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VEKALETNAMEDE TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR 
HAKKINDA GENEL YAZI  
 
 
22.09.2021 tarihli ve E-40552758-010.06.01-31807302 sayılı 
Genel Yazı ile vekaletname ve avukat tarafından bir örneği 
çıkarılarak aslına uygunluğu avukatın imzasıyla onaylanmış 
vekaletname örneği ile yapılan yazılı taleplerde söz konusu 
vekaletnamede avukat olmayan kişiler vekil olarak tayin edilmiş 
ise yapılacak işlemler açıklanmıştır. 
 
1136 sayılı Avukat Kanununun "Örnek Çıkarabilme ve Tebligat 
Yapabilme Hakkı" başlıklı 56ncı maddesi, Türkiye Barolar Birliği 
Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 18 inci ve 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin; "Kanuni 
Temsilcilerce veya Vekillerce Yapılan Başvurular" başlığını 
taşıyan 80 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerince 
vekaletname hususları ayrıntılı olarak yer almaktadır. 
 
Anılan yasal düzenlemeler kapsamında, vekaletname örneğini 
çıkartıp, bu örneğin aslına uygunluğunu imzasıyla onaylayarak 
kullanmak, münhasıran avukatlara tanınmış bir hak olup avukat 
olmayan vekillerin gerek vekaletnamenin örneğini çıkartma, 
gerekse avukat tarafından onaylanmış vekaletname örneğini 
takip ettiği işlerde kullanma hakları bulunmamaktadır. 
 
Bu itibarla, avukat olsun veya olmasın, vekillerin öncelikli 
olarak verilen vekaletname ile yapılacak işlem hakkında açıkça 
yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Diğer taraftan, ibraz edilen vekaletname esas alınarak Kurumca işlem yapılabilmesi 
için; 
 

• Vekilin avukat olması halinde baro pulu yapıştırılmış olmak şartıyla; noterlikçe 
düzenlenmiş vekaletnamenin aslından, noterlikçe düzenlenmiş 
vekaletnamenin onaylı suretinden veya örneği çıkartılarak aslına uygunluğu 
avukatın imzasıyla onaylanan vekaletnameden durumlarına uygun olanının, 
 

• Vekilin avukat olmaması halinde ise, noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin 
aslının veya noter onaylı suretinin 

 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. 
 
Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 

https://www.denet.com.tr/tr/vekaletname-1.pdf

