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İçindekiler
Sayın Okuyucularımız,
2001 yılından beri yürürlükte bulunan ancak son zamanlarda
sıkı bir şekilde uygulama alanı bulan “Avukat Bulundurma
Zorunluluğu” ile ilgili açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
HANGİ
ŞİRKETLERİN
AVUKAT
BULUNDURMA
ZORUNLULUĞU
BULUNMAKTADIR?
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
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Avukat Bulundurma Zorunluluğu
35.

İlgili maddede yer alan sözleşmeli avukat bulundurma

Maddesi’nin 3. fıkrası uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nda

zorunluluğu 2001 yılında yürürlüğe girmesine rağmen,

öngörülen asgari esas sermaye tutarının (50.000-TL)

günümüze kadar denetimin sık yapılmaması sebebiyle

beş katı veya daha fazla esas sermayeye sahip anonim

nadiren uygulanmıştır.

1136

Sayılı

Avukatlık

Kanunu’nun

şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu
bulunmaktadır. Anılan kanun maddesine gereği, bu

Fakat, özellikle 2016 yılının Ekim ve Kasım aylarında

zorunluluğa

Avukatlık

uymayan

şirketlere

sözleşmeli

avukat

Baroları

tarafından

denetim

sıklaşmış,

bulundurmadıkları her ay için suç tarihinde yürürlükte

Baro’nun ilgili yazılarına cevap vermeyen veya dikkate

bulunan brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para

almayarak baroya bağlı bir avukattan aylık hukuki hizmet

cezası kesilecektir.

almayan

şirketler,

Barolar

tarafından

Cumhuriyet

Bürolarına

soruşturma

Başsavcılığı

İdari

Yaptırım

yükümlülüğünü ihlal eden bir anonim şirket için kesilecek

başlatılmak

üzere

şikayet

olan ceza miktarı 39.528,00-TL (1.647,00-TL x 2 x 12)

yükümlülüğü

ihlal

olarak hesaplanacaktır. Örneğin, 3 yıllık bir idari para

işlemlere başlamakta ve ekte örneğini bulabileceğiniz

cezası yaklaşık 100.000,00-TL olacaktır

uyarı yazısı göndermektedir.

Bu kapsamda, sadece

2016

yılı

boyunca

eden

edilmektedir.

şirketlere

.
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Hangi şirketlerin avukat bulundurma
zorunluluğu bulunmaktadır?

Avukatlık Sözleşmesi

Her ne kadar, 35. Maddenin 3. Fıkrası kapsamına giren
anonim şirketlerin, gerek ekonomik koşullar nedeniyle sabit

İlgili madde kapsamında yapılması gereken avukatlık
sözleşmesinin aşağıdaki şartları içermesi gerekir:

giderlerden kaçınmak istemeleri, gerekse şirketin faaliyet
konusu ya da sair nedenlerle düzenli bir avukatlık hizmetine
ihtiyaç duymamaları veya bu zamana kadar hiçbir hukuki
ihtilaf içinde bulunmadıkları gibi gerekçelerle sözleşmeli
avukat bulundurmaktan imtina etme eğilimi gösterseler de,
şirketlerce getirilen bu gerekçeler, 1136 Sayılı Avukatlık

Anonim Şirket bünyesinde İş Kanununa göre sigortalı olarak
çalışan avukatlar bu kapsama girmemektedir. Avukatlık
Kanununa ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun ve
yazılı olarak sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesinin
düzenlenmesi gerekmektedir.

Kanunu madde 35/3 nezdinde bir mazeret sayılmamakta ve
aleyhe

uygulanacak

idari

yaptırımlara

engel

teşkil

etmemektedir.

Aylık hukuki danışmanlık hizmeti, Türkiye Barolar Birliği’nin
2016 Yılı Asgari Ücret Tarifesi’ne göre, en az 1.500,00-TL
tutarında belirlenmelidir.

İlgili madde kapsamında değerlendirilecek şirketler:
250.000 TL ve daha fazla esas sermayesi bulunan
anonim şirketler
Üye

sayısı

yüz

veya

daha

fazla

olan

yapı

kooperatifleridir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle, yüksek tutarlarda idari para cezası ödemek durumunda kalmak isteyen şirketlerin,;
ilgili maddedeki yükümlülüğe uyarak sözleşmeli bir avukat tarafından düzenli bir hukuki hizmet almak konusunda önlem
alması gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.
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Please send any enquiries and comments to: merveuysal@pkfizmir.com
The contents of the PKF Izmir Newsletter do not purport to be a full statement on any given problem nor should they be relied upon as a subsitute for seeking tax and other
professional advice on the particularities of individual cases. Moreover, while every care is taken to ensure that the contents of the PKF Izmir Newsletter reflect the current legal
status, please note, however, that changes to the law, to case law or adminstation opinions can always occur at short notice. Thus it is always recommended that you should
seek personal advice before you undertake or refrain from any measures.
* Panel Serbest Muhabesebicilik Mali Müşavirlik Ltd. Şti. (PKF-Izmir) is an exclusive correspondent firm of PKF International Limited network of legally independent member firms and
does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.
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