TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU
SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO : 5
MUNZAM EMEKLİLİK YARDIMI
Madde 1- Bu yönergenin amacı; 19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve
Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'nun amaçları doğrultusunda,
avukatlar arasındaki dayanışmayı teşvik etmek, ihtiyaç sahibi avukatların ilerleyen yaşlarında
yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluşlarının maddi- manevi desteğini
mesleklerinin her döneminde hissetmelerini sağlamak amacıyla, gerekli koşulları taşıyan
avukatlara yapılacak “Munzam Emeklilik Yardımı”na ilişkin usul ve esasların
belirlenmesidir.
Madde 2- Bu yönerge Avukatlık Yasası 27/A. maddesi ile Sosyal Yardım ve Dayanışma
Fonu Yönetmeliği’nin 17. maddesine dayanılarak, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanmıştır.
Madde 3-

“Munzam Emeklilik Yardımı”nın bütçesi, aşağıda sayılan kaynaklardan oluşur:

a) Her mali yıl için Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu pul satış bütçesinin %40’ı,
b) 1136 sayılı Kanun’un, “Birlik Genel Kurulu’nun Görevleri”ni düzenleyen
117.maddesinin, “kesenek miktarının tespiti” ne ilişkin 8. bendi doğrultusunda;
Birlik kesenek miktarının ½’si,
c) Sosyal Yardımlar Bütçe Bakiyesinin %50’si,
d) Munzam Emeklilik Hesabında oluşacak faiz gelirleri,
e) Her mali yıl başında tahakkuk eden ilk “Munzam Emeklilik Yardımı”nın ½’si,
f) Bağışlar.
Madde 4- Avukatlık faaliyetine son vermiş, vergi kaydını kapatmış, SGK’lı olarak herhangi
bir işte çalışmayan, barosuna üyeliği devam eden ve hane halkı (Hane Halkı : Eş,
Çocuk/Çocuklar) gelirleri toplamı 1,5 net asgari ücretin %10 fazlasının (Asgari Geçim
İndirimi Hariç) altında olduğunu, hane halkına (Hane Halkı : Eş, Çocuk/Çocuklar) ait
gayrimenkul ve taşıt sayısının birden fazla olmadığını beyan eden ve aşağıdaki koşulları
sağlayan avukatlar TBB Yönetim Kurulu tarafından aktüeryal ilkeler göz önünde
bulundurularak belirlenen “Munzam Emeklilik Yardımı”ndan yararlanır.
Altmış dokuz yaşını doldurmuş olmak,
Barokart sahibi olmak,
Başvuru sırasında baroya kayıtlı olmak,
Baroya kayıtlı şekilde fiilen (eylemli olarak) toplam en az yirmi yıl süreyle
avukatlık faaliyetinde bulunmuş olmak,
e) Barosuna karşı yükümlülüklerini (Baro aidatı, disiplin para cezası, baro seçimlerine
katılmama nedeniyle verilen para cezaları ile bunlara ait faizler) yerine getirmiş
olmak,
a)
b)
c)
d)

Avukatın barodan kaydının kendi isteğiyle veya başka bir nedenle silinmiş olması halinde;
munzam emeklilik yardımından yararlanabilmesi için, yukarıdaki fıkrada sayılan şartları
taşıması kaydıyla, barodan kaydının silindiği tarih ile yeniden kaydolduğu tarih arasında
geçen süre kadar baro kaydının kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekir. Şu kadar ki bu
bekleme süresi bir yıldan az, beş yıldan fazla olamaz.
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Munzam Emeklilik Yardımı’nın bağlanabilmesi için gereken koşullardan; baro kaydının
devamı, barosuna karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve geçerli barokart sahibi olduğu
hususları her ödeme döneminde elektronik ortamda kontrol edilir. Ödeme dönemlerinde
yapılacak elektronik ortam kontrolleri sonrasında, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine
getirmediği, geçerli barokartı olmadığı belirlenen avukatın Munzam Emeklilik Yardımı
ödemesi, koşullar sağlanıncaya kadar bekletilir.
Avukatın barodan kaydının kendi isteği ile ya da başka bir nedenle silinmesi halinde veya
ölümü halinde 9.madde hükümleri uygulanır.
Fon varlığı ve aktüeryal değerlendirme sonucuna bağlı olarak emeklilik yaşı, kademeli olarak
aşağı çekilebilir. Altmış dört yaşın altında “Munzam Emeklilik Yardımı” ödenmez.
Gerekli Belgeler
:
 Talep dilekçesi,
 Yardım talep formu,
 Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 20 Yıl avukatlık yapıldığına ilişkin belge,
(Serbest avukatlık yapıldı ise vergi dairesinden alınacak belge, kurum avukatlığı
yapıldı ise kurumdan alınacak resmi yazı)
 Hanede yaşayan kişileri gösterir muhtarlıktan alınacak belge,
 Avukatın ve eşinin SGK’dan (4/a, 4/b, 4/c) aldığı emekli maaşını gösterir belgeler,
(Maaş almıyor ise almadığına dair belgeler)
 Hanede yaşayan kişiler için SGK hizmet dökümü,
 Hanede yaşan kişilere ait menkul ve gayrimenkullere ilişkin belgeler,
 Munzam Emeklilik Yardımı Beyan ve Araştırma Belgesi (Fon-4 Belgesi).
Gelirlerine ilişkin beyanların gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda yardım
kesilir. Ödenmiş Munzam Emeklilik Yardımı toplamı yasal faiziyle birlikte geri istenir.
Madde 5- “Munzam Emeklilik Yardımı”ndan yararlanma koşullarını taşıyan avukat, buna
dair belgelerle birlikte kayıtlı olduğu baroya başvurur. Baro, en geç iki hafta içerisinde
avukata ilişkin bilgi ve belgeleri ön incelemesini yaptıktan sonra Ek-1 Munzam Emeklilik
Yardımı Beyan ve Araştırma Belgesi (Fon-4 Belgesi) ile birlikte dosya halinde TBB’ne teslim
eder. Teslim tarihini müteakip TBB Yönetim Kurulu, gerekli koşulları taşıyan avukata 1 ay
içinde “Munzam Emeklilik Yardımı”nın bağlanmasına karar verir.
Madde 6- Başvuru dosyası, SYDF Danışma Kurulunca hazırlanan raporla birlikte TBB
Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından görevlendireceği üç kişiden oluşan “komisyon”a
sevk edilir. Komisyonun, başvuru sahibi avukatın “Munzam Emeklilik Yardımı”nı hak
ettiğini tespit etmesi halinde, başvuru TBB Yönetim Kurulu gündemine sunulur. Başvuru
sahibi, TBB Yönetim Kurulu’nun kabul kararı ile “Munzam Emeklilik Yardımı”na hak
kazanır.
Hak kazanan üyelerin, “Munzam Emeklilik Yardımı”na ilişkin ödemeleri, TBB Yönetim
Kurulu kararını izleyen süreçteki ilk üç aylık ödemelerin yapılacağı tarihten başlamak üzere
üçer aylık dönemler halinde, yasal kesintiler düşüldükten sonra peşin olarak yapılır. TBB
Yönetim Kurulu’nun “Munzam Emeklilik Yardımı” onay kararının tarihi ile ilk ödeme tarihi
arasında geçen süre için bir ödeme yapılmaz.
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Madde 7- “Munzam Emeklilik Yardımı”nın miktarı, fonun varlıklarının ve
yükümlülüklerinin aktüeryal değerlendirme sonuçlarına göre, TBB Sosyal Yardım ve
Dayanışma Fonu Danışma Kurulu’nun önerisi ve TBB Yönetim Kurulu kararı ile her yıl
belirlenir. Alınan karar, mali yıl başından itibaren ileriye dönük olarak uygulanır.
Madde 8- “Munzam Emeklilik Yardımı,” avukatın kendisine bağlanır ve adına kayıtlı
banka hesabına ödenir. Avukatın mirasçılarına “Munzam Emeklilik Yardımı” yapılmaz.
Madde 9- Baro levhasından silinme veya ölüm halinde, “Munzam Emeklilik Yardımı”ndan
yararlanma hakkı sona erer. TBB silinme ve ölüm halini elektronik ortamda takip eder,
barosunun veya mirasçılarının bilgi vermesini beklemez.
Avukatın 4.maddede belirtilen şartları sağlamaması nedeniyle bekletilen ödemeleri var ise bu
ödemeler kendisine veya mirasçılarına yapılmaz.
Madde 10- Barolar tarafından ödenmesi gereken kesenek tutarlarının ödenmemesi halinde,
ödenmeyen tutar, TBB tarafından mevzuata göre barolara yapılan ödemelerden mahsup edilir.
Madde 11- Bu yönerge, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe
girer.
Madde 12- Bu yönergenin hükümleri, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür.
Geçici Madde

:

Munzam Emeklilik Yardımı’ndan hali hazırda faydalanmakta olan avukatlardan yönerge
değişikliği nedeniyle talep edilen evrakı;
1-) 1 Eylül 2017 tarihine kadar barosuna teslim eden avukatlar için; Baro en geç iki hafta
içesinde avukata ilişkin bilgi ve belgeleri ön incelemesini yaptıktan sonra Ek-1 Munzam
Emeklilik Yardımı Beyan ve Araştırma Belgesi (Fon-4 Belgesi) ile birlikte dosya halinde
TBB’ne ulaştırır. TBB tarafından yapılacak inceleme sonrasında koşulları sağlayanlara
2017/4. Dönem (Ekim, Kasım Aralık) munzam emeklilik yardımı ödemeleri Ekim 2017
tarihinde gerçekleştirilir.
2-) 15 Ekim 2017 tarihine kadar barosuna teslim eden avukatlar için; Baro en geç iki hafta
içerisinde avukata ilişkin bilgi ve belgeleri ön incelemesini yaptıktan sonra Ek-1 Munzam
Emeklilik Yardımı Beyan ve Araştırma Belgesi (Fon-4 Belgesi) ile birlikte dosya halinde
TBB’ne ulaştırır. TBB tarafından yapılacak inceleme sonrasında koşulları sağlayanlara
2017/4. Dönem (Ekim, Kasım Aralık) munzam emeklilik yardımı ödemeleri Kasım ayı
içerisinde gerçekleştirilir.
Yapılan inceleme neticesinde koşulları sağlamayan avukatların munzam emeklilik yardımları
sonlandırılır.
Talep edilen belgeleri 15 Ekim 2017 tarihine kadar barolarına teslim etmeyen avukatların
munzam emeklilik yardımları sonlandırılır. Bu kişilerin sonradan başvuru yaparak yardıma
hak kazanmaları halinde, geçmişe yönelik ödeme talep edemezler.
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MUNZAM EMEKLİLİK YARDIMI
BEYAN VE ARAŞTIRMA BELGESİ
(FON-4 BELGESİ)

Başvuru Sahibi Bilgileri
TC Kimlik No
Adı Soyadı
Barosu
Baro Sicil No
Mesken Durumu
Hane İçerisinde Yaşayan
Birey Sayısı

Kira

Ev Sahibi

…………….. TL

Diğer

…………………..

Hane İçerisinde Yaşayan Aile Fertleri Bilgileri
Eş

Çocuk-1

Çocuk-2

Çocuk-3

Kira Geliri

Bankada Bulunan
Mevduat / Diğer Gelirler

Taşıt
(Marka, Model, Yıl)

Diğer

TC Kimlik No
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Eğitim Durumu
Çalışma Durumu
Engel Durumu ve Oranı
Nakit Gelirler (Aynı hanede yaşayanlar için)
Emekli Maaşı
Tutarı

Aylık Ücret
(Çalışanlar için)

Kendisi
Eşi
Çocuk-1
Çocuk-2
Çocuk-3
Varlıklar (Aynı hanede yaşayanlar için)
Konut
(Tipi, m²)

İşyeri
(Tipi, m²)

Kendisi
Eşi
Çocuk-1
Çocuk-2
Çocuk-3
Yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu, bunların dışında şahsım ve aile bireylerinden herhangi bir menkul veya gayrimenkul
ve gelir vs. bulunmadığını beyan ederim.
Bu beyanımda meydana gelebilecek değişikliğe ait bildirim sorumluluğum da dahil olmak üzere; Munzam Emeklilik
Yardımı'ndan faydalanabilmek için; belirlenen kriterlere göre hak sahibi olmadığımın sonradan anlaşılması veya tespit edilmesi
halinde, adıma yapılmış olan ödemelerin tutarı ve yasal faizinden oluşacak borcu defaten ödemeyi taahhüt eder, bu husustaki tüm
sorumluluğun tarafıma ait olduğunu ve lüzumu halinde hakkımda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını kabul ederim. ...... /
...... / ............
Talep Sahibi
Ad Soyad / İmza
………………………………………………

BARO ARAŞTIRMASI
Yerinde yaptığımız görüşme ve incelemede; ilgilinin gelir getiren bir işte çalışmadığı, TBB-SYDF tarafından Munzam Emeklilik
Yardımı için belirlenen koşulların mevcut olduğu / olmadığı kanaatine varılmıştır.

Avukat …………………………………………………

Avukat …………………………………………………
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