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OLAY I
Bayan S, 1.1.2004 tarihinde başladığı avukatlık stajının avukat A’nın yanında yapması
gereken altı aylık kısmı dahilinde, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 22.6.2004 günlü
kararı uyarınca Frankfurt Barosu ile İstanbul Barosu arasındaki stajyer değişim programı
çerçevesinde A’nın da muvafakati ile 8.7.2004-4.9.2004 tarihleri arasında Frankfurt’a
gitmiştir. Staj süresinin bitiminde (1.1.2005) Bayan S, İstanbul Barosu levhasına yazılmasını
talep etmiş ve bu talep Baro yönetim kurulunca kabul edilmiştir. Bu karar Türkiye Barolar
Birliği’nin olumsuz görüşüyle birlikte Adalet Bakanlığı’na gönderilmiş ve Bakanlıkça uygun
bulunmama kararı onaylanmıştır. Karar 1.3.2005 tarihinde S’ye tebliğ edilmiştir.
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
Madde 15:Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve
kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına kanunun 4 üncü maddesinde yazılı
hizmette geçen süreler de dahildir.) bir avukat yanında yapılır.
Madde 23:Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam etmediği günler, engelin
kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme stajı sırasında Adalet Komisyonu, avukat
yanındaki staj sırasında ise Baro Yönetim Kurulu kararı ile tamamlattırılır. Stajın yapıldığı yere göre adalet
komisyonu başkanı ve Baro Başkanı, haklı bir engelin bulunması halinde yanında staj yaptığı avukatın da
görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir.
Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini
yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak, Baro
Yönetim Kurulunca verilen ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Stajyerler, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadırlar.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği
Madde 22:Her Baro, kendi örgütsel oluşumu içinde, stajyerin, özgür, bağımsız, meslek ilkelerine bağlı,
uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak
çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu bir öğesi olarak görev yapan
avukatlar yetiştirmek için staj eğitimi çalışmaları yapar.
Barolar, Avukatlık Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile kendilerine verilen staj eğitim görevinin;
bilimsel ilkelere uygun ve sürekli olarak yerine getirilmesi amacıyla Staj Eğitim birimleri oluşturabilirler. Bu
birimlerin kuruluşu, işleyişi, yetki ve sorumlulukları ile benzeri konular her Baronun kendi genel kurulunca bu
Yönetmelikteki ilkelere göre kabul edeceği iç Yönetmeliklerle belirlenir.
Staj eğitim birimlerinde stajyerlere verilecek eğitim, avukat yanında yapılan staj süresinden sayılır ve
stajın kesintisiz yapılacağı kuralına aykırı olarak nitelendirilemez.

Sorular
1- İdari işlemin hukuki gerekçesini yazınız.
2- Bu kararın hukuka aykırılığı hangi gerekçelerle ileri sürülebilir? Belirtiniz.
3- Bu kararın iptali için, S’nin yanında staj yaptığı avukat A dava açmak istemektedir.
Av. A’nın dava açıp açamayacağını açıklayınız.
4- Bu işleme karşı açılacak dava;
a) Kime karşı,
b) Ne süre içinde,
c) Hangi mahkemede açılmalıdır?

OLAY II
İstanbul A ilçesi Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapmakta olan P,
6.11.2002 tarihinde görevli olduğu sırada iftar yapmak için gittiği lokantada ekip arkadaşı
olan diğer polis memuru D tarafından silahın yanlışlıkla ateşlenmesi sonucunda yaralanarak
hayatını kaybetmiştir.
Sorular
1- P’nin yakınları bu olaya karşı dava açmak istemektedirler. Bu kişiler,
a- Ne tür bir davayı,
b- Hangi Mahkemede,
c- Ne süre içinde açmalıdırlar?
2- Olayda idarenin sorumluluğunun hangi esasa dayandırılabileceğini tartışınız
3- İdarenin savunmasının ne yönde olabileceğini belirtiniz.

