Ankara Barosu’nun 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nda
değişikliklere ilişkin taslak çalışma.

ve ilgili bazı kanunlarda yapılmasını önerdiği

(Bu taslak TBB’nin, tüm Baroların ve bütün meslektaşlarımızın tartışmasına sunulmak üzere Ankara Barosu Yönetim
Kurulu’nun 06.07.2011 tarihinde kurduğu komisyonun, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün, Ankara Barosu
Hukuk Müşavirliği’nin ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır.)

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

ANKARA BAROSU’NUN 1136 SAYILI AVUKATLIK
KANUNU’NDA YAPILMASINI ÖNERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERE
İLİŞKİN TASLAK ÇALIŞMA
(Değişiklik önerileri, kırmızı renkle yapılmıştır.
Meslektaşlarımızdan gelen görüşler doğrultusunda
çalışmalara devam edilecektir. Görüşlerin web
sayfamızdaki form yoluyla bildirilmesi mümkündür.
Görüşlere gerekçe yazılması önemle rica olunur.)

AVUKATLIĞIN AMACI:

AVUKATLIĞIN AMACI:

Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin
düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve
anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak
çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak
uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler,
resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde
sağlamaktır.

Madde 2 - Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin
düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve
anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak
çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak
uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler,
resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde
sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet
Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.
adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Yargı organları,
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Yargı emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kamu iktisadi teşebbüsleri, bağımsız idari otoriteler, özel
kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve
kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde
vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler
yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek
hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla
gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname
yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler
vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.
müzekkereler
duruşma
günü
beklenmeksizin
mahkemeden alınabilir.
Kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile bu
kurumların avukatın gerek duyduğu bilgiyi edinmesine
engel olmaları ve belgeyi vermekten kaçınmaları halinde
ilgililer hakkında failin kamu görevlisi olup olmadığına
bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu’nun 257 nci
maddesindeki hükümler uygulanır.
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AVUKATLIĞA KABUL ŞARTLARI:

AVUKATLIĞA KABUL ŞARTLARI :

Madde 3 – (Değişik: 30/1/1979 - 2178/1 md.)

Madde 3

Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için :

Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

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,

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
c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim bulunmak,
belgesi almış bulunmak,
d) Avukatlık sınavını başarmış olmak.
d) (Ek : 2/5/2001 - 4667/3 md.; Mülga:
28/11/2006-5558/1 md.)
e) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde yerleşim
yeri bulunmak,
e) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde
ikametgahı bulunmak,
f) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak
gerekir.
f) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali
olmamak gerekir.
AVUKATLIK RUHSATNAMESİ VE YEMİN:

AVUKATLIK RUHSATNAMESİ VE YEMİN:

Madde 9 – Avukatlık meslekine kabul edilen
Madde 9 – Avukatlık meslekine kabul edilen
adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname verilir.
adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname verilir.
Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan
Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan
itibaren hüküm ifade eder.
itibaren hüküm ifade eder.
Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra
Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra
(Avukat) unvanını kullanmak hakkını kazanır. Durum (Avukat) unvanını kullanmak hakkını kazanır. Durum
Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
(Değişik dördüncü fıkra: 13/1/2004 – 5043/1 md.)
Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri 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.

Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri 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,
resmi kimlik hükmünde olup 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun 36.maddesinde belirtilen belgelerden sayılır.
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Mesleğe kabul edilen avukata ruhsatname
Mesleğe kabul edilen avukata ruhsatname
verilirken, baro yönetim kurulu önünde aşağıdaki verilirken, baro yönetim kurulu önünde aşağıdaki şekilde
şekilde and içtirilir:
and içtirilir:
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/8 md.) Hukuka,
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/8 md.) Hukuka, ahlaka,
ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma
davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and namusum ve vicdanım üzerine and içerim.
içerim.
Avukatın and içtirildiği, andın metnini de kapsayan
Avukatın and içtirildiği, andın metnini de bir tutanağa bağlanır ve ilgilinin dosyasında saklanır.
kapsayan bir tutanağa bağlanır ve ilgilinin dosyasında Tutanak baro yönetim kurulu üyeleri ile birlikte and içen
saklanır. Tutanak baro yönetim kurulu üyeleri ile birlikte avukat tarafından imzalanır.
and içen avukat tarafından imzalanır.
ARANACAK ŞARTLAR :
ARANACAK KOŞULLAR
Madde 16 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/11 md.)
3 üncü maddenin (a), (b) ve (f) bentlerinde yazılı
koşulları taşıyanlardan, stajyer olarak sürekli staj
yapmalarına engel işleri ve 5 inci maddede yazılı
engelleri bulunmayanlar, staj yapacakları yer barosuna
bir dilekçe ile başvururlar.

Madde 16 - 3 üncü maddenin (a), (b) ve (f) bentlerinde ve
5 ncı maddede yazılı koşulları taşıyanlardan, stajyer olarak
sürekli staj yapmalarına engel işleri ve 5 inci maddede
yazılı engelleri bulunmayanlar, Türkiye Barolar Birliğince
yaptırılacak “staja başlama” sınavında başarılı olup, staj
yapma belgesini alanlar staj yapacakları yer barosuna bir
dilekçe ile başvururlar. Staja başlama sınavı çoktan
seçmeli olup, hangi kuruma yaptırılacağı, tarihi, içeriği,
başarı ölçütü gibi konular Türkiye Barolar Birliği
tarafından çıkarılacak sınav yönetmeliğinde gösterilir.

DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER :

DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER :

Madde 17 – 16 ncı madde gereğince verilecek Madde 17 - 16 ncı madde gereğince verilecek dilekçeye,
dilekçeye, aşağıda gösterilen belgeler eklenir.
aşağıda gösterilen belgeler eklenir.
1. Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin
1. Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asılları ile
asılları ile onanmış ikişer örneği,
onanmış ikişer örneği,
2. Adayın 3 üncü maddenin (f) ve 5 inci
2. Adayın 3 üncü maddenin (f) ve 5 inci maddenin (a)
maddenin (a) bentlerinde yazılı halleri bulunmadığını bentlerinde yazılı halleri bulunmadığını gösteren bildiri
gösteren bildiri kağıdı,
kağıdı,
3. Yanında staj göreceği avukatın yazılı
muvafakati,

3. Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakati,

4. Adayın ahlaki durumu hakkında, o baroya yazılı iki
4. Adayın ahlak durumu hakkında, o baroya yazılı avukat tarafından düzenlenmiş tanıtma kağıdı,
iki avukat tarafından düzenlenmiş tanıtma kağıdı.
5.Sınavı kazandığına dair Türkiye Barolar Birliğince
Bu belgelerin birer örneği baro başkanı verilmiş belge.
tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliğine
gönderilir. Diğer örnek veya asılları barodaki dosyasında Sınavı kazandığına dair belge dışındaki belgelerin birer
saklanır. 22 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı örneği baro başkanlığı tarafından onaylanarak Türkiye
hallerde, adayın yanında staj göreceği avukatın yazılı Barolar Birliğine gönderilir. Diğer örnek veya asılları
barodaki dosyasında saklanır. 22 nci maddenin 2 ve 3
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muvafakatine ait belge aranmaz.

üncü fıkralarında yazılı hallerde, adayın yanında staj
göreceği avukatın yazılı muvafakatine ait belge aranmaz.

(Ek: 22/1/1986 - 3256/5 md.; Değişik üçüncü
fıkra: 23/1/2008-5728/328 md.) Staj isteminde Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri kağıdının
bulunan tarafından verilen bildiri kağıdının hilafı ortaya hilafı ortaya çıktığı takdirde adaya Cumhuriyet savcısı
çıktığı takdirde adaya Cumhuriyet savcısı tarafından tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

STAJYERLERE BAROLARCA YAPILACAK YARDIM:
Madde 27 – Değişik : 2/5/2001 - 4667/14 md.)
Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar
birliğince kredi verilir.
Ödenecek kredinin kaynağı; avukatların yetkili
mercilere
sunduğu
vekaletnamelere
avukatın
yapıştıracağı pul bedelleri ile geri ödemeden gelen
paralar ve bunların 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
örnekleri için kullanılan harç tarifesinin yüzde elli fazlası
kadarıdır.(Ek cümleler: 13/2/2011-6111/195 md.) Her
yıl yenilenen vekâlet pulu bedeline ayrıca yüzde beş
oranında ilave yapılır. Bu suretle elde edilecek kaynak
avukat stajyerlerinin genel sağlık sigortası primlerinin
ödenmesinde
kullanılır.
Kaynağın
yetersizliği
durumunda staj kredi fonundan aktarım yapılarak prim
ödemesi yapılır. Bu primler Türkiye Barolar Birliği
tarafından ödenir. (Ek cümle:13/1/2004 – 5043/2 md.)
Bu şekilde toplanan tüm pul bedelleri malî yönden
Sayıştay denetimine tâbidir.

STAJYERLERE YAPILACAK YARDIM:
Madde 27 - Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar
Birliğince karşılıksız burs verilir. Stajın bitiminden itibaren
açılan avukatlığa kabul sınavlarında üç kez başarısız
olanlardan burs faizi ile birlikte geri alınır. Staj bitiminden
itibaren açılan bir sınava girmeyenler o sınavda başarısız
sayılır. Sınavda başarılı olanlardan sınav sonucunun ilan
edildiği tarihten itibaren üç yıl fiilen avukatlık yapmadan
levhadan kaydı silinenlere ödenen burs, faizi ile birlikte
geri alınır.

Ödenecek bursun kaynağı; avukatların yetkili mercilere
sunduğu vekaletnamelere yapıştırılacak baro pulundan
elde edilen gelirler ile geri alınan burs bedelleri ve
bunların gelirleridir. Bu pullar, Türkiye Barolar Birliğince
bastırılır. Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve
492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları Bölümü’nde
yer alan yazılı temsil belgesi örnekleri için kullanılan harç
tarifesinin %50 fazlası kadardır. Her yıl yenilenen vekâlet
pulu bedeline ayrıca yüzde beş oranında ilave yapılır. Bu
suretle elde edilecek kaynak avukat stajyerlerinin genel
sağlık sigortası primlerinin ödenmesinde kullanılır.
Kaynağın yetersizliği durumunda staj kredi fonundan
aktarım yapılarak prim ödemesi yapılır. Bu primler
Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenir. Bu şekilde
toplanan tüm pul bedelleri mali yönden Sayıştay
Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul denetimine tabidir.
yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul
örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve
günlük süre verilerek bu süre içinde pul örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük
tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.
süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça
vekaletname işleme konulamaz.
Kredi ödemelerinden arta kalan miktar,
meslektaşlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamakta Burs ödemelerinden arta kalan miktar, meslektaşlara
destek ve meslekte gelişmeyi sağlamakta kullanılır.
kullanılır.
Verilecek bursun miktarı, burs ödemelerinden arta kalan
Bu kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarın barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında
miktarı, geri ödeme şekli, geri ödemeden gelen paralar dağıtım ve sarf esasları ve diğer hususlar Türkiye Barolar
ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikte
barolar ve Türkiye Barolar birliği arasında dağıtım ve gösterilir.
sarf esasları ve diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği
Pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların
Yönetim kurulunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca
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onaylanacak yönetmelikte gösterilir.

gelirleri, burs ödemelerinden arta kalan miktarın dağıtımı
ve sarfı, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 4 üncü
Pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve maddedeki esas ve usullere göre denetlenir.
bunların gelirleri, kredi ödemelerinden arta kalan
miktarın dağıtımı ve sarfı, her yıl Adalet Bakanlığı
tarafından ek 4 üncü maddedeki esas ve usullere göre
denetlenir.

Madde 28 – (Yeniden düzenleme : 2/5/2001 - 4667/17 GENEL OLARAK
md.; Mülga: 28/11/2006-5558/1 md.)
Madde 28 - Avukatlık sınavı Türkiye Barolar Birliği’nce
yapılır.

Sınava gireceklerin tespiti

SINAV KURULU

MADDE 29 - Sınav kurulu Türkiye Barolar Birliği Genel
Madde 29 – (Yeniden düzenleme : 2/5/2001 - Kurulunca bir dönem görev yapmak üzere seçilen 21 asıl,
4667/18 md.; Mülga: 28/11/2006-5558/1 md.) (2)
21 yedek üyeden oluşur. Her baro, kendi stajyerinin
sınavında görev yapmak üzere bir gözlemci
görevlendirebilir. Kurulun çalışma şekli, yöntemi ve
üyelere ödenecek ücretin miktarı TBB tarafından
çıkarılacak sınav yönetmeliğinde gösterilir.

Sınavın şekli ve konuları

SINAVA GİRECEKLERİN TESPİTİ

MADDE 30 – Sınava girecek olanlar, stajyer listesinde
Madde 30 – (Yeniden düzenleme : 2/5/2001 - yazılı oldukları baro yönetim kurulunca belirlenir ve
4667/19 md.¸ Mülga: 28/11/2006-5558/1 md.) (1)
kendilerine sınav başvuru belgesi verilir; başvuru belgesi
verilenlerin adı Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
Sınav sonuçları

AVUKATLIK SINAVININ AMACI

Madde 31 – Avukatlık sınavının amacı, stajyerin meslek
Madde 31 – (Yeniden düzenleme : 2/5/2001 - kuralları bilgisi ile hukuk ilkelerini ve yürürlükteki soyut
4667/20 md.; Mülga: 28/11/2006-5558/1 md.) (1)
hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme
yeterliliğinin değerlendirilmesidir.

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

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
MADDE 32 – Avukatlık sınavı yılda en az iki kez yapılır.
Sınav klasik olup, tarihlerinin belirlenmesi ve duyurulması,
sınav konuları, başarı puanı, giderleri gibi konular Türkiye
Barolar Birliğince çıkartılacak yönetmelikte gösterilir.

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

SINAV SONUÇLARI
MADDE 33 - Sınav sonuçları Türkiye Barolar Birliği’nce
açıklanır, İlgilinin barosuna ve kendisine bildirilir.
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Yalnız avukatların yapabileceği işler:

YALNIZ AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER

Madde 35 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
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 evrakı
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 herkes kendi davasına ait
evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini
takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci
maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş
katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim
şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı
kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak
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.

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 evrakı düzenlemek, marka ve
patent vekilliği yapmak, gayrimenkulün aynına ilişkin
sözleşmeleri ve işlemleri yapmak, Türk Ticaret
Kanunundaki ticaret şirketi işlem denetçiliği yapmak, arsa
payı karşılığı kat yapım sözleşmesi ve gayrimenkul satış
vaadi sözleşmesi yapmak, finansal kiralama sözleşmesi
yapmak, 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 herkes kendi davasına ait
evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip
edebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre
kurulmuş olan bütün şirketler her türlü kooperatif ve en
az yüz bağımsız bölümden oluşan toplu yapı üst
yönetimleri, beyan edilen yıllık geliri net 500 bin Tük
Lirası’nı geçen bütün esnaf, ticaret erbabı, serbest meslek
mensupları, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek
Kuruluşları Kanununa tabi olarak kurulmuş bulunan Esnaf
ve Sanatkar Odaları, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlikleri,
Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonları, Meslek Odaları ve
Meslek Odaları Birlikleri, İşçi ve İşveren Sendikaları ile
Konfederasyonları, en az bir sözleşmeli
avukat
bulundurmak 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 on aylık brüt
tutarı kadar idarî para cezası verilir.
Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile
diğer kanun hükümleri saklıdır.
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BÜRO EDİNME ZORUNLULUĞU:

BÜRO EDİNME ZORUNLULUĞU

Madde 43 – Her avukat, levhaya yazıldığı Madde 43 – Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten
tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak
kurmak zorundadır. Büronun niteliklerini barolar zorundadır. Büronun niteliklerini barolar belirtir.
belirtir.
Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte
Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler. (Ek iki cümle :
çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler. (Ek iki cümle : 2/5/2001 - 4667/29 md.) Avukatlık ortaklığı yurt içinde
2/5/2001 - 4667/29 md.) Avukatlık ortaklığı yurt içinde şube açamaz. Milletvekilleri, milletvekilliği süresince
şube açamaz. Milletvekilleri, milletvekilliği süresince avukatlık yapamazlar.
avukatlık yapamazlar.
Bürosunu veya konutunu değiştiren avukat
Bürosunu veya konutunu değiştiren avukat yenilerinin adreslerini bir hafta içinde baroya bildirmek
yenilerinin adreslerini bir hafta içinde baroya bildirmek zorundadır.
zorundadır.
Tapuda
mesken
olarak
nitelendirilmiş
gayrımenkuller de avukatlık bürosu olarak kullanılabilir.
Avukatlık büroları, işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi
değildir.

İŞLERİN STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ, DAVA İŞLERİN STAJİYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ, DAVA
DOSYALARININ İNCELENMESİ VE DOSYADAN ÖRNEK DOSYALARININ İNCELENMESİ VE DOSYADAN ÖRNEK
ALMA:
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.

BAROYA VE AVUKATLARA AYRILACAK YER:

Madde 46.- Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki
stajyeri, yanında çalışan sekreteri veya ilgili baroca
verilmiş kimlik belgesi taşıyan katibi eliyle de takip
ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir.
Avukatın onanmasını istemediği örnekler harca tabi
değildir.
Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın, dava, takip
ve soruşturma dosyalarını inceleyebilir. Dosyayı
incelemesi, avukatın dilekçe vermesi veya bir belge
imzalaması gibi herhangi bir koşula bağlanamaz. Bu
inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur.
Vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya
belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.
BAROYA VE AVUKATLARA AYRILACAK YER:

Madde 50 – Her adalet dairesinde, bölgesinde
Madde 50 – Her adalet dairesinde, bölgesinde
bulunduğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra bulunduğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra
dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer
yer ayrılması zorunludur.
ayrılması zorunludur.
(Ek : 2/5/2001 - 4667/34 md.) Ayrıca her

(Ek : 2/5/2001 - 4667/34 md.) Ayrıca her
7

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.

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.
Yüksek mahkemelerin ve ilk derece mahkemelerinin
binaları, eklentileri, otopark ve bahçeleriyle ilgili olarak
avukatlar, hakim ve savcılarla eşit haklara sahiptir;
avukatlar, ayrımcılığa tabi tutulamaz.
İlk derece mahkemelerinin ve icra dairelerinin binalarının
yapımı veya tadilatı sırasında o ilin barosunun da görüşü
alınır.
Baro başkanı ile yetki çevresindeki adli yargı ilk derece
mahkemesi adalet komisyonları ve idari yargı adalet
komisyonları her ay adalet hizmetlerinin yürütülüşüne
ilişkin değerlendirme toplantısı yaparlar.

AVUKATA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR:

AVUKATA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Madde 57 – Görev Sırasında veya yaptığı
görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında,
bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler
uygulanır.

Madde 57 - Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı
veya haciz ve icra mahallerinde avukata karşı işlenen
suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine
ilişkin hükümler uygulanır.

SORUŞTURMAYA YETKİLİ CUMHURİYET SAVCISI:

SORUŞTURMAYA YETKİLİ CUMHURİYET SAVCISI

Madde 58 – (Değişik :23/1/2008-5728/331 md.) Madde 58 - Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar
Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan
Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı
soruşturma,
Adalet
Bakanlığınca
ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan haklarında
veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı görevlendirilen ve hakim sıfatı taşıyan bir başkan ile iki
haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üyeden ve Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunca bir
üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı dönemliğine seçilen iki asil iki yedek üyeden oluşan
tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları komisyonun vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer
ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Mazeretli asil
ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro üyenin yerine yedek üye toplantıya çağırılır.
temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır ceza
mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı Avukatın bürosu, konutu, taşıtı ve yanında taşıdığı
suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz.
çantaları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen
olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır cezayı gerektiren
Muhakemesi Kanununun duruşmanın inzibatına ilişkin suçüstü halleri dışında avukatın üzeri aranamaz.
hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre
avukatlar tutuklanamayacağı gibi, haklarında disiplin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza
hapsi veya para cezası da verilemez.
Muhakemeleri Usulü Kanununun duruşmanın inzibatına
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ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre
avukatlar tutuklanamayacağı gibi, haklarında hafif hapis
veya hafif para cezası da verilemez
KOVUŞTURMA İZNİ, SON SORUŞTURMANIN AÇILMASI KOVUŞTURMA İZNİ, SON SORUŞTURMANIN AÇILMASI
KARARI VE DURUŞMANIN YAPILACAĞI MAHKEME:
KARARI VE DURUŞMANIN YAPILACAĞI MAHKEME
Madde 59 – 58 inci maddeye göre yapılan
soruşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri
Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme sonunda
kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde dosya,
suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın
bulunan ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına
gönderilir.

Madde 59 - 58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya
ait dosya anılan madde uyarınca kurulan komisyona tevdi
olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması 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
Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, düzenleyerek dosyayı son soruşturmanın açılmasına veya
iddianamesini düzenleyerek dosyayı son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza
açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar mahkemesine verir.
verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir.
İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri
İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uyarınca, hakkında
Usulü Kanununun hükümleri uyarınca, hakkında kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur. Bu tebliğ
kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine avukat, kanunda yazılı süre içinde bazı delillerin
üzerine avukat, kanunda yazılı süre içinde bazı delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde
toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa nazara alınır, gerekirse soruşturma başkan
bulunursa nazara alınır, gerekirse soruşturma başkan tarafından derinleştirilir.
tarafından derinleştirilir.
Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar
Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, suçun işlendiği yer ağır
verilen avukatların duruşmaları, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır. (Ek cümle : 2/5/2001 ceza mahkemesinde yapılır. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/38 md.) Durum avukatın kayıtlı olduğu baroya
4667/38 md.) Durum avukatın kayıtlı olduğu baroya bildirilir.
bildirilir.

AVUKATLIK YETKİLERİNİN BAŞKALARI TARAFINDAN AVUKATLIK YETKİLERİNİN BAŞKALARI TARAFINDAN
KULLANILMAMASI:
KULLANILMAMASI:
Madde 63 – Baro levhasında yazılı
bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar,
şahıslarına ait olmayan dava evrakını düzenleyemez,
icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer
yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı
bulunmayanlar avukatlık unvanını da taşıyamazlar. (Ek
cümle : 2/5/2001 - 4667/40 md.) Şu kadar ki, baro
levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu
kapatarak vergi kaydını sildiren avukatlar durumları
hakkında bilgi vermek ve baroya karşı görev ve
yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece
avukat unvanını kullanabilirler.

Madde 63 – Baro levhasında yazılı bulunmayanlar
ve işten yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına ait
olmayan dava evrakını düzenleyemez, icra işlemlerini
takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri
kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar
avukatlık unvanını da taşıyamazlar. (Ek cümle : 2/5/2001
- 4667/40 md.) Şu kadar ki, baro levhasındaki kaydı yirmi
yılı dolanlardan, bürosunu kapatarak 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.)
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(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlara bir
Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlara yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
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 taşımadıkları halde muvazaalı
(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka
Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri
muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne
tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
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
Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolar, bu Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadırlar. Yapılacak
maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenince kovuşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı tarafından baroya
Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadırlar. bildirilir.
Yapılacak kovuşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı
tarafından baroya bildirilir.

BARO KESENEĞİ:

BARO KESENEĞİ :

Madde 65 – (Değişik: 18/2/2009 - 5838/28 md.) MADDE 65 -) Baro keseneğinin yıllık miktarı, genel
kurulca belirlenir ve her yılın ocak ve temmuz aylarında iki
Baro keseneğinin yıllık miktarı, genel kurulca eşit taksitte ödenir. Kamuda çalışan avukatların baro
belirlenir ve her yılın ocak ve temmuz aylarında iki eşit keseneği çalıştıkları kurumlar tarafından ödenir.
taksitte ödenir. Vadesinde ödenmeyen keseneğe T.C. Vadesinde ödenmeyen keseneğe T.C. Merkez Bankası
Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanan faiz reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranında yıllık
temerrüt faizi uygulanır.
oranında yıllık temerrüt faizi uygulanır.
Avukatlık Kanununun 72 ve 73 üncü madde Avukatlık Kanununun 72 ve 73 üncü madde hükümleri
hükümleri saklıdır.
saklıdır.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan hangi adla
olursa olsun düzenli gelir elde etmeyen ve meslek kıdemi
üç yıla kadar olan avukatlar ile engelli olduğunu
belgeleyen avukatların ve fiilen avukatlık yapmayan
altmış beş yaşını doldurmuş baro levhasına kayıtlı
avukatların baro keseneği bu Kanunun 81. maddesi
uyarınca asgari hadden belirlenir.

LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 66 – Her avukat, bölgesi içinde sürekli Madde 66 - Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak
olarak avukatlık edeceği yerin baro levhasına avukatlık edeceği yerin baro levhasına yazılmakla
yazılmakla, yükümlüdür.(2)
yükümlüdür. Bu yükümlülük kamuda çalışan avukatları da
kapsar.
Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli
olmamak şartiyle, memleketin her yerinde avukatlık Bir baro levhasına yazılmış olan avukat sürekli olmamak
yapmaya yetkilidir.
şartiyle memleketin her yerinde avukatlık yapmaya
yetkilidir.
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BAROLARIN KURULUŞ VE NİTELİKLERİ:

BAROLARIN KURULUŞ VE NİTELİKLERİ

Madde 76 – (Değişik birinci fıkra: 2/5/2001 4667/46 md.) Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek,
meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan
ilişkilerinde 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.

Madde 76 - Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek,
meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek
düzenini, ahlakını, 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.

Barolar, birinci fıkrada yazılı konularda dava açmak, açılan
(Değişik: (18/6/1997 - 4276/3 md.) Barolar, hukuk davalarına davacının veya davalının, ceza
kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
davalarına Cumhuriyet Başsavcılığının yanında katılmak
yetkisine sahiptirler.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/46 md.) Protokolde
barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.
Barolar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Protokolde baro başkanları, İl Cumhuriyet Başsavcısı ile
yan yana yer alır.
BARONUN KURULMASI, ORGANLARININ GÖREVDEN BARONUN KURULMASI, ORGANLARININ GÖREVDEN
UZAKLAŞTIRILMASI VE GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ: UZAKLAŞTIRILMASI VE GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ:
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.

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 yakın baroya
bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir baro
kurulmasına ve merkezlerinin 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
bildirir. Baro yönetim kurulunun yedekleri ile birlikte
istifa etmesi halinde baroyu üç ay içinde seçime
götürmek kaydıyla aynı kurul oluşturulur.

(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/47 md.)
Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına
veya bunların birleştirilerek bir baro kurulmasına ve
merkezlerinin 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 bildirir. Baro yönetim kurulunun
yedekleri ile birlikte istifa etmesi halinde baroyu üç ay
içinde seçime götürmek kaydıyla aynı kurul oluşturulur.

(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/47 md.)
(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/47 md.) Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirmekle
Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine tüzel kişilik kazanırlar.
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bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/47 md.)
Türkiye Barolar Birliği, kuruluşu Adalet Bakanlığına
(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/47 md.) bildirir.
Türkiye Barolar Birliği, kuruluşu Adalet Bakanlığına
bildirir.
(Değişik: 18/6/1997 - 4276/4 md.) Amaçları
dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği
(Değişik: 18/6/1997 - 4276/4 md.) Amaçları sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve
dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya
Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi
ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule
veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay
üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit içinde sonuçlandırılır.
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
Görevlerine son verilen organların yerine en geç süresini tamamlarlar.
bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin
süresini tamamlarlar.
Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro
organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak verdiği
Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro kararları görevli baro organları aynen yerine getirmekle
organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak yükümlüdürler. Bakanlık kararını idari yargı merciinin
verdiği kararları görevli baro organları aynen yerine yürütmenin durdurulmasına veya esasına ilişkin kararı
getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını idari yargı veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya
merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya
ilişkin kararı veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına
getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni rağmen yerine getirmeyen baro organları hakkında da
bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen baro
organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri
Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda
uygulanır.
yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların
yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine
Görevlerine son verilen organ üyelerinin neden olan tasarrufları hükümsüzdür.
kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu
organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son
(Değişik: 18/6/1997 - 4276/4 md.) Ancak, milli
verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.
güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun
devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği
(Değişik: 18/6/1997 - 4276/4 md.) Ancak, milli hallerde gecikmede sakınca varsa, barolar ile Türkiye
güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun Barolar Birliği, vali tarafından faaliyetten men edilebilir.
devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli
hallerde gecikmede sakınca varsa, barolar ile Türkiye hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat
Barolar Birliği, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. içinde açıklar, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden
Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli yürürlükten kalkar.
hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat
içinde açıklar, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden
Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma
yürürlükten kalkar.(1)
hükümleri Baro Genel Kurulu hakkında uygulanmaz.
Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma
hükümleri Baro Genel Kurulu hakkında uygulanmaz.
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DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ AÇILMASI:

DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ AÇILMASI :

Madde 141 – Disiplin kovuşturması, yönetim
Madde 141 – Disiplin kovuşturması, yönetim
kurulu tarafından verilen bir kararla açılır.
kurulu tarafından verilen bir kararla açılır.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde ihbar,
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde ihbar,
şikayet veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl şikayet veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde
içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermeye disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermeye
mecburdur.
mecburdur.
Yönetim kurulu, ilgilinin ihbar ve şikayeti veya
Cumhuriyet savcısının isteği üzerine yahut re'sen,
disiplin kovuşturması açılmasına karar vermeye esas
olacak soruşturmanın 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.

Yönetim kurulu, ilgilinin ihbar ve şikayeti veya
Cumhuriyet savcısının isteği üzerine yahut re'sen, disiplin
kovuşturması açılmasına karar vermeye esas olmak üzere
öncelikle ihbar, şikayet veya Cumhuriyet Savcısının isteği
üzerine ilgili avukatın yazılı olarak bilgisine başvurabilir.
İlgili avukatın on gün içerisinde yapacağı yazılı
bilgilendirme sonucunda Yönetim Kurulu öncelikle
soruşturma açılıp açılmamasına karar verir. Soruşturma
açılmasına karar verilmesi halinde soruşturmanın
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 Şikayet, ihbar veya istem konusu eylem veya 4667/68 md.) Yönetim kurulu, soruşturma maksadıyla
davranış hakkında kovuşturma açılmasına yer her türlü adlî ve idarî mercilerden bilgi ve belge
olmadığına dair yönetim kurulu tarafından verilecek isteyebilir, ilgili dosyaları veya örneklerini isteyip,
kararlar ilgililere ve Cumhuriyet savcısına tebliğ olunur. inceleyebilir.
Şikayet, ihbar veya istem konusu eylem veya
davranış hakkında soruşturma veya kovuşturma
açılmasına yer olmadığına dair yönetim kurulu tarafından
verilecek kararlar ilgililere ve Cumhuriyet savcısına tebliğ
olunur.

Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair
DİSİPLİN SORUŞTURMASI VEYA KOVUŞTURMASINA YER
kararlara itiraz:
OLMADIĞINA DAİR KARARLARA İTİRAZ :
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.

Madde 142 – Baro yönetim kurulunun, disiplin
soruşturması veya 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 inceleme sonunda şikayet,
ihbar veya istem konusu incelemeye değer mahiyette
görülürse,
evvelki
karar
kaldırılarak,
disiplin
kovuşturmasının açılması için dosya evvelki kararı veren
baroya gönderilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından
dosya üzerinde yapılacak inceleme sonunda şikayet, ihbar
veya istem konusu incelemeye değer mahiyette
görülürse, evvelki karar kaldırılarak, disiplin soruşturması
veya kovuşturmasının açılması için dosya evvelki kararı
veren baroya gönderilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim
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Kurulunun bu kararları kesindir.

Kurulunun bu kararları kesindir.

Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturmasına
Baro Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması
yer olmadığına dair kararları süresi içinde itiraz veya kovuşturmasına yer olmadığına dair kararları süresi
edilmezse kesinleşir.
içinde itiraz edilmezse kesinleşir.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/69 md.) Birinci fıkra
gereğince yapılan itiraz üzerine, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu tarafından verilen itirazın reddine dair
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 çoğunlukla
aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde
onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği
tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

(Değişik : 2/5/2001 - 4667/69 md.) Birinci fıkra
gereğince yapılan itiraz üzerine, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu tarafından verilen itirazın reddine dair
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 çoğunlukla aynen kabul
edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış
sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet
Bakanlığına bildirilir.

8 inci maddenin 6 ncı ve 7 nci fıkraları hükümleri
8 inci maddenin 6 ncı ve 7 nci fıkraları hükümleri
bu halde de kıyasen uygulanır.
bu halde de kıyasen uygulanır.

AYNI EYLEMDEN DOLAYI YENİDEN İNCELEME:
Madde 143 – Disiplin kovuşturması açılmasına
yer olmadığına dair kararın konusuna giren eylemlerden
dolayı yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni delillerin
bulunmasına ve bu kararın kesinleştiği tarihten üç yıl
geçmemiş olmasına bağlıdır.

AVUKATLIK ÜCRETİ
Madde 164 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/77
md.)

AYNI EYLEMDEN DOLAYI YENİDEN İNCELEME :
Madde 143 – Disiplin soruşturması veya
kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair kararın
konusuna giren eylemlerden dolayı yeniden inceleme
yapılabilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve bu kararın
kesinleştiği tarihten üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır.

AVUKATLIK ÜCRETİ:
Madde 164 - (Değişik madde: 02.05.2001 – 4667/77.
md.)

Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı
Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının
karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder.
olan meblağı veya değeri ifade eder.
Yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya
Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya
hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi
yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava
İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu
konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen
aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.
avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz. (Değişik cümle:
13.01.2004 – 5043/5. md.) Avukatlık ücretinin
Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet
kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı
ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde,
sözleşmesinin
bulunmadığı
yahut
ücret
durum baro yönetim kuruluna bildirilir.(Değişik üçüncü ücret
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ve dördüncü 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 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.

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 incelemeye yetkili merci
tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın
emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin
değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir
miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Avukatın
belirtilen nedenler ile görevden ayrılmasından sonra; harç
tamamlanması, ıslah veya ek dava açılması suretiyle dava
değerinin arttırılması halinde artan dava değeri, ücretin
belirlenmesinde hesaba katılır.
Değeri para ile
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret
tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, tarifesi uygulanır.
iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez,
Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekâlet ücreti
haczedilemez.
kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum
baro yönetim kuruluna bildirilir.
Avukatlık asgari ücret tarifesinde yazılı vekalet ücretinin
avukatın bağlı bulunduğu baroya yatırıldığına ilişkin
belgenin dava açılırken dilekçe ekinde sunulması dava
şartıdır. Bu belgenin bulunmaması halinde dava
açılmamış sayılır. Baroya yatırılan asgari ücretler
üzerinden yüzde on tutarında bir kesinti, avukatlar
arasında dağıtılmak üzere oluşturulacak bir havuz
hesabına aktarılır. Kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar
en geç onbeş gün içerisinde ilgili avukatın hesabına
yatırılır. Bu havuz hesabının kuruluşu ve işleyişi ile ilgili
yönetmelik Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanır.
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa
yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş
sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez,
haczedilemez. Yargı mercilerince hükmolunacak avukatlık
ücretinin iş sahibine veya üçüncü kişilere kısmen dahi olsa
devrini öngören sözleşmeler geçersizdir.

YARGI
MERCİLERİNE
KARŞI
TARAFA
YARGI MERCİLERİNE KARŞI TARAFA YÜKLETİLECEK
YÜKLETİLECEK AVUKATLIK ÜCRETİNİN MİKTARI:
AVUKATLIK ÜCRETİNİN MİKTARI :
Madde 169 – (Değişik: 31/10/1980 - 2329/2

Madde 169 –
15

md.)

Hangi sebeple olursa olsun, yargı mercii, avukatlık ücret
tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla
Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar
avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı veremez.
miktardan az ve üç katından fazla olamaz.
(Mülga : 2/5/2001 - 4667/82 md.)

ADLÎ YARDIMIN KAPSAMI

ADLÎ YARDIMIN KAPSAMI

Madde 176 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/84

Madde 176

md.)
Adlî yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama
Adlî yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara bu Kanunda
yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır. Şiddet
bu Kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır. mağduru kadın ve çocukların acil ihtiyaç duyduğu hukuki
yardımların verilmesinde mağdurun maddi durumuna
bakılmaz.

PRİM BORCUNU ÖDEMEMENİN SONUÇLARI:

PRİM BORCUNU ÖDEMEMENİN SONUÇLARI:

Madde 190 - Topluluk sigortası kaldırıldığı için bu
Madde 190 – Topluluk Sigortası primlerini,
topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanda ödemiyen madde de kaldırılmalıdır.
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.

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 olarak avukatlık
görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları
isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar hakkında bu Kanunun
avukatlık meslekine kabul ve ruhsatname verilmesine
ilişkin hükümleri aynen uygulanır. Bunlar, görevlerinin
gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KAMU İKTİSADİ
İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE GÖREVLİ AVUKATLAR:
Ek Madde 1 – (Ek: 8/5/1984 - 3003/8 md.)
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi
teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde
çalışanların baro levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır.
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avukatların yetkileriyle haklarına sahip ve onların
Ancak bunlar hakkında bu Kanunun avukatlık meslekine
ödevleriyle yükümlüdürler. Baroya kaydını yaptırmayan kabul ve ruhsatname verilmesine ilişkin hükümleri aynen
avukat, çalıştığı yer barosuna bilgi verir.
uygulanır. Bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken
baro levhasına kayıtlı avukatların yetkileriyle haklarına
Yukarıdaki fıkra uyarınca baro levhasına yazılmak sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Baroya
kaydını yaptırmayan avukat, çalıştığı yer barosuna bilgi
istemediklerini bildiren adayların, sadece avukatlık
verir.
mesleğine kabullerine ve adlarına ruhsatname
düzenlenmesine karar verilerek kanunda öngörülen
diğer işlemler, aynen yerine getirilir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca baro levhasına yazılmak
istemediklerini bildiren adayların, sadece avukatlık
mesleğine kabullerine ve adlarına ruhsatname
Birinci fıkrada sözü edilen görevlerden ayrılma
düzenlenmesine karar verilerek kanunda öngörülen diğer
halinde, avukatlık mesleğinin yapılabilmesi, baro
işlemler, aynen yerine getirilir.
levhasına yazılmakla mümkündür.
Birinci fıkrada sözü edilen görevlerden ayrılma
Bu Kanunun avukatlar hakkında öngördüğü
halinde, avukatlık mesleğinin yapılabilmesi, baro
disiplin işlem ve cezaları, bu maddede sözü edilen
avukatlar hakkında da avukatın sürekli görev yaptığı yer levhasına yazılmakla mümkündür.
barosunca uygulanır.
Bu Kanunun avukatlar hakkında öngördüğü
disiplin işlem ve cezaları, bu maddede sözü edilen
avukatlar hakkında da avukatın sürekli görev yaptığı yer
barosunca uygulanır.
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Ek Madde 2 – (Değişik : 2/5/2001 4667/94 md.) Avukatlar, Türkiye Barolar Birliğini
veya baroları temsil etmek üzere uluslararası
toplantı ve kongrelere Adalet Bakanlığına bilgi
vermek suretiyle katılabilirler.

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

DENETİM:

DENETİM:

Ek Madde 4 – (Ek: 8/5/1984 - 3003/8

Ek Madde 4 – (Ek: 8/5/1984 - 3003/8 md.)

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.

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.

KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÖZLÜK HAKLARI
Kamuda çalışan avukatların ek göstergeleri en az dört bin sekiz yüz
olmak üzere yaptıkları görevle uyumlu şekilde tesbit edilir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Müdafiin
Görevlendirilmesi” kenar başlıklı 150 nci maddesinin 4üncü
fıkrası:
“Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar
Birliğinin görüşü alınarak ve avukatlık mesleğinin gerekleri
dikkate alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir. Zorunlu müdafilerin ücretleri, 1136 sayılı
Kanuna göre belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesinde
belirlenenden aşağı olamaz. Zorunlu müdafilerin ücretleri
ve görevlerini yerine getirirken yaptıkları masraflar, ilgili
baro tarafından ödenir.”
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına,
"Devlet Memurları ve diğer kamu görevlilerine" sözcüklerinden sonra
gelmek üzere “meslek kıdemi en az on yıl olan avukatlara” cümlesi
eklenmiştir.
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