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             Avukata karşı işlenen suçlar: 
             Madde 57 – Görev Sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen 
suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır. 
 
             Soruşturmaya yetkili Cumhuriyet Savcısı: 
             Madde 58 – (Değişik :23/1/2008-5728/331 md.) 

Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki 
görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, 
Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından 
yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla 
ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır 
ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri 
aranamaz. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun duruşmanın 
inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar 
tutuklanamayacağı gibi, haklarında disiplin hapsi veya para cezası da verilemez. 
  
           Kovuşturma izni, son soruşturmanın açılması kararı ve duruşmanın yapılacağı 
mahkeme: 
             Madde 59 – 58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli 
görüldüğü takdirde dosya, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır 
ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 
             Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddianamesini düzenliyerek dosyayı son 
soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza 
mahkemesine verir. 
             İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uyarınca, 
hakkında kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine avukat, kanunda yazılı 
süre içinde bazı delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa nazara 
alınır, gerekirse soruşturma başkan tarafından derinleştirilir. 
             Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, suçun 
işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/38 md.) Durum 
avukatın kayıtlı olduğu baroya bildirilir. 
 
             İtiraz hakkı: 
             Madde 60 – 59 uncu maddede yazılı mahkemelerin tutuklama veya salıverilmeye 
yahut son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair kararlarına karşı Cumhuriyet Savcısı 
veya sanık tarafından genel hükümler uyarınca itiraz olunabilir. 
             Bu itiraz, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi hariç olmak üzere, itiraz edilen 
kararı veren mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesinde incelenir. 
 
             Suçüstü hali:  
             Madde 61 – (Değişik : 23/1/2008-5728/332 md.) 

    Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde 
soruşturma, bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere göre yapılır. 

 
             Görevi kötüye kullanma:  
             Madde 62 – (Değişik : 23/1/2008-5728/333 md.) 

Bu Kanun ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Türkiye Barolar Birliğinin 
yahut baroların organlarında görevli olarak kendisine verilmiş bulunan görev ve yetkiyi 



kötüye kullanan avukat Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi hükümlerine göre 
cezalandırılır. 

 
              Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması: 
             Madde 63 – Baro levhasında yazılı bulunmıyanlar ve işten yasaklanmış olan 
avukatlar, şahıslarına ait olmıyan dava evrakını düzenliyemez, icra işlemlerini takip edemez 
ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmıyanlar 
avukatlık unvanını da taşıyamazlar. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/40 md.) Şu kadar ki, baro 
levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu kapatarak vergi kaydını sildiren avukatlar 
durumları hakkında bilgi vermek ve baroya karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek 
koşuluyla sadece avukat unvanını kullanabilirler.  
            (Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) Birinci fıkra hükmüne aykırı 
eylemde bulunanlara Cumhuriyet savcısı tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezası verilir.  

(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) Avukatlık yapmak yetkisini 
taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları 
kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 
           Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolar, bu maddenin kapsamına giren bir olayı 
öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucu 
Cumhuriyet Savcısı tarafından baroya bildirilir. 

 
             Disiplin Cezalarının uygulanacağı haller: 
             Madde 134 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/65 md.) 
             Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve 
davranışlarda bulunanlarla, meslekî çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin 
gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin 
cezaları uygulanır. 
 
             Disiplin cezaları: 
             Madde 135 – Disiplin cezaları şunlardır: 
             1. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/23 md.) Uyarma; avukatın mesleğinin icrasında daha 
dikkatli davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesidir. 
             2. Kınama; meslekinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata bildirilmesidir. 
            3. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/23 md.) Onbin liradan yüzellibin liraya kadar para 
cezası. 
            4. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/66 md.) İşten çıkarma, avukatın veya avukatlık 
ortaklığının üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere meslekî faaliyetlerinin 
yasaklanmasıdır. 
             5. Meslekten çıkarma; avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak avukatın adının baro 
levhasından silinmesi ve avukatlık unvanının kaldırılmasıdır. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/66 
md.) Avukatlık ortaklığı için de baro avukatlık ortaklığı sicilinden silinmesidir. 
 
             Cezaların uygulanma şekli: 
             Madde 136 – Bu kanunun avukatların hak ve ödevleri ile ilgili altıncı kısmında yazılı 
esaslara uymıyanlar hakkında ilk defasında en az kınama, tekrarında, davranışın ağırlığına 
göre, para veya işten çıkarma cezası ve 5 inci maddenin (a) bendinde yazılı bir suçtan kesin 
olarak hüküm giyme halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır. 
             Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasını gerektiren 
davranışta bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır. 
             Bir defa işten çıkarılan avukat, beş yıllık dönem içinde bu kanunun altıncı kısmındaki 
kurallara aykırı davranışta bulunursa meslekten çıkarılır. 
 
             Savunma hakkı: 
             Madde 137 – Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda, isnat olunan hususun 
avukata açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için 
en az on günlük bir süre tanınması zorunludur. 
 



            Baroya yazılmadan önceki ve meslekten ayrıldıktan sonraki eylem ve davranışlar: 
             Madde 138 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/67 md.) Baro levhasına kabul 
ve yazılmadan önceki eylem ve davranışlar, meslekten çıkarma cezasını gerektirmedikçe 
disiplin kovuşturmasına konu olamaz. Staj dönemi bu hükmün dışındadır. 
             Avukatın, avukatlıktan ayrılması, avukatlığı sırasındaki eylem ve davranışlarından 
dolayı disiplin kovuşturması yapılmasına engel değildir. 
 
             Kovuşturma yetkisi ve eksik üyelerin tamamlanması: 
             Madde 139 – Kovuşturmanın dayandığı şikayet veya ihbarın vaki olduğu yahut 
Cumhuriyet savcısının kovuşturma isteğinde bulunduğu veya kovuşturmaya esas teşkil eden 
eylem veya davranışın re'sen haber alındığı tarihte avukat hangi baronun levhasında yazılı ise, 
disiplin kovuşturmasına karar verme ve kovuşturmayı yürütme yetkisi o baroya aittir. 
             Baro başkanı, baro yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, kendi haklarındaki 
kovuşturmalarla ilgili görüşme ve kararlara katılamazlar. 
             İkinci fıkranın kapsamına giren bir durumun mevcut olması veya ret yahut istinkaf 
sebepleriyle başkan ve üyelerin katılmamaları yüzünden baro yönetim ve disiplin kurullarında 
toplantı yeter sayısı bulunamazsa, eksikler yedeklerle tamamlanır. Yedeklerin de herhangi bir 
sebeple görüşme veya karara katılmamaları yahut sayılarının yetişmemesi halinde, baro 
levhasında yazılı olup yönetim ve disiplin kurullarına seçilme yeterliği bulunan avukatlar 
arasından ad çekme yolu ile seçileceklerle eksikler tamamlanır. 
 
             Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına tesiri: 
             Madde 140 – Avukat hakkında başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve 
kararlarının uygulanmasına engel olmaz. 
             (Değişik: 22/1/1986 - 3256/24 md.) Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararına konu 
teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemlerden dolayı ceza 
mahkemesinde dava açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin kovuşturması, ceza davasının 
sonuna kadar bekletilir. Bu halde yönetim kurulunun isteği üzerine disiplin kurulu, avukatın 
işten yasaklanmasına yer olup olmadığı hakkında 153 ve 154 üncü maddeler uyarınca bir 
karar vermek zorundadır. 
             Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması sebebiyle beraat hali 
müstesna, beraatle sonuçlanmış bir ceza davasının konusuna giren eylemlerden dolayı disiplin 
kovuşturması, o eylemin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin 
kovuşturmasını gerektirir mahiyette olmasına bağlıdır. 
             Baro yönetim kurulları hükümlülükle sonuçlanan bir ceza davasının konusunu teşkil 
eden eylemlerden dolayı ayrıca disiplin kovuşturması açmak zorundadırlar. 
 
            Disiplin kovuşturmasının açılması:  
             Madde 141 – Disiplin kovuşturması, yönetim kurulu tarafından verilen bir kararla 
açılır. 
             Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde ihbar, şikayet veya istek tarihinden itibaren en 
çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermeye mecburdur. 
             Yönetim kurulu, ilgilinin ihbar ve şikayeti veya Cumhuriyet savcısının isteği üzerine 
yahut re'sen, disiplin kovuşturması açılmasına karar vermeye esas olacak soruşturmanın 
yapılması görevini kendi üyelerinden birine verebilir. Soruşturma ile görevlendirilen üye, 
delilleri toplar, gerekli gördüğü kimselerin ifadelerini yeminle de alabilir; hakkında 
soruşturma yapılan avukatı da dinledikten veya dinlemek için verilen süre dolduktan sonra 
dosyayı bir raporla yönetim kuruluna verir. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/68 md.) Yönetim 
kurulu, soruşturma maksadıyla her türlü adlî ve idarî mercilerden bilgi ve belge isteyebilir, 
ilgili dosyaları veya örneklerini isteyip, inceleyebilir. 
           
             Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararlara itiraz: 
             Madde 142 – Baro yönetim kurulunun, disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair 
kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde şikayetçi veya Cumhuriyet savcısı 
tarafından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir. 
             Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak 
inceleme sonunda şikayet, ihbar veya istem konusu incelemeye değer mahiyette görülürse, 



evvelki karar kaldırılarak, disiplin kovuşturmasının açılması için dosya evvelki kararı veren 
baroya gönderilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir.  
             Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararları süresi 
içinde itiraz edilmezse kesinleşir. 
             (Değişik : 2/5/2001 - 4667/69 md.) Birinci fıkra gereğince yapılan itiraz üzerine, 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından verilen itirazın reddine dair kararlar 
Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya 
karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir 
daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri 
gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki 
çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç 
Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 
             8 inci maddenin 6 ncı ve 7 nci fıkraları hükümleri bu halde de kıyasen uygulanır. 
 
             Aynı eylemden dolayı yeniden inceleme: 
             Madde 143 – Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair kararın konusuna 
giren eylemlerden dolayı yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve bu 
kararın kesinleştiği tarihten üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır. 
 
            Disiplin kurulunda duruşma:  
             Madde 144 – (Değişik: 22/1/1986 - 3256/25 md.) 
             (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/144 md.) Disiplin kovuşturması açılmasına 
karar verilen hallerde, yönetim kurulunun iletmesi üzerine, disiplin kurulu, incelemesini evrak 
üzerinde yapar. Disiplin kuruluna gönderilen dosya içinde avukatın sicili de bulunur. 
Avukatın isteği veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde, inceleme duruşmalı olarak 
yapılır. 
             Duruşma gizli olur. 
             Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve herhalde kararın kendisine gelişi tarihinden 
itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırmak zorundadır. Ceza davasının sonucunun 
beklenmesini gerektiren haller saklıdır. 
 
             Gıyapta duruşma: 
             Madde 145 – Çağrıya uymıyan avukatın gıyabında duruşma yapılır. Şu kadar ki, 
duruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağının davetiyeye yazılması 
şarttır. 
 
             Delillerin gösterilmesi ve incelenmesi: 
             Madde 146 – Disiplin kurulu, delillerin gösterilme ve incelenme şeklini, istek veya 
feragatle yahut evvelce verilmiş kararlarla bağlı olmaksızın takdir ve tayin eder. 
 
             Tanık ve bilirkişi dinlenmesi: 
             Madde 147 – Tanık ve bilirkişinin duruşmaya çağrılması veya üyelerden biri 
tarafından yahut istinabe yoliyle dinlenmesi veya yazılı ifadesinin okunmasiyle yetinilmesi, 
disiplin kurulunun takdirine bağlıdır. 
             Ancak, bir olayın delili yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret ise, bu tanık her 
halde dinlenir. 
 
 
             Duruşma tutanağı: 
             Madde 148 – Duruşma tutanağı, disiplin kurulu başkanının görevlendireceği bir üye 
veya katip tarafından tutulur. 
             Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların duruşmada okunması zorunludur. 
 
             İstinabe talimatının yerine getirilmesi: 
             Madde 149 – İstinabe yoluyla verilen talimat, baro merkezinde disiplin kurulu veya 
bu kurulun bir üyesi, diğer yerlerde o baronun disiplin kurulunca görevlendirilecek bir avukat 
tarafından yerine getirilir. 
 



             Tanık ve bilirkişinin çağrılması: 
             Madde 150 – (Değişik: 23/1/2008-5728/335 md.)  

Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır. 
Usulüne göre çağırılıp da hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın gelmeyen veya 

kanuni bir sebep olmaksızın tanıklık yahut bilirkişilikten veya yemin etmekten çekinen 
kimseler hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklıkla ilgili hükümleri uygulanır. Bu 
fıkra hükmüne göre gerekli kararları vermeye Baronun bulunduğu il merkezindeki sulh ceza 
hâkimi yetkilidir. Sulh ceza hâkimi bu kararları disiplin kurulunun tutanak örneği üzerinden 
verir. 
  
             Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve istinkafı: 
             Madde 151 – Disiplin kurulu üyeleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı 
sebeplerle reddedilebilir ve istinkaf edebilirler. 
             Ret istemi, reddi istenen üyeden başkalarının katılmasiyle incelenir. 
             Ret ve istinkaf sebebiyle kurulun toplanamaması halinde 139 uncu maddeye göre 
işlem yapılır. 
 
             Kararların tebliği: 
             Madde 152 – Disiplin kurulu kararlarının onanmış bir örneği ilgililerden başka, 
baronun bulunduğu il merkezindeki Cumhuriyet savcısına da tebliğ olunur.  
 
             İşten yasaklanma: 
             Madde 153 – Hakkında meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek mahiyette bir 
işten dolayı kovuşturma yapılmakta olan avukat disiplin kurulu karariyle, tedbir mahiyetinde 
işten yasaklanabilir. 
             Kararın verilmesinden önce ilgilinin dinlenmiş veya dinlenmek üzere çağrılmış olup 
da belirtilen günde gelmemiş olması şarttır. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/71 md.) Ancak, 
baroya bildirdiği büro adresine tebligat yapılamayan avukatın ayrıca çağrılması ve dinlenmesi 
zorunlu değildir. 
             Disiplin kurulu, bu karara esas olacak delillerin hangi sınır dahilinde gösterilip 
inceleneceğini, istekle bağlı olmaksızın, serbestçe takdir eder. 
             Karar, hakkında kovuşturma yapılan avukata gerekçesiyle birlikte tebliğ olunur ve bu 
karar verildiği tarihte yürürlüğe girer. Ancak, karara karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin 
Kuruluna itiraz olunabilir. İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. Bu husustaki itirazlar 
ivedilikle ve en geç bir ay içinde karara bağlanır. İtiraz yerinde görülürse karar kaldırılır. 
             İşten yasaklanma kararı, yargı organları ile sair mercilere baro başkanlığı tarafından 
derhal duyurulur. 
 
             İşten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller: 
             Madde 154 – (Değişik: 8/5/1984 - 3003/7 md.) 
             Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya (...)  (...)  ve 42 nci madde uyarınca 
geçici olarak görevlendirilmiş olup, yapılan işlerin ücretini iş sahibinden aldığı halde aynı 
maddenin son fıkrası gereğince kabule değer bir sebep olmaksızın ilgili mercie ödememiş 
olan avukatların işten yasaklanmaları zorunludur. 
             Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasaklanma sebeplerinin meydana gelmesinden 
itibaren iki ay içinde disiplin kuruluncu haklarında işten yasaklama kararı verilmeyen 
avukatlar, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun doğrudan vereceği kararla işten 
yasaklanırlar. 
             İşten yasaklanmanın hükümleri: 
             Madde 155 – İşten yasaklanmış olanlar bu tarihten itibaren avukatlığa ait yetkileri 
hiçbir şekilde kullanamazlar. Bu hüküm avukatın eşi ile reşit olmıyan çocuklarına ait işlerde 
uygulanmaz. 
               Birinci fıkrada yazılı yasağa aykırı hareket eden avukat hakkında 135 inci maddenin 
4 ve 5 inci bentlerinde yazılı cezalardan biri uygulanır. 
             Mahkemeler, resmi daireler işten yasaklanan avukatları kabul etmemekle 
görevlidirler. 
 
 



             İşten yasaklanma kararının kaldırılması: 
             Madde 156 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/73 md.) İşten yasaklanma 
kararı, kovuşturmanın durdurulmuş veya avukatlığa engel olmayan bir ceza verilmiş olması 
hallerinde kendiliğinden kalkar. 
             İşten yasaklanma kararı, bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı 
veya sonradan kalktığı sabit olursa, disiplin kurulu tarafından kaldırılır. 
 
             Disiplin kurulu kararına karşı itiraz: 
             Madde 157 – Disiplin kurulu kararlarına karşı, Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. 
             Birlik disiplin kurulu, disiplin davalarını dosya üzerinde inceler. Ancak, işten veya 
meslekten çıkarma cezasına yahut işten yasaklanmaya dair kararların incelenmesi sırasında, 
ilgili avukatın isteği üzerine veya kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir. 
             145 ve 146 ncı maddeler, birlik disiplin kurulu hakkında da uygulanır. 
             Birlik disiplin kurulunda duruşmaya raportör üyenin işi izah etmesiyle başlanır. Bu 
üyenin duruşmadan önce raporunu imzalayıp dosyaya koymuş bulunması gereklidir. 
             Raportör üyenin izahından sonra ilgili avukat ve varsa vekilleri gerekli izahlarda 
bulunurlar. Bunlardan itirazı yapmış olan taraf önce dinlenir. Son söz, hakkında disiplin 
kovuşturması yapılanındır. 
             Birlik disiplin kurulu, inceleme konusu kararın onanmasına veya kovuşturmanın 
derinleştirilmesi için kararın bozularak dosyanın ilgili baroya gönderilmesine karar 
verebileceği gibi, yeniden incelemeyi gerektirmiyen hallerde, uygun görmediği kararı 
kaldırarak işin esası hakkında karar verebilir veya verilmiş olan kararı düzelterek 
onaylayabilir. 
             (Değişik : 2/5/2001 - 4667/74 md.) Birlik Disiplin Kurulunun, itiraz üzerine verdiği 
kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar 
verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun 
bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye 
Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Disiplin 
Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde 
onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 
Şu kadar ki, uyarma, kınama ve para cezasına ilişkin kararlar kesin olup, Bakanlığın onayına 
tâbi değildir. 
             (Değişik : 2/5/2001 - 4667/74 md.) 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları 
hükümleri burada da kıyasen uygulanır. 
 
             Delillerin serbestçe takdiri, ceza vermenin amacı ve cezadan mahsup  
             Madde 158 – Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu ve barolar disiplin kurulları, 
gösterilen delilleri, soruşturma ve duruşmadan edinecekleri kanıya göre serbestçe takdir 
ederler. 
             (Değişik : 2/5/2001 - 4667/75 md.) Bu kurullar disiplin cezalarının verilmesinde; 
avukatlık onurunu, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarını ve itibarını korumak, mesleğin 
amaç ve gereklerine ve adalete uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ilkelerini göz 
önünde tutarlar. 
            (Ek: 22/1/1986 - 3256/26 md.) İşten yasaklanan avukata süreli olarak işten çıkarma 
cezası verilmesi halinde, işten yasaklandığı süre cezadan mahsup edilir. 
 
             Kovuşturma ve ceza zamanaşımı: 
             Madde 159 – Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren üç yıl 
geçmiş ise kovuşturma yapılamaz.Yönetim kurulunca işe el konulmuş ise bu süre işlemez. 
             Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren dört buçuk yıl geçmiş 
ise disiplin cezası verilemez. 
             Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda bir suç teşkil ediyor ve bu suç için 
kanun daha uzun bir zamanaşımı süresi koymuş bulunuyorsa, birinci ve ikinci fıkralardaki 
süreler yerine bu zamanaşımı süresi uygulanır. 
 
 
 



             Disiplin kararlarının uygulanması ve cezaların sicilden silinmesi: 
             Madde 160 – (Değişik: 22/1/1986 - 3256/27 md.) 
             Disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz. 
             Meslekten çıkarma ve işten çıkarma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen 
avukatlar, uyarma, kınama ve para cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl geçtikten 
sonra disiplin kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini 
isteyebilirler.  
             İlgilinin yukarıki fıkrada yazılı süre içerisinde disiplin cezası almamış olması halinde, 
disiplin cezasının silinmesine karar verilir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü çıkartılarak 
yenisi düzenlenir. 
 
             Tanık ve bilirkişi gideri:  
             Madde 161 – Disiplin işlemleri dolayısiyle çağırılan her tanık ve bilirkişinin, 
kaybettiği zaman ve harcadığı mesaiye uygun bir tazminata hakkı vardır; bunlardan çağrıya 
uymak için yolculuk etmek zorunda olanlara yolculuk ve ikamet giderleri de verilir. Şikayetçi 
ve hakkında kovuşturma yapılan avukat, dinlenmesini istedikleri tanık ve bilirkişiye ait 
giderleri evvelden öderler. 
             Avukata veya üçüncü bir kişiye yükletilmiyen veya borçludan alınma imkanı 
kalmayan giderler baroya yüklenir. 
             Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve yapılacak disiplin soruşturma ve 
kovuşturmasının genişliği göz önünde bulundurularak 10 liradan 200 liraya kadar avans 
alınabilir. Yapılan işlemlere, alınan avansın yetmemesi halinde, tamamlanması her zaman 
istenebilir. Avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi tarafından ödenmedikçe işlem 
yapılmıyabilir. 
 
             Para cezası veya giderlerin tahsili: 
             Madde 162 – Para cezasına veya giderlerin ödenmesine dair olan kararlar İcra ve 
İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. 
Para cezaları baroya gelir yazılır. 
             İcra takibi genel hükümlere göre baro tarafından vekalet verilecek avukat eliyle 
yürütülür.                                                                
 
 
 
 


