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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi 
ekte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederiz.

 Cahit Özkan Bülent Turan Özlem Zengin
 Denizli Çanakkale Tokat
	 Muhammet	Emin	Akbaşoğlu	 Muhammed	Levent	Bülbül	 Erkan	Akçay
 Çankırı Sakarya Manisa
	 Mücahit	Durmuşoğlu	 Ramazan	Can	 Osman	Aşkın	Bak
 Osmaniye Kırıkkale Rize
	 Fehmi	Alpay	Özalan	 Pakize	Mutlu	Aydemir	 Eyüp	Özsoy
 İzmir Balıkesir İstanbul
	 Arzu	Aydın	 Ebubekir	Bal	 Ali	İhsan	Yavuz
 Bolu Diyarbakır Sakarya
	 Yusuf	Beyazıt	 Salim	Çivitcioğlu	 Ahmet	Aydın
 Tokat Çankırı Adıyaman
	 Hüseyin	Şanverdi	 Abdullah	Doğru	 Mustafa	Canbey
 Hatay Adana Balıkesir
	 Lütfiye	Selva	Çam	 Habibe	Öçal	 Çiğdem	Koncagül
 Ankara Kahramanmaraş Tekirdağ
	 Ravza	Kavakcı	Kan	 Vedat	Demiröz	 Yusuf	Başer
 İstanbul İstanbul Yozgat
	 Taner	Yıldız	 Meliha	Akyol	 Ahmet	Çolakoğlu
 Kayseri Yalova Zonguldak
	 Halil	Etyemez	 İbrahim	Yurdunuseven	 Fuat	Köktaş
 Konya Afyonkarahisar Samsun
	 Cihan	Pektaş	 Süleyman	Karaman	 Yavuz	Subaşı
 Gümüşhane Erzincan Balıkesir
	 Şamil	Ayrım	 Ahmet	Özdemir	 Erol	Kavuncu
 İstanbul Kahramanmaraş Çorum
	 Recep	Özel	 Ali	Şahin	 Yaşar	Kırkpınar
 Isparta Gaziantep İzmir
	 Zeynep	Gül	Yılmaz	 Muhammet	Müfit	Aydın	 Mustafa	Ataş
 Mersin Bursa İstanbul
	 Metin	Gündoğdu	 İlyas	Şeker	 Selami	Altınok
 Ordu Kocaeli Erzurum
	 İmran	Kılıç	 Oya	Eronat	 Ahmet	Yıldız
 Kahramanmaraş Diyarbakır Denizli
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	 Cengiz	Demirkaya	 Ahmet	Çakır	 Zemzem	Gülender	Açanal
 Mardin Malatya Şanlıurfa
	 Yücel	Menekşe	 Ahmet	Mücahit	Arınç	 Hasan	Çilez
 Nevşehir İstanbul Amasya
	 İffet	Polat	 Mustafa	Hilmi	Dülger	 Refik	Özen
 İstanbul Kilis Bursa
	 Mustafa	Esgin	 Şenel	Yediyıldız	 Bahar	Ayvazoğlu	
 Bursa Ordu Trabzon
 Mehmet	Yavuz	Demir	 Hacı	Ahmet	Özdemir	 Ahmet	Arslan
 Muğla Konya Kars
 İrfan	Kartal	 Feyzi	Berdibek	 Hüseyin	Yayman
 Van Bingöl Hatay
 Necip	Nasır	 Hacı	Özkan	 Ahmet	Salih	Dal
 İzmir Mersin Kilis
 Hacı	Osman	Akgül	 Kadir	Aydın	 Mustafa	Yel
 Gümüşhane Giresun Tekirdağ
 Şirin	Ünal	 Recep	Şeker	 Ekrem	Çelebi
 İstanbul Karaman Ağrı
 Orhan	Kırcalı	 Serap	Yaşar	 Mahir	Ünal
 Samsun İstanbul Kahramanmaraş
 Cemil	Yaman	 Hamza	Dağ	 Belgin	Uygur
 Kocaeli İzmir Balıkesir
 Mustafa	Açıkgöz	 Tamer	Dağlı	 Selim	Gültekin
 Nevşehir Adana Niğde
 Oğuzhan	Kaya	 Metin	Çelik	 Cemal	Öztürk
 Çorum Kastamonu Giresun
 Ali	Özkaya	 Emrullah	İşler	 Sabahat	Özgürsoy	Çelik
 Afyonkarahisar Ankara Hatay
 Semiha	Ekinci	 Uğur	Aydemir	 Cemal	Taşar
 Sivas Manisa Bitlis
 İbrahim	Aydemir	 Yavuz	Ergun	 Bayram	Özçelik
 Erzurum Niğde Burdur
 İbrahim	Halil	Fırat	 Mustafa	Levent	Karahocagil	 İsmail	Emrah	Karayel
 Adıyaman Amasya Kayseri
 Hacı	Turan	 Erol	Kaya	 Ahmet	Kılıç
 Ankara İstanbul Bursa
 Abdullah	Nejat	Koçer	 Hakan	Çavuşoğlu	 Tülay	Kaynarca
 Gaziantep Bursa İstanbul
 Sami	Çakır	 Hamdi	Uçar	 Orhan	Erdem
 Kocaeli Zonguldak Konya
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 Hakan	Kahtalı	 Kemal	Çelik	 Yasin	Uğur
 Malatya Antalya Burdur
 Vahit	Kiler	 Sermin	Balık	 Canan	Kalsın
 Bitlis Elâzığ İstanbul
 Hülya	Nergis	 İsmail	Kaya	 Ali	Cumhur	Taşkın
 Kayseri Osmaniye Mersin
 Tuba	Vural	Çokal	 Osman	Boyraz	 Orhan	Atalay
 Antalya İstanbul Ardahan
 Mehmet		Ali	Cevheri	 Rizgin	Birlik	 Kenan	Sofuoğlu
 Şanlıurfa Şırnak Sakarya
 Zülfü	Demirbağ	 Mustafa	Savaş	 Orhan	Yegin
 Elâzığ Aydın Ankara
 Fatma	Betül	Sayan	Kaya	 Halil	Özcan	 Abdullah	Güler
 İstanbul Şanlıurfa İstanbul
 Bekir	Kuvvet	Erim	 İsmail	Bilen	 Tahir	Akyürek
 Aydın Manisa Konya
 Mustafa	Demir	 Emine	Sare	Aydın	 Nevzat	Ceylan
 İstanbul İstanbul Ankara
 Ceyda	Bölünmez	Çankırı	 Muhammed	Fatih	Toprak	 İshak	Gazel
 İzmir Adıyaman Kütahya
 Sena	Nur	Çelik	 Ahmet	Tan	 Mihrimah	Belma	Satır
 Antalya Kütahya  İstanbul
	 Selahattin	Minsolmaz	 Semra	Kaplan	Kıvırcık	 Rıza	Posacı
 Kırklareli Manisa Aydın
	 Tamer	Akkal	 İsmet	Uçma	 Mehmet	Uğur	Gökgöz
 Manisa İstanbul Isparta
 Yılmaz	Tunç	 Fatma	Aksal	 Mehmet	Mehdi	Eker
 Bartın Edirne Diyarbakır
 Yıldırım	Tuğrul	Türkeş	 Mehmet	Habib	Soluk	 Abdulkadir	Özel
 Ankara Sivas Hatay
 Mustafa	Köse	 Zafer	Sırakaya	 Adnan	Günnar
 Antalya İstanbul Trabzon
 Mustafa	Kendirli	 Zafer	Işık	 Metin	Yavuz
 Kırşehir Bursa Aydın
 İbrahim	Aydın	 Cemal	Bekle	 Abdulahat	Arvas
 Antalya İzmir Van
 Hacı	Bayram	Türkoğlu	 Hasan	Turan	 Ahmet	Uzer
 Hatay İstanbul Gaziantep
 Yakup	Taş	 Osman	Nuri	Gülaçar	 Mehmet	Altay
 Adıyaman Van Uşak
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 İbrahim	Halil	Yıldız	 Atay	Uslu	 Jülide	İskenderoğlu
 Şanlıurfa Antalya Çanakkale
 Mehmet	Ali	Özkan	 Ergün	Taşcı	 Ertunç	Erkan	Balta
 Manisa Ordu Artvin
 Hulusi	Şentürk	 Ahmet	Akay	 Halil	Özşavlı
 İstanbul Şanlıurfa Şanlıurfa
 Veysel	Eroğlu	 Jülide	Sarıeroğlu	 Atilla	Ödünç
 Afyonkarahisar Adana Bursa
  

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim.

	 	 	 Vildan	Yılmaz	Gürel

   Bursa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/2999 esas numaralı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifine katılıyorum. 

Gereğini arz ederim.

	 	 	 Mehmet	Erdoğan

   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/2999 Esas Numaralı Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
   30.06.2020
	 	 	 Mustafa	Arslan
   Tokat

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYON
(2/2999)

ESAS Adalet Komisyonu
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GENEL GEREKÇE

Avukatlık mesleği ve avukatların meslek birliği olan baro; kadim bir geçmişe sahip olup tarihsel 
süreç içinde gelişim kaydetmiştir. Anayasanın 135 inci maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu olan barolar; avukatların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının 
birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve 
ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan kamu tüzel kişilikleridir.

Gelişen teknoloji ile birlikte, dünya küresel bir köy haline gelmiş ve kişilerarası, şirketler arası 
ve uluslararası ilişkiler hem yoğunluk hem de hız anlamında görülmedik bir ivme kazanmıştır. Bu 
durum, avukatlara ve barolara 21. yüzyıla uyumlu, uluslararası hukuka entegre, gelişimin ve değişimin 
mihmandarı olma sorumluluğunu yüklemiştir.

Son yıllarda; dünyada olduğu gibi Ülkemizde de, avukatlığa ilgi artmış ve avukat sayımız 
31/12/2019 tarihi itibarıyla 127.691’e ulaşmıştır. Bu tarih itibarıyla İstanbul Barosuna kayıtlı avukat 
sayısı; 46.052, Ankara Barosuna kayıtlı avukat sayısı 17.598, İzmir Barosuna kayıtlı avukat sayısı 
ise; 9.612 olmuştur. Temelde mesleki dayanışmayı, işbirliğini, meslek disiplinini ve meslek ahlâkını 
korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen barolara kayıtlı avukat sayısı; aynı baroya kayıtlı avukatların 
dahi iletişim kurmasını, mesleki dayanışmasını, stajyer avukatların ve mesleğin başındaki avukatların 
gerekli eğitimleri almasını ciddi anlamda aksatacak boyutlara ulaşmıştır. Bilhassa avukat sayısının çok 
fazla olmasından kaynaklı bu tür sorunların çözülmesi önem arz etmektedir.

Bu minvalde; kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslek olan avukatlık mesleğinin daha iyi bir 
şekilde icra edilebilmesi amacıyla Avukatlık Kanununda ve bazı kanunlarda değişiklikler yapılmaktadır. 
Düzenlemeler, kurumsal yapı ve meslekte karşılaşılan bazı sorunlara çözüm bulunmasına ilişkin 
hususları kapsamaktadır.

Avukatlık hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde yaşanan gecikmelerin ortadan 
kaldırılması ve baro hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Teklifle, özellikle 
avukat sayısı fazla olan barolar bakımından aynı ilde birden fazla baronun kurulabilmesi imkânı 
getirilmektedir. Buna göre, avukat sayısı beşbinden fazla olan barolarda ikibin avukatın yazılı başvurusu 
üzerine o ilde yeni bir baro kurulabilecektir.

Hukuk sistemimizde, kamu hizmetinin avukatların katılımı ile yürütülmesinde barolara birçok 
görev verilmiştir. Özellikle adli yardım, zorunlu müdafilik ile kurul, komisyon ve heyetlerde avukatla 
temsil edilme gibi işler, aynı ilde tek baro kurulmasına ilişkin sistem esas alınarak kurgulanmıştır. 
Teklifle, aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde avukatların katılımı ile verilen bu hizmetlerin 
baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınmak suretiyle yeniden belirlenmektedir.

Avukat sayısı belirli bir sayının üzerinde olan illerde birden fazla baronun kurulmasına imkân 
tanındığından o ilde kuruluş tarihine göre baro genel kurulları farklı yıllarda yapılabilecektir. Bu 
durum o ilde her yıl seçim yapılmasına ve avukatların seçimle meşgul edilmesine neden olabilecektir. 
Teklifle, bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla barolarda ve Birlikte seçimlerin belirli bir takvim 
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dâhilinde yapılmasına ilişkin düzenlemeler ihdas edilmektedir. Buna göre, tüm baroların genel kurulları 
son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftasında yapılacaktır. Baro 
genel kurullarının aynı tarihte yapılmasının tabi bir sonucu olarak Birlik genel kurulu, iki yılda bir 
baro seçimlerinden sonra ve Aralık ayı içinde yapılacaktır. Bu düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi 
amacıyla Teklifle; görev sürelerine bakılmaksızın baro organlarının seçimlerinin 2020 yılı Ekim ayının 
ilk haftasında, Birlik organlarının seçimlerinin ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılması öngörülmektedir.

Baroların Türkiye Barolar Birliği genel kuruluna göndereceği delege sayısında da değişiklik 
yapılmaktadır. Düzenlemeyle, baro başkanı dâhil her baro Birliğe en az dört delege gönderecektir. Bu 
asgari sayı dışında baroların levhalarında kayıtlı avukat sayılarına göre ilave delege seçilecektir. Bu 
bağlamda, levhaya kayıtlı her beşbin üye için bir delegenin seçileceği bir sistem getirilmektedir. Bu 
şekilde kurumsal olarak baroların, Birlik genel kurulunda temsili daha etkin hale gelecektir.

Avukatların, Birliğin belirlediği resmî kılıkla mahkemelere çıkma zorunluluğuna ilişkin düzenleme 
keyfilikleri önlemek amacıyla değiştirilmekte, daha özgürlükçü bir yaklaşımla ve herkesin kişisel 
tercihine saygı çerçevesinde, avukatların Birlik tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere 
çıkacağı, kılık kıyafet konusunda başka bir zorunluluk getirilemeyeceği düzenlenmektedir.

Avukatlık mesleğine yeni başlayan avukatların mali yükünün azaltılması amacıyla Teklifle, 
avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro keseneğinin yarı oranda alınması da kabul edilmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Maddeyle, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Teklifle, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkân 
tanındığından, maddede bu yeni durum için uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde 
birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecektir.

Madde 2- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde değişiklik yapılarak Teklifle 
getirilen, aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine ilişkin sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. 
Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde stajın ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan 
baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılabilecektir.

Madde 3- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde, aynı ilde birden fazla baro 
kurulabilmesine imkân tanıyan sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden 
fazla baronun bulunması halinde staj başvurusu o ildeki herhangi bir baroya yapılabilecektir.

Madde 4- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yeni sisteme uyum düzenlemesi 
yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde staj başvurusunda ibraz 
edilmesi gereken tanıtma kâğıdının staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenmesi 
gerekecektir.

Madde 5- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yeni sisteme uyum düzenlemesi 
yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak 
görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecektir.
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Madde 6- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yeni sisteme uyum düzenlemesi 
yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma 
ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacaktır.

Madde 7- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmektedir. 
Düzenlemeyle, avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle 
çıkacağı, kılık ve kıyafet konusunda başkaca bir zorunluluk getirilemeyeceği hükme bağlanarak keyfî 
uygulamaların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 8- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Teklifle, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkân 
tanındığından, maddede bu yeni durum için uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde 
birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer, Türkiye Barolar 
Birliğine tahsis edilecek ve Birlik bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate almak suretiyle barolara tahsis 
edecektir.

Madde 9- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde uyum düzenlemesi yapılmaktadır. 
Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatların bürolarında ve konutlarında 
yapılacak arama, hakkında soruşturma yürütülen avukatın kayıtlı olduğu baro temsilcisinin katılımıyla 
yapılacaktır.

Madde 10- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine fıkra eklenmektedir. Düzenlemeyle, 
avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan 
veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle bölge adliye mahkemesi ceza daireleri tarafından 
verilen kararların, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286 ncı maddesinin ikinci fıkrasında 
düzenlenen kesinlik sınırları içinde kalsa bile temyiz edilebilmesine imkân sağlanmaktadır. Belirtilen 
suçlarla ilgili olarak temyiz edilemeyen kararlara karşı temyiz kanun yolu açılarak, farklı uygulamaların 
önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 11- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde uyum düzenlemesi yapılmakta 
ve denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukatın bilgi vermek zorunda olduğu baro, kayıtlı olunan 
baro olarak netleştirilmektedir.

Madde 12- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde düzenleme yapılmaktadır. Buna 
göre, mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, beş yıl süreyle yarı oranında alınacaktır.

Madde 13- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde, aynı ilde birden fazla baro 
kurulabilmesine imkân tanıyan sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden 
fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacaktır.

Madde 14- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde uyum düzenlemesi yapılmaktadır. 
Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatlığın kayıtlı olunan baro bölgesi 
dışında süreklilik arz edecek şekilde yapılmasına ilişkin tutanak o yerdeki tespiti yapan baro yönetim 
kurulu tarafından düzenlenebilecektir.

Madde 15- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Birinci 
fıkraya eklenen cümlelerle, beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla yeni bir 
baronun kurulabilmesine imkân tanınmaktadır. Hükümle; yeni baronun kurulması, organlarının 
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oluşturulması ve kuruluş için aranan asgari avukat sayısının ikibinin altına düşmesi halinde yapılacak 
işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Üçüncü fıkraya eklenen cümleyle, aynı ilde yeni bir 
baronun kurulması halinde baroların Türkiye Barolar Birliği tarafından, tüzel kişilik kazanma tarihi 
esas alınmak ve birden başlanmak suretiyle o ilin adıyla numaralandırılacağı hükme bağlanmaktadır.

Madde 16- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Teklifle, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan 
tanındığından, maddede bu yeni durum için uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Aynı ilde birden 
fazla baronun kurulması halinde baro genel kurulları farklı yıllarda yapılabilecektir. Yine mevcut 
hükümlere göre, baroların kurulduğu yıllar sebebiyle baro genel kurulları tekli veya çiftli yıllarda 
yapılabilmektedir. Baro genel kurullarının farklı yıllarda yapılması, Birlik delegeliğine farklı yıllarda 
delege gönderilmesine neden olmaktadır. Ayrıca aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde 
aynı ilde her yıl herhangi bir baronun genel kurulu yapılabilecektir. Düzenlemeyle, tüm il barolarının 
genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir düzen içinde ve aynı tarihlerde 
yapılması amaçlanmaktadır. Buna göre, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak 
şartıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde yapılacaktır. Bu düzenleme, Teklifle Kanunun 115 
inci maddesinde yapılacak değişikle de uyumludur.

Madde 17- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Düzenlemeye göre, seçim dönemi bitmeden önce görevinden ayrılan baro başkanının yerine, baro genel 
kurulunda yeniden seçim yapılmayacak ve baro yönetim kurulu, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi 
üyeleri arasından baro başkanını seçecektir.

Madde 18- Maddeyle, Kanunun 114 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. İkinci ve üçüncü 
fıkralarda yapılan değişikle, her baro, baro başkanı dâhil en az dört delegeyle ve beşbin üyesi olan 
barolar bakımından ayrıca her beşbin üye için ilave bir delegeyle Türkiye Barolar Birliği genel 
kurulunda temsil edilecektir. Düzenlemeyle kurumsal olarak baroların, Birlik genel kurulunda daha 
etkin bir şekilde temsil edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 19- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 115 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Kanunun 82 nci maddesinde Teklifle yapılan değişikliğe göre baroların genel kurulları, son rakamı çift 
olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde yapılacaktır. Maddenin birinci 
fıkrasında yapılan değişiklikle, bu düzenlemeye uyum sağlanmakta ve Birlik genel kurulunun baro 
seçimlerinden sonra o yılın Aralık ayında Ankara’da yapılması kabul edilmektedir.

İkinci fıkrada yapılan değişiklikle, Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplanması, on yerine, 
yirmibeş baronun yönetim kurulunun yazılı talebine bağlanmaktadır. Ayrıca, gerek Birlik Yönetim 
Kurulunun gerekse yirmibeş baronun talebi üzerine yapılacak olağanüstü genel kurul toplantılarının 
Kanunda Birlik Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılabileceği 
ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, Birlik organları için seçim yapılamayacağı hükme 
bağlanmaktadır.

Madde 20- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 177 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Teklifle, aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan tanındığından maddede bu yeni sisteme 
uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adli 
yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacaktır. Büroda görevlendirme o 
ildeki avukatlar arasından eşitlik gözetilerek yapılacaktır. Adli yardım bürosunun oluşturulması ve adli 
yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 
hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilecektir.



‒ 12 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 222)

Madde 21- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yeni sisteme uyum düzenlemesi 
yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan ancak baroya kaydını yaptırmak istemeyen avukat, 
durumu hakkında, o ildeki herhangi bir baroya bilgi verebilecektir.

Madde 22- Maddeyle, 1136 sayılı Kanuna geçici 23 üncü madde eklenmektedir. Teklifle, Kanunun 
82 ve 115 inci maddelerinde yapılan değişiklikle, tüm baro genel kurulları ile Birlik Genel Kurulunun, 
son rakamı çift olan yıllarda yapılması kabul edilmektedir. Bu değişikliğe uyum sağlamak amacıyla 
baro ve Birlik organlarının seçimlerinin yapılacağı tarih belirlenmektedir. Buna göre, görev sürelerine 
bakılmaksızın baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Birlik delege 
seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında, Birlik Başkanlığı; yönetim, disiplin ve denetleme kurulu 
üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacaktır.

Madde 23- Maddeyle, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, Avukatlık Kanununda 
yapılan değişiklikle aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan tanındığından maddede bu 
sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, birden fazla baro kurulan illerde komisyona 
üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye 
ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.

Madde 24- Maddeyle, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 16 ncı maddesinde 
değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikle aynı ilde birden fazla baro 
kurulabilmesine imkan tanındığından maddede bu sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna 
göre, birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi baroların eşit ve 
dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar 
Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.

Madde 25- Maddeyle, 5957 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Teklifle, Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikle aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan 
tanındığından maddede bu sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, birden fazla baro 
kurulan illerde hal hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili 
esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından 
hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.

Madde 26- Maddeyle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 66 ncı maddesinde 
değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikle aynı ilde birden fazla 
baro kurulabilmesine imkan tanındığından maddede bu sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. 
Buna göre, birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi 
baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar 
Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.

Madde 27- Yürürlük maddesidir.

Madde 28- Yürütme maddesidir.
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Adalet Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Adalet Komisyonu 7/7/2020

 Esas No: 2/2999

 Karar No: 9

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çanakkale 
Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin 
Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Muhammed 
Levent Bülbül, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 177 Milletvekilinin; Avukatlık Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2999)” 30/6/2020 tarihinde esas komisyon 
olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. Teklif, Adalet Komisyonu Başkanvekili Bartın Milletvekili 
Yılmaz Tunç başkanlığında, Komisyonumuzun 2/7/2020, 3/7/2020, 4/7/2020 ve 5/7/2020 tarihli 
toplantılarında Teklif sahipleri ile Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin 
katılımlarıyla görüşülmüştür.

Görüşmelerin tamamı tutanağa bağlanmıştır. İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca Genel Kurul 
çalışmalarında Komisyonumuzu temsil etmek üzere Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Bursa 
Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Samsun Milletvekili Orhan 
Kırcalı ile Tokat Milletvekili Mustafa Arslan özel sözcü seçilmişlerdir. 

Komisyon, Anayasa aykırılık iddialarını değerlendirmiş, Anayasa’ya aykırılık iddialarını içeren 
önergeleri oylamış ve Teklif’in Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediği neticesine ulaşmıştır.

Müzakereler esnasında Teklifin lehinde genel olarak aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir:

Teklifin hazırlık sürecinde, geçmişte düzenleme konusu konularla ilgili olarak gerek kamu 
kurumları, gerek siyasiler, gerekse de sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu görüş ve raporlar 
gözden geçirilerek değerlendirilmiş; başta hukuk alanında yer alan sivil toplum kuruluşları, hukukçular 
ve baro başkanları olmak üzere ilgili tarafların görüşleri alınmıştır. Dolayısıyla ilgili tarafların 
görüşlerinin alınmadığı yönündeki eleştiriler yerinde değildir.

Teklifin müzakerelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde komisyonlar için ayrılan mevcut en büyük salon tercih edilmiş, maske ve hijyen ürünlerinin 
bulundurulması ve sosyal mesafenin sağlanması bakımından salonda gerekli tedbirler alınmıştır. 

Teklifin görüşmeleri için İçtüzüğün “Komisyonların toplantıya çağrılması” başlıklı 26’ncı 
maddesinde belirtilen komisyonların zorunluluk olmadıkça en az iki gün önceden toplantıya çağrılması 
gereğince komisyon üyelerine toplantıya çağrı iki gün önceden yapılmıştır. Yine İçtüzüğün “Bekleme 
süresi” başlıklı 36’ncı maddesinde belirtilen kırk sekiz saatlik süreye uygun olarak toplantı tarih ve saati 
belirlenmiştir. Dolayısıyla komisyonların toplantıya çağrılması ve havale edilen işlerin görüşülmeye 
başlanmasına ilişkin İçtüzüğün 26 ve 36’ncı maddelerinde yer alan sürelere ilişkin kurallara bir 
aykırılık bulunmamaktadır. Gündemin kurum içi, kurum dışı ve siyasi parti gruplarına dağıtımı ise 
bilgi mahiyetinde olup kırk sekiz saatlik süreye tabi değildir. Toplantı çağrısı usulüne uygun olup aksi 
yöndeki eleştiriler yerinde değildir.
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Barolar, avukatların üye olduğu kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Anayasanın 
135’inci maddesine göre “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir 
mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile 
ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını 
korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere 
göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.” Son yıllarda avukatlığa 
olan ilgi artmış, avukat sayısı hızlı bir yükseliş göstermiş ve artan avukat sayısı büyük illerde 
yoğunlaşmıştır. Avukatlık Kanunun 76’ncı maddesinde 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.” 
şeklinde nitelendirilmesine karşın başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere avukat sayısının 
yoğunlaştığı illerde baroların stajyer avukatların ve avukatların gerekli eğitimleri alması başta olmak 
üzere görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri ciddi anlamda zorlaşmıştır. Bilhassa avukatlık 
stajının sembolik ve belli prosedürlerin yerine getirildiği bir süreç hâline geldiği ise herkes tarafından 
bilinmektedir. Günümüzde avukat sayısının yoğun olduğu büyük illerde barolar ile avukatlar arasındaki 
ilişki adeta sadece baro levhasına kayıt hâline dönüşmüştür. Bu durum yapılan seçimlere de yansımış 
ve üç büyük ilde yarıya yaklaşan oranda avukatlar seçimlerde oy kullanmamışlardır. Diğer illere 
bakıldığında ise seçimlere katılım, yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. Düşük katılımlı seçimlere rağmen 
üç büyük ilin Türkiye Barolar Birliğinde temsil oranı neredeyse yarıya yakın bir orana erişmiştir. 
Ortaya çıkan bu durum baroların gerek demokratik temsili ve gerekse de görevlerini hakkıyla yerine 
getirebilmelerini temin amacıyla bir düzenleme yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Düzenlemeyle, 
başta barolar bakımından temsilde adalet tesis edilecek, barolar tarafından verilen hizmetlerin etkili 
ve verimli olması sağlanacak, avukatlar bir araya gelerek mesleki faaliyetlerini daha nitelikli yapma 
imkânına sahip olacak ve mesleğe başlangıçta ve sonrasında avukatlara verilen eğitimler daha nitelikli 
hâle gelecektir. Sonuç olarak kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan barolarla ilgili getirilen 
düzenlemeler başta Anayasanın 135’inci maddesi olmak üzere diğer Anayasa ve kanun hükümleri ile 
uyum içerisindedir, herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır.

Getirilen düzenlemeyle beş binden fazla avukat bulunan illerde iki bin avukatın bir araya gelerek 
bir baro kurabilmesine imkân tanınmaktadır. Burada yapılmak istenen örgütlenme ve ifade hürriyeti 
bağlamında sadece bir imkân olup asla bir zorunluluk söz konusu değildir. Bir araya gelip bir baro 
kurmaya/kurmamaya veya bir ilde birden fazla baro kurulması durumundan bunlardan hangisine kayıt 
yaptıracağına avukatlar kendileri karar vereceklerdir. Diğer yandan yeni bir baro kurulabilmesi için iki 
bin olarak belirlenen asgari avukat sayısının üç büyük il haricindeki diğer illerin bir çoğunun avukat 
sayısından daha fazlasına tekabül ettiği de dikkatlerden kaçmamalıdır. 
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Cübbe haricinde farklı kıyafetleri nedeniyle avukatların bir ayrımcılığa tabi tutulmamaları 
bakımından farklı yaşam tarzı ve kişisel tercihlere saygı bağlamında avukatlar, şekli Türkiye Barolar 
Birliği tarafından belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacaklardır. Kılık kıyafete ilişkin başkaca bir 
zorunluluk getirilemeyecektir. 

Avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro keseneği yarı oranında alınacaktır. Bu durum avukatlık 
mesleğine yeni başlayan avukatların mali yükünü bir nebze azaltacak bir düzenlemedir.

Avukatlık Kanunun 77’nci maddesinde bölgesi içinde en az otuz avukat bulunan her il merkezinde 
bir baro kurulacağı hüküm altına alınmış ancak avukatların baroya kayıtlı avukatlar olmasına ilişkin 
bir zorunluluğa yer verilmemiştir. Bu nedenle kamuda çalışan avukatlar da baroya kaydı bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın bir ilde bulunan avukat sayısının tespitinde dikkate alınacaktır. 
Duruşmaya katılma ve benzeri yargılama faaliyetlerini gerçekleştiren kamu avukatlarına bu hakkı 
vermek esasen eşitlik ilkesine aykırı değil bizatihi eşitlik ilkesinin bir gereğidir.

Adli yardım büroları, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacaktır. Ancak buradaki 
eşitlik dosya tevzisi anlamında bir eşitlik değildir. Adli yardım hizmeti veren avukatlara tek baro 
sisteminde yapıldığı şekliyle dosya tevzisi yapılacaktır. Adli yardım bürosunun oluşumu ve adli yardım 
hizmetinin yürütülmesine ilişkin çıkarılacak yönetmelikle bu hususlar açığa kavuşturulacaktır. Tevzide 
eşitlik noktasında bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

Avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden 
doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle bölge adliye mahkemesi ceza daireleri tarafından 
verilen kararların, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286’ncı maddesinin ikinci fıkrasında 
düzenlenen kesinlik sınırları içinde kalsa bile temyiz edilebilmesine imkân sağlanarak, belirtilen 
suçlarla ilgili olarak temyiz edilemeyen kararlara karşı temyiz kanun yolu açılması sağlanmış böylece 
farklı uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Teklifin aleyhinde ise genel itibarıyla aşağıdaki eleştiriler dile getirilmiştir:

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması ile yargıya olan güven konusunda yaşanan sorunlar 
ortada iken getirilen düzenleme, gerek hukuk eğitimi gerekse de avukatların hâlihazırda mevcut ve 
giderek artan sorunlarına ilişkin çözümler içermemekte, düzenlemenin esasını teşkil eden hususlarda 
herhangi bir toplumsal talep de bulunmamaktadır. Öte yandan Teklifin hazırlık sürecinde, düzenleme 
konusunun asli tarafını teşkil eden Baroların görüşleri alınmamış; Teklifin sunulması aşamasına kadar/
sonrasında neredeyse Baroların tamamının ve ilgili tarafların düzenlemeye ilişkin yoğun eleştirileri göz 
ardı edilmiştir.

Ülkemizin pandemi ile mücadele ettiği ve hastalığa karşı korunma tedbirlerine ilişkin yoğun 
uyarıların yapıldığı zor koşullar altında, herhangi bir toplumsal ihtiyaç ve talepten kaynaklanmayan, 
yargı düzenini etkileyecek böylesine önemli bir düzenlemenin yüksek riskli bölge ilan edilen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sağlık açısından son derece sakıncalıdır. Bunun yanı sıra Teklif’e 
ilişkin toplantıya çağrı, İçtüzükte yer alan koruyucu sürelere (İçtüzük madde 26, 36) uyulmaksızın 
gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla ortada İçtüzük kurallarına uygun, usulüne göre yapılmış bir toplantı 
çağrısı bulunmamaktadır. 



‒ 16 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 222)

Avukatlar hak arama hürriyetinin temsilcisi yargı mensupları, barolar ise Anayasanın 135’inci 
maddesi bağlamında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşudur. Bir ilde, kamu kurumu niteliği 
taşıyan baroların, birden fazla kurulmasına olanak tanınması hukuk devleti ilkesine aykırı, hukuk 
güvenliği ilkesini ve üniter yapıyı zedeleyecek mahiyette bir düzenlemedir.  Barolar, dayanağı 
Anayasada yer alan, kamusal özelliklere haiz meslek kuruluşları olmalarının yanı sıra, hukukun 
üstünlüğü ve insan haklarını savunmak noktasında bilhassa kadın ve çocuklara yönelik insan hakları 
ihlallerinde hukuki destek vermek ve adli yardım hizmetlerini koordine etmek suretiyle önemli işlevleri 
yerine getirmektedirler. Çoklu/bölünmüş barolara imkân tanınması, uygulamada belli kimlikler 
temelinde baroların oluşması sonucunu ortaya çıkacaktır. Neticesinde yargının savunma ayağında 
bütünsellik bozulacak ve bağımsızlığı zedelenecek, avukatlar arasındaki dayanışma zarar görecek, 
mali zorluklar, üye kazanmak niyeti gibi nedenlerle barolar tarafından verilen eğitimlerin kalitesi 
etkilenecek, disiplin uygulamalarındaki zafiyet mesleki yozlaşmaya neden olabilecek ve aynı meslek 
grubuna mensup avukatlar arasında eşitsizlikler ortaya çıkacaktır.  Yine düzenlemeyle Türkiye Barolar 
Birliği delege yapısının belirlenmesinde, seçimlerin temel ilkesi “temsilde adalet” ilkesine aykırı 
olarak üç büyük il ile diğer iller arasındaki delege sayısındaki farkın demokratik olmadığı gerekçesiyle 
değişikliğe gidilmektedir. Oysaki delege sayısındaki farklılık, o illerde bulunan avukat sayısının fazla 
olmasıyla doğru orantılıdır; hakkaniyete ve temsilde adalete uygundur. Esasen yapılması gereken 
seçim usulünde yapılacak bir değişiklik değil, nüfusun bu illerde toplanmasının ve doğal olarak avukat 
sayılarının artmasının nedenlerinin araştırılması, diğer illerin cazip hâle getirilerek sorunların temelde 
çözülmesidir. Getirilen düzenleme ile avukat sayısı ile delege sayısı arasındaki oran, temsilde adalet ve 
çoğulculuk ilkelerine aykırı olarak değiştirilmektedir. Öyle ki, beş bin avukata yaklaşan Antalya Barosu 
ile bir ilde baro kurulması için gereken asgari avukat sayısının biraz üzerinde avukata sahip iller aynı 
delege sayısı ile temsil edileceklerdir. Diğer yandan beş binden fazla avukat bulunan illerde iki bin 
avukat ile bir baro kurulabilecek iken her beş bin üye için ilave bir delege düzenlemesi kendi içinde 
çelişen, temsilde adaletsizliği ortaya koyan bir düzenlemedir. Anayasa Mahkemesinin bir çok kararında 
belirttiği şekliyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşların özerkliği ile bağdaştırılamayacak 
müdahalelere yol açabilecek olan düzenleme başta Anayasanın 135’inci maddesi olmak üzere, hukuk 
devleti ilkesini güvence altına alan 2’nci maddesine, “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlıklı 
11’inci maddesine, hak arama hürriyetini düzenleyen 36’ncı maddesine, temsilde adalet ilkesini içeren 
67’nci maddesine ve diğer bir çok Anayasa hükmüne açıkça aykırıdır. 

Adli yardım bürosu ve adli yardım temsilcilerinin bir ilde birden fazla baro bulunması durumunda 
hangi baronun yönetim kurulunun gözetimi altında çalışacağı, temsilcilerin hangi baronun yönetim 
kurulu tarafından atanacağı gibi adli yardım hizmetinin işleyişine ilişkin konularda Teklifte bir 
düzenlemeye gidilmemiştir. Bu hâliyle adli yardım sistemi ile çoklu baro sisteminin birbiriyle uyumlu 
çalışması mevcut düzenlemeler dikkate alındığında mümkün görülmemektedir. 

Kamu avukatlarının bir ilde bulunan avukat sayısının hesabında dâhil edilip edilmeyeceği 
konusunda metinde bir açıklık bulunmamaktadır. Baroya kayıtlı olmayan bir avukatın baro seçimlerinde 
oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. Üye olmamayı tercih eden ve aidat ödemeyen kamu avukatlarının 
avukat sayısına dâhil edilmesi eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edecektir.

Komisyonumuzca Teklifin maddeleri aynen kabul edilmiştir.
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Teklif oy çokluğu ile kabul edilmiş, maddeleri redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.

 Başkanvekili Sözcü Kâtip

	 Yılmaz	Tunç	 Gülay	Samancı	 Belgin	Uygur

 Bartın Konya Balıkesir

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

	 Ayhan	Erel	 Abdullah	Koç	 Hasan	Subaşı

 Aksaray Ağrı Antalya

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Son oylamada bulunamadı,

   muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Rafet	Zeybek	 Süleyman	Bülbül	 Ayşe	Acar	Başaran

 Antalya Aydın Batman

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Son oylamada bulunamadı,

   muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Emine	Yavuz	Gözgeç	 Tufan	Köse	 Sabri	Öztürk

 Bursa Çorum Giresun

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Son oylamada bulunamadı, 

  muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Abdulkadir	Özel	 Turan	Aydoğan	 Zeynel	Emre

 Hatay İstanbul İstanbul

  (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Abdullah	Güler	 Züleyha	Gülüm	 Mahmut	Atilla	Kaya

 İstanbul İstanbul İzmir

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) 

 Üye Üye Üye

	 Ramazan	Can	 Halil	Öztürk	 Alpay	Antmen

 Kırıkkale Kırıkkale Mersin

   (Muhalefet şerhimiz vardır)
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 Üye Üye Üye

	 Orhan	Kırcalı	 Mustafa	Arslan	 Yücel	Bulut

 Samsun Tokat Tokat

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

  Üye

 	 Yusuf	Başer

  Yozgat
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MUHALEFET ŞERHİ
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   07.07.2020

 Zeynel Emre Tufan Köse Rafet Zeybek

	 İstanbul	 Çorum	 Antalya

	 Turan	Aydoğan	 Alpay	Antmen	 Süleyman	Bülbül

	 İstanbul	 Mersin	 Aydın
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	 Züleyha	Gülüm	 Ayşe	Acar	Başaran	 Abdullah	Koç

	 İstanbul	 Batman	 Ağrı
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Hasan	Subaşı	 Ayhan	Erel

	 Antalya	 Aksaray



(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çanakkale 
Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili 
Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Muhammed 
Levent Bülbül, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 

177 Milletvekilinin Teklifi)

(Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

AVUKATLIK KANUNU İLE 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
 

MADDE 1- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “yer barosu” ibaresi “baro” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 1136 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin birinci fıkrasına, “dahildir.)” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve staj yaptığı 
baroya kayıtlı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 1136 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yer 
barosuna” ibaresi “baroya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 1136 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı 
bendinde yer alan “o baroya yazılı” ibaresi “staj 
yaptığı baroya kayıtlı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 1136 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesinin birinci fıkrasına, “gelmesi hallerinde,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “avukatın kayıtlı 
olduğu” ibaresi ve “yürütmek için” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “kendi barosuna kayıtlı” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 6- 1136 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinde yer alan “aynı baroya” ibareleri 
“aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 1136 sayılı Kanunun 49 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

AVUKATLIK KANUNU İLE 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “yer barosu” ibaresi “baro” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 1136 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin birinci fıkrasına, “dahildir.)” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve staj yaptığı 
baroya kayıtlı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 1136 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yer 
barosuna” ibaresi “baroya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 1136 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı 
bendinde yer alan “o baroya yazılı” ibaresi “staj 
yaptığı baroya kayıtlı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 1136 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gelmesi 
hallerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“avukatın kayıtlı olduğu” ibaresi ve “yürütmek 
için” ibaresinden sonra gelmek üzere “kendi 
barosuna kayıtlı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 1136 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinde yer alan “aynı baroya” ibareleri 
“aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 1136 sayılı Kanunun 49 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP 
BAŞKANVEKİLLERİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ 
CAHİT ÖZKAN, ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ 
BÜLENT TURAN, TOKAT MİLLETVEKİLİ ÖZLEM 
ZENGİN, ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ MUHAMMET 
EMİN AKBAŞOĞLU VE MİLLİYETÇİ HAREKET 
PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ SAKARYA 
MİLLETVEKİLİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL,
MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY İLE 177 

MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çanakkale 
Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili 
Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Muhammed 
Levent Bülbül, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 

177 Milletvekilinin Teklifi)

(Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

“Avukatların resmi kılık ve kıyafeti:
MADDE 49 - Avukatlar, mahkemelere 

Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen 
cübbeyle çıkmak zorundadır. Avukatlara kılık 
ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk 
getirilemez.”

MADDE 8- 1136 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Birden fazla baronun bulunduğu illerde baro 
için ayrılacak yer Türkiye Barolar Birliğine tahsis 
edilir ve Birlik barolara kayıtlı avukat sayısını 
esas alarak bu yeri barolara tahsis eder.”

MADDE 9- 1136 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinin birinci fıkrasına “Cumhuriyet savcısı 
denetiminde ve” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“kayıtlı olunan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 1136 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Avukatların, avukatlık veya Türkiye 
Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki 
görevlerinden doğan veya görev sırasında 
işledikleri suçlar nedeniyle verilen bölge 
adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları 
hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun 286 ncı maddesinin 
ikinci fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 11- 1136 sayılı Kanunun 64 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına “düşmedikçe,” 
ibaresinden sonra, ikinci fıkrasına ise “avukat 
hakkında,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“kayıtlı olduğu” ibareleri eklenmiş ve üçüncü 
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “baro” 
ibaresi “kararı veren baronun” şeklinde 
değiştirilmiştir.

“Avukatların resmi kılık ve kıyafeti:
MADDE 49- Avukatlar, mahkemelere 

Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen 
cübbeyle çıkmak zorundadır. Avukatlara kılık 
ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk 
getirilemez.”

MADDE 8- 1136 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Birden fazla baronun bulunduğu illerde baro 
için ayrılacak yer Türkiye Barolar Birliğine tahsis 
edilir ve Birlik, barolara kayıtlı avukat sayısını 
esas alarak bu yeri barolara tahsis eder.”

MADDE 9- 1136 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhuriyet 
savcısı denetiminde ve” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “kayıtlı olunan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 1136 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Avukatların, avukatlık veya Türkiye 
Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki 
görevlerinden doğan veya görev sırasında 
işledikleri suçlar nedeniyle verilen bölge adliye 
mahkemesi ceza dairelerinin kararları hakkında 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 286 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
uygulanmaz.” 

MADDE 11- 1136 sayılı Kanunun 64 
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“düşmedikçe,” ve ikinci fıkrasında yer alan 
“avukat hakkında,” ibarelerinden sonra gelmek 
üzere “kayıtlı olduğu” ibareleri eklenmiş ve 
üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“baro” ibaresi “kararı veren baronun” şeklinde 
değiştirilmiştir.
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MADDE 12- 1136 sayılı Kanunun 65 inci 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Şu kadar ki, mesleğin ilk beş yılında baro 
keseneği yarı oranında alınır.”

MADDE 13- 1136 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Bir ilde birden fazla baronun bulunması hâlinde 
avukat, bunlardan birinin levhasına yazılır.”

MADDE 14- 1136 sayılı Kanunun 67 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “o yer 
barosu” ibaresi, “bu tespiti yapan baronun” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 1136 sayılı Kanunun 77 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler 
ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari 
ikibin avukatla bir baro kurulabilir. Kuruluş 
müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe 
ile ikibin avukatın imzasının ve bu avukatların 
belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun 
isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar 
Birliğine verilir. Birlik, kuruluş işlemlerini 
yerine getirmek üzere kurucular kurulunu 
görevlendirir. Kurucular kurulu en geç altı ay 
içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve 
Birliğe bildirir. Kuruluşu tamamlanan baronun 
seçimli ilk olağan genel kurulu, 82 nci madde 
hükmü uyarınca yapılır. Avukat sayısının ikibinin 
altına düşmesi hâlinde Birlik, asgari avukat 
sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak 
ilgili baroya bildirir. Verilen süre içinde eksiklik 
giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik 
tarafından son verilir ve son verme kararı Birliğin 
resmi internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişiliği 

MADDE 12- 1136 sayılı Kanunun 65 inci 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Şu kadar ki, mesleğin ilk beş yılında baro 
keseneği yarı oranında alınır.”

MADDE 13- 1136 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde 
avukat bunlardan birinin levhasına yazılır.”

MADDE 14- 1136 sayılı Kanunun 67 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “o yer 
barosu” ibaresi, “bu tespiti yapan baronun” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 1136 sayılı Kanunun 77 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler 
ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari 
ikibin avukatla bir baro kurulabilir. Kuruluş 
müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe 
ile ikibin avukatın imzasının ve bu avukatların 
belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun 
isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar 
Birliğine verilir. Birlik, kuruluş işlemlerini 
yerine getirmek üzere kurucular kurulunu 
görevlendirir. Kurucular kurulu en geç altı ay 
içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve 
Birliğe bildirir. Kuruluşu tamamlanan baronun 
seçimli ilk olağan genel kurulu, 82 nci madde 
hükmü uyarınca yapılır. Avukat sayısının ikibinin 
altına düşmesi halinde Birlik, asgari avukat 
sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak 
ilgili baroya bildirir. Verilen süre içinde eksiklik 
giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik 
tarafından son verilir ve son verme kararı Birliğin 
resmi internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişiliği 
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sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler 
ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde o ilde 
bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa 
diledikleri baroya kaydolur ve bunların devam 
eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından 
yürütülür. Tüzel kişiliği sona eren baronun 
tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından 
Birliğin denetim ve gözetiminde yapılır ve kalan 
malvarlığı Birliğe geçer.” 
“Aynı ilde yeni bir baronun kurulması hâlinde 
Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma 
tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle 
baroları o ilin adıyla numaralandırır.”

MADDE 16- 1136 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel kurul” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “son rakamı çift 
olan yıllarda olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 1136 sayılı Kanunun 96 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan 
baro başkanının yerine baro yönetim kurulu 
tarafından, kendi üyeleri arasından, kalan süreyi 
tamamlamak üzere baro başkanı seçilir.”

MADDE 18- 1136 sayılı Kanunun 114 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ikişer” 
ibaresi “üçer” şeklinde ve üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Baro genel kurullarınca ayrıca her beşbin 
üye için birer delege seçilir.”

MADDE 19- 1136 sayılı Kanunun 115 inci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

“Birlik Genel Kurulu baro seçimlerinin 
yapıldığı yılın Aralık ayında, Ankara’da olağan 
toplantısını yapar. 

sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler 
ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde o ilde 
bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa 
diledikleri baroya kaydolur ve bunların devam 
eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından 
yürütülür. Tüzel kişiliği sona eren baronun 
tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından 
Birliğin denetim ve gözetiminde yapılır ve kalan 
malvarlığı Birliğe geçer.”
“Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde 
Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma 
tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle 
baroları o ilin adıyla numaralandırır.”

MADDE 16- 1136 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesinin birinci fıkrasına “Genel kurul” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “son rakamı çift 
olan yıllarda olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 1136 sayılı Kanunun 96 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan 
baro başkanının yerine baro yönetim kurulu 
tarafından, kendi üyeleri arasından, kalan süreyi 
tamamlamak üzere baro başkanı seçilir.”

MADDE 18- 1136 sayılı Kanunun 114 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ikişer” 
ibaresi “üçer” şeklinde ve üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Baro genel kurullarınca ayrıca her beşbin 
üye için birer delege seçilir.”

MADDE 19- 1136 sayılı Kanunun 115 inci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“Birlik Genel Kurulu baro seçimlerinin 
yapıldığı yılın Aralık ayında, Ankara’da olağan 
toplantısını yapar.
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Birlik Yönetim Kurulu doğrudan veya en 
az yirmibeş baronun yönetim kurullarının yazılı 
istemi üzerine, 117 nci maddede belirtilen görev 
alanıyla sınırlı olmak kaydıyla, Genel Kurulu 
olağanüstü toplantıya çağırır. Ancak olağanüstü 
toplantıda seçim yapılamaz.”

MADDE 20- 1136 sayılı Kanunun 177 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birden fazla baronun bulunduğu illerde 
adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili 
esas alınarak oluşturulur. Büroda görevlendirme, 
o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek 
yapılır. Adli yardım bürosunun oluşturulmasına 
ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin 
usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca 
onaylanan yönetmelikte gösterilir.”

MADDE 21- 1136 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesine 
“yer barosuna” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“veya o ilde birden fazla baronun bulunması 
hâlinde bu barolardan birine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 1136 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 23- Görev sürelerine 
bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, 
yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri 
ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 
yılı Ekim ayının ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, 
yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri 
seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılır.”

MADDE 23- 17/7/2004 tarihli ve 5233 
sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 
Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir.

Birlik Yönetim Kurulu doğrudan veya en 
az yirmibeş baronun yönetim kurullarının yazılı 
istemi üzerine, 117 nci maddede belirtilen görev 
alanıyla sınırlı olmak kaydıyla, Genel Kurulu 
olağanüstü toplantıya çağırır. Ancak olağanüstü 
toplantıda seçim yapılamaz.”

MADDE 20- 1136 sayılı Kanunun 177 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birden fazla baronun bulunduğu illerde 
adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili 
esas alınarak oluşturulur. Büroda görevlendirme, 
o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek 
yapılır. Adli yardım bürosunun oluşturulmasına 
ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin 
usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca 
onaylanan yönetmelikte gösterilir.”

MADDE 21- 1136 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesine 
“yer barosuna” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“veya o ilde birden fazla baronun bulunması 
halinde bu barolardan birine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 1136 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23- Görev sürelerine 
bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, 
yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri 
ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 
yılı Ekim ayının ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, 
yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri 
seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılır.”

MADDE 23- 17/7/2004 tarihli ve 5233 
sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 
Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir.
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“Birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye 
görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü 
temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye 
ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği 
tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir.”

MADDE 24- 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı 
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 
16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir.
“Birden fazla baro kurulan illerde koruma 
kurullarına temsilci görevlendirilmesi, baroların 
eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. 
Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye 
Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte 
gösterilir.”

MADDE 25- 11/3/2010 tarihli ve 5957 
sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep 
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler 
eklenmiştir.
“Birden fazla baro kurulan illerde hal hakem 
heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların 
eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. 
Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye 
Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte 
gösterilir.”

MADDE 26- 7/11/2013 tarihli ve 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir.
“Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe 
tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, 
baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak 
yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar 
Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 
yönetmelikte gösterilir.”

“Birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye 
görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü 
temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye 
ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği 
tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir.”

MADDE 24- 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı 
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 
16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir. 
“Birden fazla baro kurulan illerde koruma 
kurullarına temsilci görevlendirilmesi, baroların 
eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. 
Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye 
Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte 
gösterilir.”

MADDE 25- 11/3/2010 tarihli ve 5957 
sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep 
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler 
eklenmiştir.
“Birden fazla baro kurulan illerde hal hakem 
heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların 
eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. 
Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye 
Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte 
gösterilir.”

MADDE 26- 7/11/2013 tarihli ve 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir. 
“Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe 
tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, 
baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak 
yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar 
Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 
yönetmelikte gösterilir.”
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MADDE 27- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 28- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 27- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 28- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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