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ADALET BAKANLICI
ANKARA

Konu : Adalet Bakanhgi Bilim Alt Komisyonu Avukatlik Kanunu Taslagi
hakktnda

Adalet Bakan1ii Bilim Alt Kornisyonu tarafindan hazirlanarak, onbe gun içinde
görUUmüü hildirmek Uzere 28.4.2014 tarihinde tarafimiza teblig edilen Avukatlik Kanunu
Taslai Yönetim Kurulumuzea ince1enmitir.

Barolar ye T(irkiye Barolar Birligi Uzerinde Adalet Bakanlii'na tamnan .vesayet
yetkilerini muhafaza eden; boylece yargmin kurucu unsuru olan savunmanin bagirnsizligina
zarar veren;

Avukatlik rnes1einin ye buna ba1i olarak hukuk devietinin bekasi için zorunlu olan
avukatlik staj ma giri smavim ye avukatlik sinavini kabul etrni gibi yaparak, hali hazirda
barolara kayitli avukat sayismrn yansindan faziasmi tekiI eden hukuk fakultesi örendilerini
bu sinaviardan muaf tutmak suretiyle, hem Anayasa Mahkemesi'nin avukatlik smavma ilikin
kararini tanlmayan hem de bu suretle bata gcnc mes1ekta1ariiniz olmak Uzere tUrn
avukatlara ye tilkeye bUyUk zarar verecek olan;

Avukatlik stajrna giri ye avukatlik sinaviarinin yapilmasmi, konunun asil sahibi
Ttirkiye Barolar l3irligi yerine Adalet Bakanhgi'na veren;

Belli suçlarda kovutunnaya ba1anmi olinasim, avukatlik meslegine kabule mutlak
engel gormek suretiyle bir temel hak olan suçsuzluk karinesini gormezden gelen;

1	 Avukat stajycri sayisinin, ilgili baronun imkanlarma gore sinirlanmasi yetkisini
'-	 tanimayari;

Malikeme ye savcilik kalenilerinde avukatm dosya incelernesinin bir adliye
personelinin refakatinde yapilacagmdan sOz eden;

Avukatlik ortakliklarini kurumlar vergisine tabi kilrnak suretiyle tevik etmek yerine,
avukatlik iiketleri kurulmasini cliizenleyerek avukatlik faaliyetinin ticari i olmasina zernin
hazirlayan; aynca asrukatJik irket1erinin ube1cr açmasina izin vermek suretiyle buyuk
ehirlerde kurulacak avukathk irkct1erinin turn TUrkiye'de avukathk kartelleri oluturmasina

yol acacak olan;

"Kamuda cahan avukat" tanimlamasi yerine "kamu avukati" ibaresini kullanmak
suretiyle, serbest çalian avukatlarin karnu hizmeti yapmadii yonUnde bir alginin ortaya
çikmasinol açabilecek olan;
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Avukatlar hakkmda yUrUtUlen soruturma ye kovuturma1arda izin yetkisini Tilrldye
Barolar Birligi Genel Kurulu tarafindan oluturuIacak kurula vermek yerine, Adalet
Bakanlimda mithafaza eden;

Türkiyo Barolar Birligi Disiplin Kuru1uria HSYK tarafindan iki hakirn üye atanmaSifli
ong&mek suretiyle, yeni bit vesayet düzenlemesi daha getiren;

Belli suçlarin disiplin yargilamalarinda TI3B Disiplin Kurulu'nu ilk derece yargilaniasi
yapmalda g3rev1endirerek, barolarin bagimsizllgifli zedeleyefl;

Barolarin, hukukun ustunlugu ye insan hakiari ihiallerine ilikin dava açma yetkilerini

suurlayan

Bir ilde baro kurulabi1inesifli on az otuz avukatin varligina baglayan Icurali kaldirarak,

etkisiz ye güçsQz barolarin kurulmasma sebebiyct veren;

Barolarin yönetini, denetim ye disiplin kurullarinifl sayismi arttirarak bu kurullari

çaliamaz hale getiren;

Baro kurullannda yapilan görevi Ucretli hale getirmek suretiyle baro kurullarinda gdrev
yaprnayi profesyonel bit faaliyete donUtüren;

Barolarin delege yapilarini temsilde adaleti ortadan kaldiracak eki1de yeniden

duzenleyen;

Avukatlik ineslegiyle bagdamaz ekildc rekiarn yapilmasma ilkesel olarak izin veren;

Taslagi benimsernemizin inUmkun olmadigini; yetm4 dokuz baronun, seksen dört bin
avukatin temsiloisi olan Tilrkiye J3arolar Birligi'nin turn avukatlann taleplerine ye laik, sosyal,

-	 demokratik bit hukuk devieti olan TUrkiye Cunthuriyeti'flifl ihtiyaçlarina cevap veren bit
Avukathk Kanunu çalimasinda etkili ibirligine açik olduguniuzu bilgilerinize sunanz.
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