
ADALET BAKANLIĞI  

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİĞİ  

BİLİM ALT KOMİSYONU’NDA  

DEĞERLENDİRİLEN DEĞİŞİKLİK ÖNERİ BAŞLIKLARI 

 
(Bu metin Bilim Komisyonu’nun düzenlediği metin olup, Adalet Bakanlığı tarafından öneri 

taslağı haline getirildikten sonra  tam metin halinde görüşe ayrıca sunulacaktır.) 

1- Yasanın sistematiği değiştirildi. 

2- Baro Genel Kurul süresi dört yıl olarak belirlendi.  Görevdeki kurulların süresi 2016 

Ekim ayına kadar uzatılması benimsendi. 

3- Hukuk Fakültesi veya adalet programlarının açılmasında TBB’nin görüşünün 

alınmasının zorunlu ve bağlayıcı olduğu düzenlemesi yapıldı. 

4- Delil toplama hakkını düzenleyen madde oluşturuldu.  

5- Baroya kayıt ve büro açabilmede ikametgah koşulu kaldırıldı. 

6- Avukat bürosunda ihtiyaç duyulan yardımcı personelin (muhasebe uzmanı, dedektif, 

bilgisayar uzmanı gibi) çalıştırılabilmesi düzenlendi. 

7- Yetki belgesi ile yetkilendirilen avukatın yetkilerini başkasına devredemeyeceği 

düzenlendi. 

8- “Reklam ve tanıtım”  başlığı ile yeni bir madde ile eski metindeki  “reklam yasağı” 

hükümleri günümüz gereksinimlerini karşılayacak duruma getirildi. 

9- Adalet dairelerinde baronun ve avukatların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılacak 

yerler arasına otopark da dahil edildi. 

10- Mesleğe kabul için mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olma koşulu düzenlendi.  

11- Avukatlığa kabule engellere hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve memnu 

hakların iadesi de eklendi.  

12- Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği, avukatlıkla bağdaşan işlerden çıkarıldı.  

13- 5/1-a’dan  “yüz kızartıcı” suç çıkarıldı. 

14- 5/c’den “çevresince bilinmek” ifadesi çıkartılarak yerine “avukatlık mesleğinin itibar ve 

onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak” ifadesi konuldu. 

15- Hukuki danışmanlık sadece avukatların yapabileceği iş oldu.  

16- Tapuda vekaletle yapılacak işlerde avukatla temsil zorunluluğu getirildi 

17- Değeri 25.000-TL üzeri olan davalarda avukat ile temsil zorunluluğu düzenlendi.  

18- İdari Yargıda,  iptal davalarında avukat ile temsil zorunluluğu düzenlendi.  

19- Tam yargı davalarında değeri 25.000 TL üstü olan davalarda avukat ile temsil zorunlu 

oldu. 

20- Ceza yargılamasında avukat ile temsil zorunluluğu sanık için sınırsız olarak düzenlendi, 

müdahil için avukat ile temsil zorunluluğu düzenlenmedi.  

21- Yargı organlarınca yetkilendirilen avukatın, kararı yerine getirme yetkisi yeni bir madde 

olarak düzenlendi.  

22- Avukat tabelasının bina cephesinde olamayacağı düzenlendi. 

23- Meslek içi eğitimin üç yıl süre ile ve en az 60 saat zorunlu olması ve belirtilen sürede 

eğitim almayanın alana kadar meslekten çıkarılması düzenlendi. 

24- Türk avukatların yabancı ülkelerdeki faaliyetleri ayrı bir madde olarak düzenlendi.  

25- Avukat Ortaklığı, Avukatlık Şirketi oldu ve limited ya da anonim şirket şeklinde 

oluşturulma koşulu getirildi.  

26- Ücretli avukatlık ayrı bir madde olarak düzenlendi.  Ücreti,  işçi asgari ücretinin iki katı 

olarak belirlendi.   



27- Kamu avukatları ayrı bir madde olarak düzenlendi. (Kamu avukatının aidatının kurumu 

tarafından ve serbest avukatın ödediğinin yarısı kadar ödenmesi düzenlendi.) 

28- Baroların protokoldeki yeri Cumhuriyet Savcısı ile “yanyana” olarak düzenlendi.  

29- Baro kurullarında görevlerin ücretli olması düzenlendi. 

30- Baro levhasına kayıt olmadan da ruhsatname alınabilmesi düzenlendi. 

31- Baro Genel Kuruluna her yıl için staja kabul edilecek aday sayısını oranla belirleme 

yetkisi verildi. Avukat sayısı 1000’in altında olan barolarda bu oran  % 10,  sonraki her 

1000 için % 5 olarak belirlendi.  

32- Stajın başında ve sonunda sınav düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

33- Staj süresi üç yıl olarak belirlendi. 

34- Stajyerin, memur, işçi veya sözleşmeli olarak stajı aksatmadan mesleğin onuruna uygun 

bir işte çalışabilmesi düzenlendi. 

35- Yurt dışındaki mesleki kurum ve kuruluşlarda bir yıl süre ile alınacak eğitimin stajdan 

sayılması düzenlendi. 

36- Ücretsiz izin alınarak stajın yapılabilmesi düzenlendi. 

37- Stajın, avukat yanında yapılan bölümünde, yanında staj yapılan avukatın, stajyerine işçi 

asgari ücreti kadar aylık ücret ödemesi düzenlendi. 

38- Stajyerin SGK priminin TBB tarafından ödenmesi düzenlendi. 

39- (Staj süresinin iki ya da üç yıl olması durumunda geçerli olmak üzere) Stajyerin stajının 

son bir yılında, avukatın muvafakati ile sulh, asliye, icra mahkemeleri ve icra 

müdürlüklerinde işlemleri kendisinin yapabilmesi ve duruşmalara girebilmesi 

düzenlendi. 

40- Avukatlık Ücret Sözleşmesinin yazılı olması düzenlendi. 

41- Barolar ve TBB’de çalıştırılacak personelin Yönetmelikle düzenlenmesi hükmü 

getirildi. 

42- Ücretli Avukat, Kamu Avukatları, Avukatlık Şirketleri ve Avukatlık Ortaklıkları için 

ayrı ayrı sicil (liste) tutulması düzenlendi. 

43- Belirli düzenlemeler TBB’nin çıkaracağı yönetmeliklere bırakıldı.  

44- Levha/Sicil ikilemi kaldırıldı. Asıl olan levha, günceli liste olarak isimlendirildi. 

45- Sicil Cüzdanı kaldırıldı. Özlük Dosyası düzenlendi.  

46- Barolar ve TBB’de çalıştırılacak yardımcı personelin konumunun yönetmelikle 

düzenlenmesi hükmü getirildi.  

47- Alt yapının sağlanması halinde baro genel kurul ve kurulların toplantı ve kararlarının 

elektronik ortamda yapılabileceği düzenlendi. 

48- Yönetim Kuruluna seçilebilmek için avukatlığa engel bir suçtan sonra soruşturma 

açılmamış olma koşulunu içeren 90/2’deki ifade metinden çıkarıldı.  

49- İstanbul Barosu Yönetimi hakkında dava açılmasına neden olan hüküm çıkarıldı. 

(Yürürlükteki 90. madde) 

50- Üye sayısı 500 ün altında olan baroların genel kurulunun iki gün devam etmesine 

Yönetim Kurulunun karar verebilmesi düzenlendi. 

51- Kamu avukatlarından nakil ücreti alınmaması düzenlendi. 

52- Kamu avukatlarının çalıştığı kurumu büro adresi olarak gösterebilmesi düzenlendi. 

53- Baro aidatı avukatın ödevleri arasında sayıldı, işçi asgari ücretine endekslenerek Genel 

Kurul tarafından belirlemesi metinden çıkarıldı. 

54- Avukat ücretinin başarıya bağlı olarak belirlenebileceği düzenlendi. 

55- Avukat ücretinin en az ¼ ünün peşin ödenmesi zorunlu hale getirildi. 

56- Kamu avukatının karşı taraf vekalet ücretinin çalıştığı kuruma kalamayacağı hüküm 

altına alındı. 

57- 168/2 deki vergi, harç, amme alacakları davalarında maktu ücret metinden çıkarıldı. 



58- Karşı tarafa yüklenecek avukat ücretinin belirlenmesinde HMK’ya uygun olarak 

davanın dürüstlük kurallarına aykırı açılmış olması vd. de dikkate alınması düzenlendi. 

59- AAÜT’nin genel hükümlerinin TBB Yönetmeliği ile belirlenmesi, parasal hükümlerin 

iki yılda bir değişmesi düzenlendi. 

60- Vergi davaları dışında ekonomik değeri olan tüm davalarda avukat ücretinin nisbi 

olması düzenlendi. 

61- Adli yardımın sadece avukat ücretini karşılaması ve adının “AVUKATLIK HİZMETİ 

YARDIMI” olması düzenlendi. Ayrıntıların düzenlenmesi yönetmeliğe bırakıldı. 

62- Baroların ve TBB’nin sosyal ve iktisadi işletmeler kurabilmesi düzenlendi. 

63- Disiplin cezası gerektiren eylemlerin Yönetmelikle belirlenmesi düzenlendi. 

64- Para cezasının, aidatın 2 katından 100 katına kadar olması düzenlendi. 

65- Seçilme yeterliğinde  (90. Md)  kesinleşmiş mahkumiyet koşulu getirildi. 

66- 77. maddedeki Vali müdahalesi ile baronun kapatılması taslak metninden çıkarıldı. 

67- Baro Yönetim Kuruluna, şikayeti soruşturma açmaya değer bulmama yetkisi tanındı. 

68- Baro Yönetim Kurulu soruşturma süresi altı aya indi. 

69- Soruşturmacı üyenin, raporunun görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısına katılıp oy 

kullanabilmesi düzenlendi. 

70- Baro ve TBB başkanlığı boşaldığında seçim yapmak üzere genel kurulun derhal 

olağanüstü toplantıya çağırılması düzenlendi. 

71- Baro Başkanları Kurulu TBB’nin danışma kurulu olarak düzenlendi. 

72- Adalet Bakanı’nın TBB Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi taslak 

metninden çıkarıldı. 

73- Seçimlere ilişkin Ek 1. madde yeniden düzenlenerek ilgili bölüme alındı. 

74- TBB organlarına, delege olmayan avukatların da meslekte en az on yıl kıdemli olmaları 

ve Genel Kurul delegelerinin en az onda biri tarafından aday gösterilmeleri şartıyla aday 

olabilecekleri alternatif madde olarak düzenlendi. 

75- Seçimlerinde seçilecek üye sayısı kadar oy verme zorunluluğu getirildi. 

76- Seçimlerde en az oy verilecek aday sayısı seçilecek üyenin tam sayısı oldu.  

77- Organlara adaylık için genel kurulun ilk günü yazılı başvuru koşulu getirildi. 

78- Seçimlerde oy pusulasının çarşaf liste şeklinde olması düzenlendi. 

79- Olağanüstü Genel Kurul gündemine seçim maddesi konulmaması düzenlendi. 

80- Genel Kurul çağrısının e-posta ile de yapılabilmesi düzenlendi. 

81- Genel Kurul’a katılmamanın cezası yıllık aidatın yarısı olarak düzenlendi. 

82- Onda bir üyenin Ekim ayında yapılacak baro genel kurulunun gündemine Ağustos 

ayında  madde önermesi olanağı düzenlendi. 

83-  TBB Genel Kurulu ikinci toplantısının organlara seçileceklerin sayısı kadar delegenin 

katılması ile yapılabilmesi düzenlendi. 

84- Her iki toplantıda da nisap sağlanamaz ise baronun fesh edilmesi düzenlendi. 

85- TBB Genel Kurul görevleri arasına  “ölüm yardımı katkı payı”nı belirleme yetkisi de 

eklendi. 

86- Vekalet pulu ayrı bir başlık olarak düzenlendi. 

87- Pul bedeli TBB tarafından her yıl yeniden belirlenmek üzere 10.00- TL olarak belirlendi. 

88- Vekalet pulundaki Sayıştay denetimi kaldırıldı. 

89- Vekalet pulu gelirlerinden yapılacak sosyal yardımların yönetmelik ile belirlenmesi 

düzenlendi. 

90- 157/1 ve 183. maddelerdeki dosyaların C. Başsavcılığına görüldü için gönderilmesi 

kaldırıldı.  

91- Dava vekilliği kaldırıldı. 

92- Yemin metni değiştirildi. 



93- Eski 58. maddedeki soruşturma için Adalet Bakanlığından izin alınması kaldırıldı. 

(Savcı soruşturmayı izin almadan yapacak. Kovuşturma açılmasına karar verirse izin 

TBB Disiplin Kurulu tarafından verilecek, izin verilmez ise itiraz Yargıtay’a yapılacak. 

Savcı soruşturma sürecinde ön ödeme, uzlaşma, erteleme gibi kararlar veremeyecek. 

TBB Disiplin Kurulu kovuşturma açılmasına izin verirse dava açılacak.  TBB Disiplin 

Kurulu bir ay içinde karar verecek. Kovuşturma izni verilmemesine ilişkin karara 

Yargıtay’ın ilgili ceza dairesine itiraz edilecek.) 

94- Disiplin Kurulu kararlarına itirazda Adalet Bakanlığı devreden çıkarılarak doğrudan 

idari yargıda dava açılması yöntemi düzenlendi. 

95- Eski 63/1-son maddedeki yirmi yıl süre metinden çıkarılıp Yönetmeliğe bırakıldı.  

96- Eski 63/1 ve 3 maddelerdeki avukat yetkilerini kullananlara verilecek idari para cezası 

artırıldı ayrıca elde ettiği menfaatin baroya gelir kaydedileceği düzenlendi. 

97- Eski Ek 2. Madde metinden çıkarıldı.  (Yurt dışı temsilde Ad. Bak. bilgi verilmesi)  

 


