ADALET BAKANLIĞI
AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİĞİ BİLİM ALTKOMİSYONU’NDA
DEĞERLENDİRİLEN DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİNDEN
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN
ÇEKİNCE BELİRTTİĞİ MADDELER VE ÇEKİNCELERE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR

1. Taslağın 14 üncü maddesinde ALTERNATİF 2 olarak düzenlenen “Avukatlık
stajına kabul sınavı”nın 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu’nun 9 uncu maddesi
kapsamında yapılması durumunda Türkiye Barolar Birliği’nin de sınavın
hazırlanması ve uygulanmasında yer ve görev alması gerektiğini bildiriyoruz.
2. Avukatlık stajını genel olarak düzenleyen maddenin (Eski 15 inci madde) 3 üncü
fıkrasında staj süresinin üç yıl yerine iki yıl olarak belirlenmesi gerektiği
görüşündeyiz.
3. Stajyerin hak ve ödevlerini düzenleyen maddenin (Eski 23) 5 inci fıkrasındaki
yanında staj yapılan avukat veya avukatlık şirketinin stajyere ücret ödemesinin
metinden çıkarılması gerektiği görüşündeyiz.
4. 83 üncü madde olarak düzenlenen “uzman avukatlık” hükümlerinin metinden
çıkarılması gerektiği görüşündeyiz.
5. Avukatlık şirketlerine şube açma olanağı tanıyan “şube açma” başlıklı ve alternatifli
yazılan maddenin metinden çıkarılması gerektiği görüşündeyiz.
6. Disiplin hükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması, kurullar, cezalar,
yargılama, itiraz gibi tüm disiplin işlemlerinde yürürlükteki hükümlerin korunması
gerektiği görüşündeyiz.
7. “Baroların nitelikleri” kenar başlıklı maddede (Eski madde 76) 1 inci fıkradaki
baroların hukukun üstünlüğü ve insan haklarını korumak ve savunmak görevlerini
yerine getirirken dava açma ve açılan davalara katılma hakkını kısıtlayan
ALTERNATİF 2 düzenlemesini kabul etmiyor, bu fıkradaki tüm görevlere ilişkin
dava açma ve katılma hakkını düzenleyen ALTERNATİF 1 in geçerli olması
gerektiğini belirtiyoruz. Ayrıca ALTERNATİF 1 maddenin Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu’nun görevlerini düzenleyen “Görevleri” kenar başlıklı (Eski
madde 121) maddede de yer alması gerektiğini belirtiyoruz.
8. Baroların kurulmasını düzenleyen madde (Eski madde 77) ile getirilen seçilecek
organ üyeleri ve delege sayısı kadar avukat bulunan her il merkezinde baro
kurulmasını kabul etmiyor, yürürlükteki otuz avukat bulunması koşulunun
korunması gerektiğini belirtiyoruz.
9. Baro yönetim kurulu üyelerinin sayılarını arttıracak düzenlemeyi içeren maddenin
(Eski madde 89) üye sayısının en fazla onbeş olarak belirlenmesi gerektiği
görüşündeyiz.
10. Baro denetleme kurulu üyelerinin sayılarını arttıracak düzenlemeyi içeren maddeyi
(Eski madde 108) kabul etmiyor, yürürlükteki düzenlemenin korunması gerektiğini
belirtiyoruz. TBB Denetleme Kurulu için de aynı şekilde Eski Madde 133 de
belirtilen üye sayısının korunması gerektiğini belirtiyoruz.

11. TBB Genel Kurulunun oluşumunu düzenleyen maddede (Eski madde 114)
ALTERNATİF 2 olarak belirtilen ve yürürlükteki uygulamayı koruyan, delege
seçiminde çarşaf listeyi zorunlu kılan, organlara delege olmayan avukatların da
seçilmesine imkan tanıyan düzenlemenin kabul edilmesi gerektiği görüşündeyiz.
Ayrıca bu düzenlemeye delege olmayan avukatların adaylığının delegelerin en az
onda birinin önermesi gerektiği hükmünün eklenmesini istiyoruz.
12. “Yabancı avukatların durumu” kenar başlıklı 84.Madde için önerilen
ALTERNATİF 3 maddeyi benimsiyor ve bu maddenin, yabancı avukatların vergi
kayıtlarının yurt dışında ve “vergi cenneti” olarak nitelenen küçük ülkelerde
tutulduğu gerçeğinden hareketle bu vergi avantajının yarattığı haksız rekabeti
önleyecek vergi hukuku düzenlemelerinin de yapılması gerektiğini belirtiyoruz.
13. Adalet Bakanlığı denetimini düzenleyen “Denetim” kenar başlıklı (Eski Ek Madde
4) maddeye önerilen ALTERNATİF 2 maddeyi benimsiyor ve bu madde
doğrultusunda yasada Adalet Bakanlığı’nın izin ve onayını düzenleyen tüm diğer
maddelerin de metinden çıkarılması gerektiğini belirtiyoruz.

