OLAY
"Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı
Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi” 09.09.2013 tarihli Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulu kararıyla kabul edilerek 01.10.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bunun
üzerine bir avukatlık ortaklığında çalışmakta olan Avukat Bay (A) bu yönergenin
yürütmesinin durdurulması ve iptali için 06.11.2013 tarihinde dava açmıştır. İdare mahkemesi
ise 12.11.2013 tarihli kararıyla Avukatlık Kanunu’nun özünü ilgilendirdiği, kişi hak ve
özgürlüklerine ve avukatların sözleşme ve çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler içerdiği
gerekçesiyle adı geçen yönergenin yürütmesini durdurmuştur.
MEVZUAT
1136 sayılı Avukatlık Kanunu
Madde 121 – “Birlik yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
… 8. Avukatların, aynı büroda birlikte çalışanların ve avukatlık ortaklıklarının kayıtlarını,
yönetmelikte gösterilen esas ve usullere göre tutmak, avukatlık ortaklığı tip anasözleşmesini
hazırlamak, avukatlık ruhsatnamelerini, kimlik belgelerini ve avukatlık ortaklığı yetki
belgelerini düzenlemek ve bastırmak,
… 18. Meslekî dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak,
mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve
meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idarî girişimde bulunmak,”
Madde 182 – “Bu Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan hususlar ile Kanunun
uygulanabilmesi için yönetmelikte yer alması gereken diğer konuları kapsayan yönetmelikler
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığına
gönderilir.
Yönetmelikler Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde karar verilmediği
veya onaylandığı takdirde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Adalet Bakanlığı
uygun bulmadığı yönetmelikleri bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu yönetmelikler, Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer, aksi halde onaylanmamış sayılır ve sonuç Türkiye
Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.”
SORULAR
1- İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararını değerlendiriniz.
2- İdare Mahkemesi Türkiye Barolar Birliği’nin savunmasını almadan yürütmenin
durdurulmasına ilişkin karar verebilecek midir? Değişik ihtimallere dikkate alarak açıklayınız.
3- Türkiye Barolar Birliği’nin yürütmenin durdurulması kararı üzerine başvurabileceği hukuki
bir yol var mıdır? Açıklayınız.

