member State (Article 6.3); and
(c) a lawyer registered in a Host Member State under his or her home-country pro-
fessional title may practise as a salaried lawyer in the employ of another lawyer, an 
association or firm of lawyers, or a public or private enterprise to the extent that the 
Host Member State so permits for lawyers registered under the professional title 
used in that state (Article 8).
In cases not covered by either of these Directives, or over and above the require-
ments of these Directives, the obligations of a lawyer under Community law to ob-
serve the rules of other Bars and Law Societies are a matter of interpretation of any 
relevant provision, such as the Directive on Electronic Commerce (2000/31/EC). A 
major purpose of the Code is to minimise, and if possible eliminate altogether, the 
problems which may arise from “double deontology”, that is the application of more 
than one set of potentially conflicting national rules to a particular situation (see
Article 1.3.1).
Commentary on Article 2.5 - Incompatible Occupations
There are differences both between and within Member States on the extent to which 
lawyers are permitted to engage in other occupations, for example in commercial 
activities. The general purpose of rules excluding a lawyer from other occupations 
is to protect the lawyer from influences which might impair the lawyer’s indepen-
dence or his or her role in the administration of justice. The variations in these 
rules reflect different local conditions, different perceptions of the proper function 
of lawyers and diff erent techniques of rule-making. For instance in some cases there 
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is a complete prohibition of engagement in certain named occupations, whereas in 
other cases engagement in other occupations is generally permitted, subject to ob-
servance of specific safeguards for the lawyer’s independence.
Articles 2.5.2 and 3 make provision for different circumstances in which a lawyer 
of one Member State is engaging in cross-border activities (as defined in Article 
1.5) in a Host Member State when he or she is not a member of the Host State legal 
profession.
Article 2.5.2 imposes full observation of Host State rules regarding incom patible 
occupations on the lawyer acting in national legal proceedings or before national 
public authorities in the Host State. This applies whether the lawyer is established in 
the Host State or not.
Article 2.5.3, on the other hand, imposes “respect” for the rules of the Host State 
regarding forbidden or incompatible occupations in other cases, but only where the 
lawyer who is established in the Host Member State wishes to participate directly in 
commercial or other activities not con nected with the practice of the law.
Commentary on Article 2.6 - Personal Publicity
The term “personal publicity” covers publicity by firms of lawyers, as well as indivi-
dual lawyers, as opposed to corporate publicity organised by Bars and Law Societies 
for their members as a whole. The rules governing per sonal publicity by lawyers 
vary considerably in the Member States. Article 2.6 makes it clear that there is no 
overriding objection to personal public ity in cross-border practice. However, law-
yers are nevertheless subject to prohibitions or restrictions laid down by their home 
professional rules, and a lawyer will still be subject to prohibitions or restrictions 
laid down by Host State rules when these are binding on the lawyer by virtue of the 
Lawyers Services Directive or the Lawyers Establishment Directive.
Commentary on Article 2.7 - The Client’s Interest
This provision emphasises the general principle that the lawyer must always place 
the client’s interests before the lawyer’s own interests or those of fellow members of 
the legal profession.
Commentary on Article 2.8 - Limitation of Lawyer’s Liability towards the Client
This provision makes clear that there is no overriding objection to limiting a lawyer’s 
liability towards his or her client in cross-border practice, whether by contract or 
by use of a limited company, limited partnership or limited liability partnership. 
However it points out that this can only be contem plated where the relevant law and 
the relevant rules of conduct permit -and in a number of jurisdictions the law or the 
professional rules prohibit or restrict such limitation of liability.
Commentary on Article 3.1 - Acceptance and Termination of Instructions
The provisions of Article 3.1.1 are designed to ensure that a relationship is main-
tained between lawyer and client and that the lawyer in fact receives instructions 
from the client, even though these may be transmit ted through a duly authorised 
intermediary. It is the responsibility of the lawyer to satisfy him- or herself as to the 
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authority of the intermediary and the wishes of the client.
Article 3.1.2 deals with the manner in which the lawyer should carry out his or her 
duties. The provision that the lawyer shall undertake personal responsibility for the 
discharge of the instructions given to him or her means that the lawyer cannot avoid 
responsibility by delegation to others. It does not prevent the lawyer from seeking to 
limit his or her legal liability to the extent that this is permitted by the relevant law 
or professional rules - see Article 2.8.
Article 3.1.3 states a principle which is of particular relevance in cross-bor der activi-
ties, for example when a lawyer is asked to handle a matter on behalf of a lawyer or 
client from another state who may be unfamiliar with the relevant law and practice, 
or when a lawyer is asked to handle a mat ter relating to the law of another state with 
which he or she is unfamiliar.
A lawyer generally has the right to refuse to accept instructions in the first place, but 
Article 3.1.4 states that, having once accepted them, the lawyer has an obligation not 
to withdraw without ensuring that the client’s interests are safeguarded.
Commentary on Article 3.3 - Pactum de Quota Litis
These provisions reflect the common position in all Member States that an unre-
gulated agreement for contingency fees (pactum de quota litis) is contrary to the 
proper administration of justice because it encourages speculative litigation and is 
liable to be abused. The provisions are not, however, intended to prevent the main-
tenance or introduction of arrangements under which lawyers are paid according to 
results or only if the action or matter is successful, provided that these arrangements 
are under sufficient regulation and control for the protection of the client and the 
proper administration of justice.
Commentary on Article 3.2 - Conflict of Interest
The provisions of Article 3.2.1 do not prevent a lawyer acting for two or more cli-
ents in the same matter provided that their interests are not in fact in conflict and 
that there is no significant risk of such a conflict arising. Where a lawyer is already 
acting for two or more clients in this way and subsequently there arises a conflict of 
interests between those clients or a risk of a breach of confidence or other circums-
tances where the lawyer’s independence may be impaired, then the lawyer must 
cease to act for both or all of them.
There may, however, be circumstances in which differences arise between two or 
more clients for whom the same lawyer is acting where it may be appropriate for the 
lawyer to attempt to act as a mediator. It is for the lawyer in such cases to use his or 
her own judgement on whether or not there is such a conflict of interest between 
them as to require the lawyer to cease to act. If not, the lawyer may consider whether 
it would be appropriate to explain the position to the clients, obtain their agree ment 
and attempt to act as mediator to resolve the difference between them, and only if 
this attempt to mediate should fail, to cease to act for them.
Article 3.2.4 applies the foregoing provisions of Article 3 to lawyers practis ing in 
association. For example a firm of lawyers should cease to act when there is a conf-
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lict of interest between two clients of the firm, even if differ ent lawyers in the firm 
are acting for each client. On the other hand, exceptionally, in the “chambers” form 
of association used by English bar risters, where each lawyer acts for clients indi-
vidually, it is possible for diff erent lawyers in the association to act for clients with 
opposing interests.
Commentary on Article 3.4 - Regulation of Fees
Article 3.4 lays down three requirements: a general standard of disclosure of a 
lawyer’s fees to the client, a requirement that they should be fair and reasonable 
in amount, and a requirement to comply with the applicable law and professional 
rules.
In many Member States machinery exists for regulating lawyers’ fees under natio-
nal law or rules of conduct, whether by reference to a power of adjudication by the 
Bar authorities or otherwise. In situations governed by the Lawyers Establishment 
Directive, where the lawyer is subject to Host State rules as well as the rules of the 
Home State, the basis of charging may have to comply with both sets of rules.
Commentary on Article 3.5 - Payment on Account
Article 3.5 assumes that a lawyer may require a payment on account of the lawyer’s 
fees and/or disbursements, but sets a limit by reference to a reasonable estimate of 
them. See also on Article 3.1.4 regarding the right to withdraw.
Commentary on Article 3.6 - Fee Sharing with Non-Lawyers
In some Member States lawyers are permitted to practise in association with mem-
bers of certain other approved professions, whether legal pro fessions or not. The 
provisions of Article 3.6.1 are not designed to prevent fee sharing within such an 
approved form of association. Nor are the pro visions designed to prevent fee sha-
ring by the lawyers to whom the Code applies (see on Article 1.4 above) with other 
“lawyers”, for example lawyers from non-Member States or members of other legal 
professions in the Member States such as notaries.
Commentary on Article 4.1 - Rules of Conduct in Court
This provision applies the principle that a lawyer is bound to comply with the rules 
of the court or tribunal before which the lawyer practises or appears.
Commentary on Article 3.7 - Cost of Litigation and Availibility of Legal Aid
Article 3.7.1 stresses the importance of attempting to resolve disputes in a way 
which is cost-effective for the client, including advising on whether to attempt to 
negotiate a settlement, and whether to propose referring the dispute to some form 
of alternative dispute resolution.
Article 3.7.2 requires a lawyer to inform the client of the availability of legal aid 
where applicable. There are widely differing provisions in the Member States on the 
availability of legal aid. In cross-border activities a lawyer should have in mind the 
possibility that the legal aid provisions of a nation al law with which the lawyer is 
unfamiliar may be applicable.
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Commentary on Article 4.2 - Fair Conduct of Proceedings
This provision applies the general principle that in adversarial proceedings a lawyer 
must not attempt to take unfair advantage of his or her oppo nent. The lawyer must 
not, for example, make contact with the judge with out first informing the lawyer 
acting for the opposing party or submit exhibits, notes or documents to the judge 
without communicating them in good time to the lawyer on the other side unless 
such steps are permitted under the relevant rules of procedure. To the extent not 
prohibited by law a lawyer must not divulge or submit to the court any proposals 
for settle ment of the case made by the other party or its lawyer without the express 
consent of the other party’s lawyer. See also on Article 4.5 below.
Commentary on Article 3.8 - Client Funds
The provisions of Article 3.8 reflect the recommendation adopted by the CCBE in 
Brussels in November 1985 on the need for minimum regulations to be made and 
enforced governing the proper control and disposal of clients’ funds held by lawyers 
within the Community. Article 3.8 lays down minimum standards to be observed, 
while not interfering with the details of national systems which provide fuller or 
more stringent protection for clients’ funds.
The lawyer who holds clients’ funds, even in the course of a cross-border activity, 
has to observe the rules of his or her home Bar. The lawyer needs to be aware of 
questions which arise where the rules of more than one Member State may be app-
licable, especially where the lawyer is estab lished in a Host State under the Lawyers 
Establishment Directive.
Commentary on Article 4.3 - Demeanour in Court
This provision reflects the necessary balance between respect for the court and for 
the law on the one hand and the pursuit of the client’s best interest on the other.
Commentary on Article 4.4 - False or Misleading Information
This provision applies the principle that the lawyer must never knowingly mislead 
the court. This is necessary if there is to be trust between the courts and the legal 
profession.
Commentary on Article 3.9 - Professional Indemnity Insurance
Article 3.9.1 reflects a recommendation, also adopted by the CCBE in Brussels in 
November 1985, on the need for all lawyers in the Community to be insured against 
the risks arising from professional negligence claims against them.
Article 3.9.2 deals with the situation where insurance cannot be obtained on the 
basis set out in Article 3.9.1.
Commentary on Article 4.5 - Extension to Arbitrators etc.
This provision extends the preceding provisions relating to courts and other bodies 
exercising judicial or quasi-judicial functions.
Commentary on Article 5.1 - Corporate Spirit of the Profession
These provisions, which are based on statements in the Declaration of Perugia, 
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emphasise that it is in the public interest for the legal profession to maintain a relati-
onship of trust and cooperation between its members. However, this cannot be used 
to justify setting the interests of the profes sion against those of justice or of clients 
(see also on Article 2.7).
Commentary on Article 5.2 - Co-operation among Lawyers of Different Member 
States
This provision also develops a principle stated in the Declaration of Perugia with a 
view to avoiding misunderstandings in dealings between lawyers of different Mem-
ber States.
Commentary on Article 5.3 - Correspondence between Lawyers
In certain Member States communications between lawyers (written or by word of 
mouth) are normally regarded as to be kept confidential as between the lawyers. 
This means that the content of these communica tions cannot be disclosed to others, 
cannot normally be passed to the lawyers’ clients, and at any event cannot be produ-
ced in court. In other Member States, such consequences will not follow unless the 
correspon dence is marked as “confidential”.
In yet other Member States, the lawyer has to keep the client fully informed of all 
relevant communications from a professional colleague acting for another party, 
and marking a letter as “confidential” only means that it is a legal matter intended 
for the recipient lawyer and his or her client, and not to be misused by third parties.
In some states, if a lawyer wishes to indicate that a letter is sent in an attempt to sett-
le a dispute, and is not to be produced in a court, the lawyer should mark the letter 
as “without prejudice”.
These important national differences give rise to many misunderstandings. That is 
why lawyers must be very careful in conducting cross-border corre spondence.
Whenever a lawyer wants to send a letter to a professional colleague in another 
Member State on the basis that it is to be kept confidential as between the lawyers, 
or that it is “without prejudice”, the lawyer should ask in advance whether the letter 
can be accepted on that basis. A lawyer wishing that a communication should be 
accepted on such a basis must express that clearly at the head of the communication 
or in a covering letter.
A lawyer who is the intended recipient of such a communication, but who is not 
in a position to respect, or to ensure respect for, the basis on which it is to be sent, 
must inform the sender immediately so that the communi cation is not sent. If the 
communication has already been received, the recipient must return it to the sender 
without revealing its contents or refer ring to it in any way; if the recipient’s national 
law or rules prevent the recipient from complying with this requirement, he or she 
must inform the sender immediately.
Commentary on Article 5.4 - Referral Fees
This provision reflects the principle that a lawyer should not pay or receive payment 
purely for the reference of a client, which would risk impairing the client’s free cho-
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ice of lawyer or the client’s interest in being referred to the best available service. It 
does not prevent fee-sharing arrange ments between lawyers on a proper basis (see 
also on Article 3.6 above).
In some Member States lawyers are permitted to accept and retain com missions in 
certain cases provided the client’s best interests are served, there is full disclosure to 
the client and the client has consented to the retention of the commission. In such 
cases the retention of the commission by the lawyer represents part of the lawyer’s 
remuneration for the service provided to the client and is not within the scope of 
the prohibition on referral fees which is designed to prevent lawyers making a secret 
profit.
Commentary on Article 5.5 - Communication with Opposing Parties
This provision reflects a generally accepted principle, and is designed both to pro-
mote the smooth conduct of business between lawyers and to prevent any attempt 
to take advantage of the client of another lawyer.
Commentary on Article 5.6 - Change of Lawyer
Article 5.6 dealt with change of lawyer. It was deleted from the Code on 6 December 
2002.
Commentary on Article 5.7 - Responsibility for Fees
These provisions substantially reaffirm provisions contained in the Declaration of 
Perugia. Since misunderstandings about responsibility for unpaid fees are a com-
mon cause of difference between lawyers of diff erent Member States, it is important 
that a lawyer who wishes to exclude or limit his or her personal obligation to be 
responsible for the fees of a for eign colleague should reach a clear agreement on this 
at the outset of the transaction.
Commentary on Article 5.8 - Continuing Professional Development
Keeping abreast of developments in the law is a professional obligation. In particu-
lar it is essential that lawyers are aware of the growing impact of European law on 
their field of practice.
Commentary on Article 5.9 - Disputes amongst Lawyersin Different Member States
A lawyer has the right to pursue any legal or other remedy to which he or she is en-
titled against a colleague in another Member State. Nevertheless it is desirable that, 
where a breach of a rule of professional conduct or a dispute of a professional nature 
is involved, the possibilities of friendly set tlement should be exhausted, if necessary 
with the assistance of the Bars or Law Societies concerned, before such remedies are 
exercised.
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BASIC PRINCIPLES ON THE ROLE OF LAWYERS
Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990
 
Whereas in the Charter of the United Nations the peoples of the world affirm, inter 
alia, their determination to establish conditions under which justice can be main-
tained, and proclaim as one of their purposes the achievement of international co-
operation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamen-
tal freedoms without distinction as to race, sex, language or religion, 
Whereas the Universal Declaration of Human Rights enshrines the principles of 
equality before the law, the presumption of innocence, the right to a fair and public 
hearing by an independent and impartial tribunal, and all the guarantees necessary 
for the defence of everyone charged with a penal offence, 
Whereas the International Covenant on Civil and Political Rights proclaims, in ad-
dition, the right to be tried without undue delay and the right to a fair and public 
hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law, 
Whereas the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights re-
calls the obligation of States under the Charter to promote universal respect for, and 
observance of, human rights and freedoms, 
Whereas the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 
Detention or Imprisonment provides that a detained person shall be entitled to have 
the assistance of, and to communicate and consult with, legal counsel, 
Whereas the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners recommend, 
in particular, that legal assistance and confidential communication with counsel 
should be ensured to untried prisoners, 
Whereas the Safe guards guaranteeing protection of those facing the death penalty 
reaffirm the right of everyone suspected or charged with a crime for which capital 
punishment may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the pro-
ceedings, in accordance with article 14 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights, 
Whereas the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power recommends measures to be taken at the international and national 
levels to improve access to justice and fair treatment, restitution, compensation and 
assistance for victims of crime, 
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Whereas adequate protection of the human rights and fundamental freedoms to 
which all persons are entitled, be they economic, social and cultural, or civil and 
political, requires that all persons have effective access to legal services provided by 
an independent legal profession, 
Whereas professional associations of lawyers have a vital role to play in upholding 
professional standards and ethics, protecting their members from persecution and 
improper restrictions and infringements, providing legal services to all in need of 
them, and cooperating with governmental and other institutions in furthering the 
ends of justice and public interest, The Basic Principles on the Role of Lawyers, set 
forth below, which have been formulated to assist Member States in their task of 
promoting and ensuring the proper role of lawyers, should be respected and taken 
into account by Governments within the framework of their national legislation and 
practice and should be brought to the attention of lawyers as well as other persons, 
such as judges, prosecutors, members of the executive and the legislature, and the 
public in general. These principles shall also apply, as appropriate, to persons who 
exercise the functions of lawyers without having the formal status of lawyers. 
Access to lawyers and legal services 
1. All persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to 
protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal pro-
ceedings. 
2. Governments shall ensure that efficient procedures and responsive mechanisms 
for effective and equal access to lawyers are provided for all persons within their 
territory and subject to their jurisdiction, without distinction of any kind, such as 
discrimination based on race, colour, ethnic origin, sex, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status. 
3. Governments shall ensure the provision of sufficient funding and other resources 
for legal services to the poor and, as necessary, to other disadvantaged persons. Pro-
fessional associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision 
of services, facilities and other resources. 
4. Governments and professional associations of lawyers shall promote programmes 
to inform the public about their rights and duties under the law and the important 
role of lawyers in protecting their fundamental freedoms. Special attention should 
be given to assisting the poor and other disadvantaged persons so as to enable them 
to assert their rights and where necessary call upon the assistance of lawyers. 
Special safeguards in criminal justice matters 
5. Governments shall ensure that all persons are immediately informed by the com-
petent authority of their right to be assisted by a lawyer of their own choice upon 
arrest or detention or when charged with a criminal offence. 
6. Any such persons who do not have a lawyer shall, in all cases in which the inter-
ests of justice so require, be entitled to have a lawyer of experience and competence 
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commensurate with the nature of the offence assigned to them in order to provide 
effective legal assistance, without payment by them if they lack sufficient means to 
pay for such services. 
7. Governments shall further ensure that all persons arrested or detained, with or 
without criminal charge, shall have prompt access to a lawyer, and in any case not 
later than forty-eight hours from the time of arrest or detention. 
8. All arrested, detained or imprisoned persons shall be provided with adequate 
opportunities, time and facilities to be visited by and to communicate and consult 
with a lawyer, without delay, interception or censorship and in full confidentiality. 
Such consultations may be within sight, but not within the hearing, of law enforce-
ment officials. 
Qualifications and training 
9. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions 
shall ensure that lawyers have appropriate education and training and be made 
aware of the ideals and ethical duties of the lawyer and of human rights and funda-
mental freedoms recognized by national and international law. 
10. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions 
shall ensure that there is no discrimination against a person with respect to entry 
into or continued practice within the legal profession on the grounds of race, colour, 
sex, ethnic origin, religion, political or other opinion, national or social origin, prop-
erty, birth, economic or other status, except that a requirement, that a lawyer must be 
a national of the country concerned, shall not be considered discriminatory. 
11. In countries where there exist groups, communities or regions whose needs for 
legal services are not met, particularly where such groups have distinct cultures, 
traditions or languages or have been the victims of past discrimination, Govern-
ments, professional associations of lawyers and educational institutions should take 
special measures to provide opportunities for candidates from these groups to enter 
the legal profession and should ensure that they receive training appropriate to the 
needs of their groups. 
Duties and responsibilities 
12. Lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession as 
essential agents of the administration of justice. 
13. The duties of lawyers towards their clients shall include: 
(a) Advising clients as to their legal rights and obligations, and as to the working of 
the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the 
clients; 
(b) Assisting clients in every appropriate way, and taking legal action to protect their 
interests; 
(c) Assisting clients before courts, tribunals or administrative authorities, where ap-
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propriate. 
14. Lawyers, in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of 
justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by 
national and international law and shall at all times act freely and diligently in ac-
cordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession. 
15. Lawyers shall always loyally respect the interests of their clients. 
Guarantees for the functioning of lawyers 
16. Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their profes-
sional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interfer-
ence; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their 
own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution 
or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance 
with recognized professional duties, standards and ethics. 
17. Where the security of lawyers is threatened as a result of discharging their func-
tions, they shall be adequately safeguarded by the authorities. 
18. Lawyers shall not be identified with their clients or their clients’ causes as a result 
of discharging their functions. 
19. No court or administrative authority before whom the right to counsel is recog-
nized shall refuse to recognize the right of a lawyer to appear before it for his or her 
client unless that lawyer has been disqualified in accordance with national law and 
practice and in conformity with these principles. 
20. Lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in 
good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a 
court, tribunal or other legal or administrative authority. 
21. It is the duty of the competent authorities to ensure lawyers access to appropriate 
information, files and documents in their possession or control in sufficient time 
to enable lawyers to provide effective legal assistance to their clients. Such access 
should be provided at the earliest appropriate time. 
22. Governments shall recognize and respect that all communications and consul-
tations between lawyers and their clients within their professional relationship are 
confidential. 
Freedom of expression and association 
23. Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, asso-
ciation and assembly. In particular, they shall have the right to take part in pub-
lic discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the 
promotion and protection of human rights and to join or form local, national or 
international organizations and attend their meetings, without suffering profes-
sional restrictions by reason of their lawful action or their membership in a lawful 
organization. In exercising these rights, lawyers shall always conduct themselves in 
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accordance with the law and the recognized standards and ethics of the legal profes-
sion. 
Professional associations of lawyers 
24. Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associa-
tions to represent their interests, promote their continuing education and training 
and protect their professional integrity. The executive body of the professional as-
sociations shall be elected by its members and shall exercise its functions without 
external interference. 
25. Professional associations of lawyers shall cooperate with Governments to ensure 
that everyone has effective and equal access to legal services and that lawyers are 
able, without improper interference, to counsel and assist their clients in accordance 
with the law and recognized professional standards and ethics. 
Disciplinary proceedings 
26. Codes of professional conduct for lawyers shall be established by the legal pro-
fession through its appropriate organs, or by legislation, in accordance with national 
law and custom and recognized international standards and norms. 
27. Charges or complaints made against lawyers in their professional capacity shall 
be processed expeditiously and fairly under appropriate procedures. Lawyers shall 
have the right to a fair hearing, including the right to be assisted by a lawyer of their 
choice. 
28. Disciplinary proceedings against lawyers shall be brought before an impartial 
disciplinary committee established by the legal profession, before an independent 
statutory authority, or before a court, and shall be subject to an independent judicial 
review. 
29. All disciplinary proceedings shall be determined in accordance with the code of 
professional conduct and other recognized standards and ethics of the legal profes-
sion and in the light of these principles. 




