
KÜTAHYA BAROSU İÇ YÖNETMELİĞİ
AMAÇ Madde 1- Bu yönetmel�k KÜTAHYA BAROSU'NUN �ç yönet�m ve �şley�ş�ne a�t �şler�n yürütülmes�nde 
uygulanacak usul ve kuralları kapsar

. BİRİNCİ BÖLÜM KOMİSYONLAR 

Madde 2- Yönet�m Kurulu gerekl� gördüğünde kom�syonlar kurab�l�r. Yönet�m Kurulunca kom�syonların çalışma 
alanları, üye sayısını ve çalışma süres� alınacak karar �le bel�rlen�r. Yönet�m Kurulu, gerekl� gördüğü hallerde, 
kurulmuş b�r kom�syonun faal�yet�ne son vereb�leceğ� g�b� b�rleşt�rmeye de karar vereb�l�r. 

Madde 3- Kom�syonlar kend�ler�ne tanınan süre �ç�nde çalışmalarını tamamlayarak görüşler�n� ve öner�ler�n� 
kapsayan b�r rapor düzenlemekle görevl�d�r.

Madde 4- Genel Kurul tarafından kurulan kom�syonlar Başkanlık D�vanınca; Yönet�m Kurulunca oluşturulan 
kom�syonlar Baro Başkanlığınca toplantıya çağrılır. Kom�syonlar kend�ler�ne ayrılan yerde �lk toplantılarını yaparak 
çalışmaya başlarlar. İlk toplantıda açık oyla b�r başkan, b�r sözcü b�r kât�p üye seç�l�r. Kom�syonlar salt çoğunlukla 
toplanır, katılanların oy çokluğu �le karar ver�r. Oylar eş�t olması hal�nde başkanın bulunduğu tarafın verd�ğ� karar 
geçerl�d�r. 

Madde 5- Kom�syonlar gerçek ya da tüzel k�ş�lerle yapacakları yazışmalarını Baro yazışma yöntem� �ç�nde ve Baro 
kalem� aracılığıyla yaparlar. Dışarıdan gelen her türlü yazılı belge ve yazılar da aynı yöntemle Baro kalem�ne gel�r ve 
Genel Sekreterl�kçe b�r örneğ� �ved� olarak �lg�l� kom�syona havale ed�l�r. Kom�syonlar, çalışma alanlarında basın 
b�ld�r�s� yayınlayab�l�r, basın toplantısı düzenleyeb�l�r. Basın b�ld�r�s� kom�syon adına başkanının �mzası �le 
yayınlanır. Kom�syon başkan veya üyeler�, Baro başkanlık d�vanının b�lg� veya yazılı görevlend�rmes� hal�nde Baro 
adına kom�syonu �lg�lend�ren her türlü etk�nl�k ve toplantılara katılab�l�r. 

Madde 6- Yönet�m Kurulu her zaman kom�syonlardan b�lg� �steyeb�l�r. Kom�syon çalışmaları sonucunda b�r rapor 
hazırlanır. Bu raporun altı çalışmaya katılan bütün üyelerce �mzalanır. Karşı oy sah�pler� muhalefet şerhler�n� tutanağa 
geç�r�rler. Kom�syonun hazırladığı yıllık çalışma programı ve benzer� düzenlemeler yönet�m kurulu kararıyla 
yürürlüğe g�rer. Kom�syonlar, gerek gördüğü hallerde, çalışmasını alt kurullar oluşturmak suret� �le yapab�l�r. 
Kom�syonlar, programında yer alan faal�yetler�n� ve yönet�m kurulu tarafından ver�len görevler� yer�ne get�r�r, yıllık 
çalışmalarına �l�şk�n yazılı raporunu yönet�m kuruluna ver�r. Baro başkanı ya da yönet�m kurulu tarafından doğrudan 
görevlend�rme hal�nde kom�syonun tahm�n� bütçe b�ld�rmes�ne gerek yoktur. Harcırah ve avans ödemes� �le avansın 
kapatılmasında Baro`nun genel prens�p ve kabuller� esas alınır ve uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM  

ADLİ YARDIM Adl� Yardım Bürosu ve Tems�lc�s� 

Madde 7 — Baromuz merkez�nde, Baro Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�p görevlend�r�lecek, yeterl� sayıda 
avukattan oluşan b�r adl� yardım bürosu kurulur. Baro yönet�m kurulu ayrıca, baro merkez� dışında, avukat sayısı 
beşten fazla olan her yargı çevres�nde b�r avukatı, adl� yardım bürosu tems�lc�s� olarak görevlend�reb�l�r. Gerekt�ğ�nde, 
yeter� kadar tems�lc� yardımcısı da görevlend�r�l�r. Adl� yardım bürosu ve tems�lc�ler�, 19.3.1969 tar�hl� ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununda öngörülen görevler �le baro yönet�m kurullarının Avukatlık Kanunu ve Yönetmel�kler 
çerçeves�nde vereceğ� görevler� yer�ne get�r�rler. Adl� yardım bürosu ve tems�lc�ler�, �şler�n� adl� yardımdan sorumlu 
baro yönet�m kurulu üyes�n�n sorumluluğunda ve denet�m�nde yürütürler. Adl� yardım bürosu ve tems�lc�ler�ne, 
h�zmet�n yürütüleb�lmes� �ç�n adl� yardım ödeneğ�nden karşılanmak üzere yeterl� mekân, büro donanımı ve personel 
sağlanır. Barolar, avukat stajyerler�ne, adl� yardım bürosu ve tems�lc�l�kler�nde eğ�t�m amacıyla geç�c� sürel� görevler 
vereb�l�rler. 

Adl� Yardım İstem� Madde 8- Adl� yardım �stem�, h�zmet�n görüleceğ� yer adl� yardım bürosuna ve tems�lc�l�kler�ne 
yapılır. Başvurularda, adl� yardım başvuru formu doldurulur ve adl� yardım esas defter�ne kayded�l�r. Adl� yardım 
bürosu ve tems�lc�l�kler�, �stem sah�b�nden gerekl� b�lg� ve belgeler� �ster, �stem�n haklılığı konusunda uygun bulacağı 
araştırmayı yapar, gerekt�ğ�nde karar ver�r. Bu araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adl� yardım bürosuna 
ve tems�lc�l�kler�ne yardımcı olurlar. Adl� yardım �stem�n�n redd� hal�nde �stemde bulunan; tebl�ğden �t�baren on gün 
�ç�nde yazılı veya sözlü olarak baro başkanlığına başvurab�l�r. Baro başkanı yed� gün �ç�nde karar ver�r, bu karar 
kes�nd�r. Süres�nde karar ver�lmed�ğ� takd�rde talep ret ed�lm�ş sayılır. Adl� yardım görev� serbest çalışan avukatlara 
eş�tl�k �lkes� esaslarına göre ver�l�r. 



Adl� Yardımın Yapılışı Madde 9 — a) Adl� yardım �stem�n�n kabulü hal�nde, durum b�r tutanakla tesp�t ed�l�r. İstem 
sah�b�nden, �ş�n sonunda madd� b�r yarar elde etmes� hal�nde, avukata ödenen para �le elde ed�lecek madd� yararın 
%5'�n� baroya ödeyeceğ�ne; adl� yardım �stem�n�n haksız olduğunun sonradan anlaşılması hal�nde, görevlend�r�len 
avukata ödenen ücret�n �k� katı ve yapılmış masrafları yasal fa�zler� �le ger� vereceğ�ne �l�şk�n taahhütname alınır. 
Vekâletname masrafı adl� yardım faslından ödeneb�l�r. Yargılama g�derler�n� karşılayamayacaklar �ç�n 6100 sayılı 
HMK'nın �lg�l� maddeler� gereğ�nce adl� müzaheret taleb�nde bulunulur. Bu taleb�n redd� hal�nde �lg�l�s�, avukatlık 
ücret� dışındak� d�ğer yargılama g�derler�n� karşılamak durumundadır. Aks� halde, adl� yardım �stem� redded�leb�l�r. 
Ancak, yargılama g�derler�n�n karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adl� yardım taleb�nde bulunanın haklılığı 
açısından kes�n veya kuvvetl� b�r kanı oluşması hal�nde, adl� yardım bürosunun veya adl� yardım tems�lc�s�n�n öner�s� 
üzer�ne baro yönet�m kurulu kararıyla adl� yardım fonundan karşılanır. Davanın redd� hal�nde �ade olunacak harç, adl� 
yardım fonuna aktarılır. 

b) Adl� yardım �stem�n�n kabulüyle, gerekl� �ş ve �şlemler� yapmak ve yürütmek üzere avukat görevlend�r�l�r. Görev 
yazısının b�r örneğ� de �stem sah�b�ne ver�l�r ve gerekl� b�lg�, belge ve vekâletname �le b�rl�kte görevlend�r�len avukata 
başvurması �sten�r. Görevlend�r�len avukat, görevlend�rme yazısının, �şe ve �lg�l�ye a�t b�lg�, belge ve vekâletnamen�n, 
adl� müzaheret �stem� redded�lm�ş �se �ş �ç�n zorunlu masraf avansının kend�s�ne ulaşması �le avukatlık h�zmetler�n� 
yer�ne get�rmek yükümlülüğü altına g�rer. Görevlend�r�len avukatın yükümlülüğü, �stek sah�b�n�n h�zmet�n 
görüleb�lmes� �ç�n gerekl� belge ve b�lg�ler �le avukatlık ücret� dışındak� zorunlu yargılama g�derler�n� vermemes� 
veya vekâletname vermekten kaçınması �le sona erer. Görevlend�r�len avukat, bu durumu gec�kmeden, kend�s�n� 
görevlend�ren adl� yardım bürosuna ya da tems�lc�l�ğ�ne b�ld�r�r. 

c) Görevlend�rmede, avukatların meslek� faal�yet alanlarına �l�şk�n beyanları d�kkate alınır. Levhaya yazılı 
avukatlardan her b�r� Adl� Yardım görev� almadıkça aynı avukata �k�nc� kez görev ver�lemez

d) Görevlend�r�len avukat, bu �ş� yapmaktan haklı b�r neden olmaksızın çek�nmek �sterse, görev�n kend�s�ne 
b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren on beş gün �ç�nde, o �ş�n tar�fede bel�rlenen ücret�n� baroya ödeyerek görevden çek�leb�l�r. 

e) Görevlend�r�len avukat, 19.3.1969 tar�hl� ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümler�ne göre �ş� sonuna kadar tak�p 
etmekle yükümlüdür. Bağlantı ve �l�şk� bulunsa b�le başka dava ve �cra tak�pler� veya benzer� hukuksal �şlemler, görev 
konusu �ş kapsamında kabul ed�lmez.

f) Adl� yardım bürosu ve tems�lc�l�kler�, görevlend�r�len avukatın h�zmet� yer�ne get�rmes� �le �lg�l� aşamaları �zler. 
Avukat, �ş�n hang� aşamasında olursa olsun, kend�s�nden �stenen b�lg� ve belgeler� vermek zorundadır. H�zmet�n 
sonunda da, bu konudak� raporunu ve h�zmet�n sona erd�ğ�n� göster�r belgeler� adl� yardım bürosuna ya da 
tems�lc�l�ğ�ne �let�r. 

Ödenecek Ücret Madde 10 — Adl� yardımla görevlend�r�len avukata, görevlend�rmeye konu �ş �ç�n asgar� ücret 
tar�fes�nde göster�len maktu ücret peş�n öden�r. Ancak görevden çek�len avukatın yer�ne yen� görevlend�r�len avukata 
ayrıca ücret öden�r. Yargıtay'da görülecek duruşmalı �şlerde ayrıca g�d�ş-gel�ş otobüs ücret� öden�r. Tüm masraflar 
belgeye dayandırılır. Belges�z ödeme yapılamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes� �ç�n, bu mahkemen�n kend� adl� 
yardım kuralları uygulanır. Bu yönetmel�k uyarınca ödeme yapılamaz. Adl� yardım görev�n� haklı nedenler dışında 
tamamlamayan avukat, aldığı ücret�n �k� katını baroya ödemekle yükümlüdür. 

Adl� Yardım Bürosunun Gel�rler� Madde11— Adl� yardım bürosunun gel�rler� şunlardır:

a)Türk�ye Barolar B�rl�ğ�nden baroya gönder�lecek adl� yardım ödeneğ�, 

b) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, �l veya beled�ye bütçeler�nden baroya yapılan yardımlar,

c) Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,

d) Adl� yardım görevler�nden çek�len ve haklı neden olmaksızın h�zmet� sonuçlandırmayan avukatlardan ger� alınan 
ücretler

e) Taahhütname gereğ� �lg�l�den alınan paralar, 

f) Yardımdan yararlanan �lg�l� leh�ne �lamda bel�rlenen harca esas değer�n %5'�. 



Adl� Yardım Bürosunun G�derler� Madde 12

Adl� yardım bürosunun g�derler� şunlardır:  

a) Adl� yardımla görevlend�r�lecek avukatlara ödenecek ücretler ve zorunlu yol g�derler�, gerekt�ğ�nde vekâletname, 
dava harç ve masrafları, 

b) Büro personel�n�n ücretler�, 

c) Büro donanımı, kırtas�ye, k�ra ve d�ğer g�derler. Adl� yardım paraları, münhasıran adl� yardım h�zmetler�nde 
kullanılır ve baro bütçes�n�n ayrı bölümler�nde göster�l�r. Bu bölümden kalan gel�r fazlası, b�r sonrak� yılın aynı faslına 
aktarılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BÜTÇE VE MUHASEBE 

Madde 13 – Kütahya  Barosuna alacak, borç ve varlığının saptanması, bunlarla �lg�l� hesap �şlemler� aşağıdak� �lkeler 
çerçeves�nde muhasebe yöntem ve kurallarına göre yürütülür. Baronun bütçe dönem� 1 Ocak tar�h�nde başlar 31 
Aralık tar�h�nde sona erer. Yönet�m kurulunun sayman olarak seç�len üyes� saymanlık serv�s�n�n başı olarak 
saymanlık fişler�n�, m�zan cetveller�n�, defterler� ve gerekl� kâğıtları �mzalayarak serv�s�n yaptığı �şler�n uygunluğunu 
onaylar. 

Madde 14- saymanlık �şler� sayman tahs�ldar ve gereğ� kadar görevl� aracılığı �le yürütülür. Görevl� atanmadığı 
takd�rde sayman üye b�zzat bu görevler� yürütür. 

Madde 15- Bütçen�n onaylama tar�h� �le yürürlülük süres� �ç�nde olağan ve zorunlu g�der �ç�n yönet�m kurulu ödeme 
yapmaya yetk�l�d�r. 

Madde 16- Baro bütçes� aşağıdak� kısımlardan oluşur. 

1. Yıllık bütçe gerekçes�

2. Yıllık bütçe yönetmel�ğ� 

3. Gel�rler cetvel�

4. G�derler cetvel�

Madde 17- Gel�rler cetvel�n�n bölüm ve maddeler� aşağıda göster�lm�şt�r. 

1. G�r�ş kesenekler� 

a) Stajyer kayıt ücretler� b) Avukat g�r�ş ücretler� 

2. Yıllık kesenek 

3. K�ml�k belges� ve s�c�l cüzdan ücretler� 

4. Yayın gel�rler� 

5. Çeş�tl� gel�rler 

a) Bağış ve yardımlar 

b) Fa�zler

c) Para cezaları

d) Meslek� faal�yetler ve satışlardan doğan gel�rler 



6. Geçen yıllar gel�rler� 

Madde 18- Baro bütçes�n�n g�der cetvel�n�n bölüm ve maddeler� aşağıda göster�lm�şt�r. 

1. Yönet�m g�derler� 

a) Genel kurul g�derler� 

b) Yolluklar 

c) Tems�l g�derler� 

d) Başkaca yönet�m g�derler�

2. Personel g�derler�

a) Görevl�ler ve h�zmetl�ler�n g�derler�

b) İkram�yeler 

c) Yol ödent�s� 

d) Tahs�lat pr�mler� 

e) Kasa ödent�s�

f) G�y�m g�derler�

g) S.S.K. pr�mler� �şveren h�sses�

h) Fazla çalışma ücret� �) Kıdem tazm�nat ödent�s� 

j) Yasalar, toplu sözleşme, Genel kurul kararları neden� �le doğacak g�derler 

3. Büro g�derler� 

a) Kırtas�ye, basılı kâğıt g�derler� 

b) P.T.T. g�derler� 

c) Gazete, derg�, duyuru g�derler� 

d) Bakım, onarım, taşıma g�derler�

e) Döşeme, büro araçlarının onarım g�derler�

f) K�ralar 

g) Tutanak kâğıt g�derler�
 
h) Başkaca büro g�derler� 

4. Yayın g�derler� 

a) Derg� g�derler� 

b) Yazı ücretler�



c) Sa�r yayın g�derler� 

d) Avukatlar l�stes� ve albüm g�derler�

5. Sosyal yardımlar 

a) Avukatlara yapılacak yardım ve kred�ler

b) Baro personel�ne yapılacak yardımlar 

c) Başkaca sosyal yardımlar

6. Yatırım g�derler� 

a) Yazı, hesap mak�nası, fotokop�, vs. g�derler�

b) Perde, mob�lya, döşeme vb. eşya alımı 

c) Avukatlık cübbes� alımı

d) K�tap, derg� alımı 

e) Başkaca yatırım g�derler� 

7. Verg�, res�m ve kesenekler 

a) Damga verg�s� b) Türk�ye barolar b�rl�ğ� keseneğ� 

c) S�v�l savunma fonu payı 

d) Başkaca verg� res�m ve a�datlar 

8. Adl� yardım bürosu masrafları

a) Çeş�tl� harcamalar 

9. Karşılıklar Artı gel�rler farkı olup �ler�de yapılması düşünülen g�derler karşılığı

Madde 19- Genel kurula sunulacak bütçey� hazırlayan Yönet�m kurulu, bütçe tasarısının gel�r ve g�derler cetvel�n�n 
bölüm ve maddeler�nde değ�ş�kl�k yapab�l�r. Bütçen�n gel�r ve g�der cetvel�ndek� oranlama ve ödenekler öncek� yılın 
eyleml� tahs�lât ve ödeme tutarı üzer�nden ekzers�z usulü �le yapılır. 

Madde 20- Gel�rler tahs�lât alındısı veya banka dekontu karşılığında toplanır, g�derler yasal belgelere dayanır, g�der 
belgeler�n� Başkan, Başkan vek�l�, Genel Sekreter ve saymandan en az �k�s� tarafından �mzalanması gerekl�d�r.

Madde 21- G�derler bütçes�n�n b�r bölümünün maddeler�ndek� ödenek yetmed�ğ� takd�rde, aynı bölümün d�ğer b�r 
maddes�nden o bölüme aktarma yapmaya yönet�m kurulu yetk�l�d�r. Olağan üstü durumlar ve zorunluluk bulunan 
hallerde bölümlerden bölüme aktarma yönet�m kurulunun �steğ� ve Genel kurulun onayı �le yapılır. 

Madde 22- Baro muhasebes� Yönet�m Kurulunca kabul ed�len hesap planında bel�rt�len ana ve tal� planına göre �şlen�r. 

Madde 23- Baronun muhasebe �şlemler� �ç�n aşağıda bel�rt�len defterler tutulur. 

1- Baro �şletme defter� 

2- CMK Gel�r-G�der defter� 

3- Adl� Yardım Gel�r-g�der defter 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BÜRO 

Madde 24- Baro levhasına yazılan her avukat b�r büro kurmak ve adres�n� baroya b�ld�rmek zorundadır. Büro avukatın 
konutunda ancak, ayrı ve avukatlık uğraşına özgülenm�ş b�r bölümde de olab�l�r. Büro mesleğ�n onuruna, vakarına, 
bağımsızlığına uygun b�r yerde seç�lmel�d�r. Büro mesleğ�n onurla yapılab�lmes�n� sağlayacak n�tel�kte olmalıdır. 
Büroda her dava ve �ş �ç�n tutulması gerekl� dosyaların saklanmasına yarar dolaplar bulunmalıdır. 

Madde 25- Avukat büroları meslekle �lg�l� olmayan �şler ve h�zmetler �ç�n kullanılamaz. Avukatlar bürolarında 
yalnızca avukat, sekreter, odacı ve avukat stajyer� çalıştırab�l�rler. İş tak�pç�s�, kom�syoncu �ş adamı g�b� k�ş�ler�n her 
ne sıfatla olursa olsun b�rl�kte çalıştırılması yasaktır. Barodan çıkartılmış veya baroya kabul ed�lmem�ş olanlarla �ş 
b�rl�ğ� ve ortaklık yapılması kes�nl�kle yasaktır.

Madde 26- Avukat bürosunun bulunduğu b�nanın dışında ve �ç�nde uygun b�r yerde reklam özell�ğ� göstermeyen 
boyutta renk ve b�ç�mde tabela asılır. Tabelada avukat unvanı �le avukatın adının ve soyadının bulunması zorunludur. 
Akadem�k unvan kullanılab�l�r. Bunların dışında başkaca unvan ve dey�mler, reklam n�tel�ğ�nde yazılar kullanılamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM BARO PERSONELİ 

Madde 27- Baro �ç�n yeterl� sayıda personel �st�hdamına, personel�n asgar� ücret�n altında olmamak üzere aylık 
ücret�n�, fazla çalışma, �kram�ye, pr�m vs. ücretler�n�, hafta tat�l� yasasına uygun olmak üzere çalışma gün ve saatler�n� 
bel�rlemeye Baro Yönet�m Kurulu yetk�l�d�r.

Madde 28- Göreve alınacak h�zmetl�ler dışındak� personel�n en az l�se mezunu olması gerekl�d�r. 

Madde 29- Yönet�m Kurulu; günün koşullarına göre Baro personel� tarafından makbuz karşılığı tahs�l ed�l�p kasaya 
g�r�ş� yapılan paraların hang� m�ktarla sınırlı olarak kasada tutulacağına karar ver�r. Bu m�ktarı aşan meblağlar Baro 
personel�nce günlük olarak Sayman'a tesl�m ed�l�r.

Madde 30- Baro çalışanlarının avukatların özel �şler�n� tak�p etmeler� yasaktır. 

ALTINCI BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 31- Avukatlık mesleğ�ne kabul ed�lenler�n ant �çmeler� �ç�n yönet�m kurulunca b�r tören düzenlen�r. 

Madde 32- Yönet�m Kurulu üyeler�, baro başkanının çağrısı üzer�ne haftalık olağan ve olağan üstü Yönet�m Kurulu 
toplantılarına katılmak zorundadırlar. Yönet�m Kurulu toplantısına katılamayacak üye, mazeret�n� toplantı önces� 
yazılı olarak sekretaryaya b�ld�r�r. Geçerl� mazeret� olmaksızın ardı ardına üç yönet�m kurulu toplantısına katılmayan 
üyen�n üyel�ğ� Yönet�m Kurulu Kararı �le düşürülür. Üyel�kten düşürme Karanına karşı Türk�ye Barolar B�rl�ğ� 
nezd�nde �t�raz yolu açık �se de; �t�raz, Karar'ın uygulanmasını durdurmaz. Yönet�m kurulu üyeler� olağanüstü 
toplantılara katılmak zorundadırlar. Katılmayacak olanların yazılı olarak mazeretler�n� önceden b�ld�rmeler� 
gerekl�d�r. Yönet�m kurulu mazeret� yer�nde görmez �se yönet�m kurulu toplantısına katılmayan üyen�n üyel�ğ� 
Yönet�m Kurulu Kararı �le düşürülür.

Madde 33-Yönetmel�k hükümler�ne aykırılığın bel�rlenmes� durumunda Baro tarafından resen soruşturma açılır. 

Madde 34- Bu yönetmel�k Kütahya Barosunun 03.07.2021 tar�hl�  Genel kurulu kararı �le kabul ed�lerek yürürlüğe 
g�rm�şt�r.
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