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1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE 

İLİŞKİN BÜLTEN 

 
7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba 

Yasa”) 15 Temmuz 2020 tarih ve 31186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İlgili Torba Yasa, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda (“Kanun” veya “1136 sayılı Kanun”) birtakım 

köklü değişiklikler yapılmasını öngörmektedir. 1136 sayılı Kanunu’na getirilen değişiklikler bu bülten 

ile dikkatinize sunulmaktadır. 

 
1- Baroların kurulması ve baro tüzel kişiliğinin sona ermesi: 

 

1136 sayılı Kanun’un 77. maddesi uyarınca, barolar kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliği’ne 

bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar. Aynı ilde yeni bir baro kurulduğu takdirde, Türkiye Barolar Birliği 

tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla 

numaralandıracaktır. 

 

Kanun’un “Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi” 

başlıklı 77. maddesine eklenen hüküm ile, avukat sayısının beş bini geçtiği illerde asgari iki bin avukat 

ile bir baro kurulabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bahsi geçen sayıların belirlenmesinde baro 

levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüslerinde görev 

yapan avukatlar esas alınacaktır. 

 

Baronun kuruluşuna ilişkin yapılacak müracaatta, kuruluş talebini içeren dilekçe ile iki bin avukatın 

imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste 

Türkiye Barolar Birliğine (“Birlik”) verilecek ve Birlik kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi 

amacıyla kurucular kurulunu görevlendirecektir. Kurucular kurulunun en geç altı ay içerisinde organ 

seçimlerini yapmak için kuruluş genel kurulunu toplaması ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak, 

Birlik’e bildirmesi gerekmektedir. Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya 

kadar Birlik’te temsil edilmeyecek ve seçimli ilk olağan genel kurul son rakamı çift olan yıllarda iki 

yılda bir olmak üzere Ekim ayını ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine gündemindeki 

maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır. 

 

Avukat sayısının iki bin kişi altına düşmesi halinde Birlik, asgari avukat sayısının sağlanması için 

ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacaktır. Buna rağmen verilen süre içinde eksiklik giderilmez ise 

baronun tüzel kişiliğine son verileceği de Kanun’da düzenlenmiştir. Son verme kararı Birlik’in resmî 

sitesinden ilan edilir ve bu baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren on beş 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 Birlik’in denetim ve gözetiminde yapılarak kalan malvarlığı Birlik’e aktarılır. 

 

2- Baro başkanının seçilmesi: 

 

1136 sayılı Kanun’un değişiklik yapılan 96. maddesine göre seçim döneminin bitmesinden önce 

ayrılan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından kalan süreyi 

tamamlamak üzere baro başkanı seçilecektir. 

 

3- Levhaya yazılma yükümlülüğü: 

 

1136 sayılı Kanun’un değişiklikten önceki halinde avukatlar, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık 

yapacağı yerin baro levhasına yazılmakla yükümlüydü. Kanun’un 66. maddesine eklenen son cümle 

ile, çoklu baro sistemini entegre etmek amacıyla, birden fazla baro bulunan illerde avukatların 

bunlardan birinin levhasına yazılacağı düzenlenmiştir. 
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Ek olarak Kanun’un 15. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca stajyer avukatlar, avukatlık stajının 

ikinci altı ayını en az beş yıl kıdemi olan ve staj yaptığı baroya kayıtlı bir avukatın yanına yapacaktır. 

 

4- Baroya ve avukatlara ayrılacak yer: 

  

Bilindiği üzere her adalet dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra 

dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayırılması zorunludur. 1136 sayılı Kanun’un 

50. maddesine eklenen son madde ile, birden fazla baronun bulunduğu illerde baro için ayrılacak yerin 

Türkiye Barolar Birliği’ne tahsis edileceği ve Birlik’in barolara kayıtlı avukat sayısını esas alarak bu 

yerleri baroya tahsis edeceği düzenlenmiştir. 

 

5- Adli yardım hizmeti: 

 

1136 sayılı Kanun’un 177. maddesinde adli yardım hizmetinin baro merkezlerinde, baro yönetim 

kurullarınca avukatlar arasından oluşturulan adli yardım bürosu tarafından yürütüleceği 

düzenlenmekteydi. Kanun’a eklenen fıkra uyarınca birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım 

bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacaktır. Adli yardım bürosunun 

oluşturulmasına ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar 

Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan yönetmelikte 

gösterilecektir. 

 

6- Avukatın geçici olarak görevlendirilmesi: 

 

Bilindiği üzere bir avukatın ölmesi, meslekten yahut işten çıkarılması, işten yasaklanması yahut geçici 

olarak iş yapamaz duruma gelmesi halinde baronun başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş 

sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartı ile, işlerin geçici olarak takip edilmesi ve yürütülmesi 

amacıyla bir avukatı görevlendirmekte ve dosyaları kendisine devir ve teslim etmekte idi. Kanun’un 

42. maddesine eklenen ifadeler doğrultusunda; sayılan hallerin meydana gelmesi durumunda ilgili 

avukatın kayıtlı olduğu baro başkanı tarafından avukatın kendi barosuna kayıtlı bir avukat 

görevlendirilecektir.  

 

7- Kovuşturma İzni  

 
1136 sayılı Kanun’un 59. maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili maddeye ek bir fıkra getirilmiştir. 

Eklenen bu fıkraya göre 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 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 

286. maddesinin ikinci fıkrası uygulanmayacaktır. 

 

İlgili fıkranın eklendiği 59. madde, kovuşturma izni, son soruşturmanın açılması kararı ve duruşmanın 

yapılacağı mahkemeyi düzenlemektedir. Bahsi geçen ek fıkra ile Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 

temyiz hükümlerini düzenleyen 286. maddesinin ikinci fıkrası 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 uygulama 

alanı bulmayacaktır. 

 

1136 sayılı Kanun’un “soruşturmaya yetkili Cumhuriyet savcısı” başlıklı 58. maddesinde de önemli 

bir değişiklik mevcuttur. 58. maddenin değişiklikten öncesi halinde, avukat yazıhaneleri ve 

konutlarının ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı 

denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabileceği düzenlenmekteydi. Çoklu baro sistemini 

öngören kanun değişikliği sebebiyle 58. madde de buna uygun olarak revize edilmiştir. Böylece, 

avukat yazıhaneleri ve konutları Cumhuriyet savcısı denetiminde, yazıhanesi aranan avukatın kayıtlı 

olduğu baronun temsilcisinin katılımı ile aranabilecektir. 
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8- Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu: 

 
Kanun’un 114. maddesi uyarınca, Türkiye Barolar Birliği’nin Genel Kurul’u baroların avukatlıkta en 

az on yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri üçer delege ile kurulacaktır. Kanun 

değişikliğinden önce, Genel Kurul’un ikişer delege ile kurulması düzenlenmekteydi. 

 

Baro genel kurullarınca ayrıca her beş bin üye için birer delege seçilecektir. Kanun değişikliğinden 

önce, avukat sayısı yüzden fazla olan baroların yüzden sonraki her üç yüz üye için ayrıca birer delege 

seçeceği öngörülmekteydi. 

 

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu, baro seçimlerinin yapıldığı yılın aralık ayında Ankara’da olağan 

toplantısını yapacaktır. Kanun metninin eski halinde, olağan toplantının iki yılda bir yapılacağı 

belirtilmiş olmakla birlikte toplantının yer ve zamanı açıkça düzenlenmemişti. 

 

Kanun’un 115. maddesine göre ise, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun doğrudan veya en az 

yirmi beş baronun yönetim kurullarının yazılı istemi üzerince, Kanun’un 117. maddesinde belirtilen 

görev alanıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi mevcuttur. 

Yapılan değişiklik ile beraber, olağanüstü toplantıda seçim yapılamayacağı hükmü Kanun’a 

eklenmiştir. 

 

9- Delege Seçimleri ve Baro Başkanlığı ile Bazı Kurul Üyeliklerinin Seçimleri: 

 
1136 sayılı Kanun’a eklenen geçici 23. maddeye göre, 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 yapılacaktır. 

 

10- Avukatların Resmî Kılık ve Kıyafetine İlişkin Düzenlemeler: 

 

1136 sayılı Kanun’un önceki düzenlemesine göre avukatlar mahkemelere Türkiye Barolar Birliği 

tarafından belirlenen resmi kılık ile çıkmaları zorunlu tutulmuştu. Avukatların resmi kılık ve kıyafetini 

düzenleyen 49. maddesinde yapılan değişiklik ile avukatlar, mahkemelere Türkiye Barolar Birliği 

tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zorunluluğu getirilmiştir.  

 

Yine yapılan değişiklik ile staj dönemi de dahil olmak üzere avukatların baro ve Türkiye Barolar 

Birliği’nin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir 

zorunluluğa tabi olamayacağı düzenlenmiştir.  

 

11- Baro Keseneği: 

 

1136 sayılı Kanun’un baro keseneğini düzenleyen 65. maddesine eklenen hüküm ile avukatlık 

mesleğinin ilk beş yılında baro keseneğinin yarı oranda alınacağı düzenlenmiştir. 

 

 
Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 
*Çalışmamızda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 


