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Vekili

istemin Özeti : Türkiye Barolar Birli ğ i Başkanl ığı tarafı ndan 26.12.2015 gün
ve 29574 say ı l ı Resmi Gazete"de yay ı mlanarak yürürlü ğ e giren 'Bir Avukat Yan ı nda, Avukatl ı k
Ortakl ığı nda veya Avukatl ı k Bürosunda Ücret Karşı l ığı Birlikte Çal ışan Avukatlar ı n Çal ışma
Esaslar ı na ilişkin Yönetmelik"in iptali ile yürütmenin durdurulmas ı istemidir.
Savunman ın Özeti : Avukatl ı k Kanünunun, avukatl ı k mesleğinin ifas ı na ilişkin
düzenlemeler yapma konusunda Türkiye Barolar Birli ği'ne tan ı d ığı yetki çerçevesinde,
Anayasan ı n 48. maddesinde yer atan sözle ş me serbestisi ilkesi ile Borçlar Kanunu ve İş
Kanuna uygun olarak dava konusu Yönetmli ğ in düzenlendiğ i ileri sürülerek davan ı n reddi
gerektiğ i savunulmaktad ı r.
•: Sürneyra ÖZGEN
Dan ıştay Tetkik liakimi
Dü ş üncesi Dava konusu yönetmelik ile avukatlar ı n sözle şme ve
çal ışma ko şulları na ili ş kin düzenlenmelere yer verilmi ş olup, öncelikle kanun ile çerçevesi
çizilmei gerekti ği anlaşı lan hususları n yönetmelik ile düzenlenmesine olanak bulunmad ığı ndan
istemin kabulüyle dava konusu Yönetmeli ğ in yürütmesinin durdurulmas ına karar verilmesi
gerektiğ i dü şünülmektedir.
TÜRK M İ LLETİ ADINA
Hüküm veren Dan ış tay Sekizinci Dairesince i şin gereğ i go•rü şüldü:
Dava, Türkiye Barolar Birliği Ba şkanlığı tarafı ndan 26.12.2015 gün ve 29574 say ı l ı
Resmi GazeLe"de yay ı mlanarak yürürlü ğ e giren "Bir Avukat Yan ı nda, Avukatl ı k Ortakl ığı nda
veya Avukatlik Bürosunda Ücret Kar şIl ığı Birlikte Çal ış an Avukatları n Çal ış ma Esaslar ı na ilişkin
Yönetmelik"in iptali ile yürütmenin durdurulmas ı istemiyle aç ı lm ışt ı r.
2577 say ı l ı İ dari Yarg ı lama Usulü KnununUfl 27.maddesinin 2. f ı kras ı nda, idari i şlemin
kça
uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanakşı z zararlar ın do ğ mas ı ve idari i şlemin açı
hukuka ayk ı rı olmas ı koşulları n ı n biriiktş gerçekleş mesi durumunda yürütmenin
durdurulmas ı na karar verilece ğikrali yer alm ıştı r.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı 'n ı n 7. maddesinde, yasama yetkisinin Türk milleti
ad ı na. Türkiye Büyük MilltMclislne ait oldu ğ u ve bu yetkinin devredilemy.eCe ğL 8.
"kulla4c ğ)
maddesinde, yürütme yetk ısı nı n Anayasa ve kanunlara uygun olarak
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vurgulanrn ış ; 123. maddesinde, idarenin, kurulu ş ve görevleriyle bir bütün olduğ u ve kanunla
'düzenlenece ğ i hususuna yer verildikten sonra; 124. maddesinde, Ba şbakanl ı k. bakanl ı klar ve.
kamu tüzel ki şilerinin, kendi görev alanlar ı n ı ilgilendiren kanunları n ve tüzüklerin
uygulanmas ı n ı sa ğlamak üzere ve bunlara ayk ı r ı olmamak şart ı yla yönetmelikler ç ı karabileceğ i
hükme ba ğlanm ıştı r. Öte yandan, Anayasan ı n 135. maddesinde, kamu kurumu niteli ğ indeki
meslek kurulu ş ları ve üst kurulu ş ları , "belli bir mesle ğe mensup olanların müşterek ihtiyaçların ı
karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolayla ştırmak, mesle ğin genel men faal/ere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensupların ın birbirleri ile ve halk ile olan ili şkilerinde dürüstlüğü
ve güveni hakfin kılmak üzere meslek disiplini ve ahlak ını korumak maksadı ile kanunla kurulan
ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yarg ı gözetimi alt ında
gizli oyla seçilen kamu tüzel kişillk!eridir.' şeklinde tan ı mlanm ışt ı r.
1136 say ıl ı Avukatl ı k Kanunu'nun 1. maddesinde, avukatl ığı n, kamu hizmeti ve serbest
bir meslek oldu ğ u; 12. maddesinin (c) bendinde, özel hukuk tüzel ki şilerinin hukuk nlü şavirliğ i
ve sürekli avukatl ığı ile bir avukat yaz ı hanesinde ücret kar şı l ığı nda avukatl ı k mesleğ ini icra
etmenin avukatl ı k ile birle şebilen işler aras ı nda olduğ u düzerılemelerine yer verilmi ştir.
Ayn ı Kanunun 76. maddesinde; barolar, avukatl ı k mesleğ ini geliştirmek, meslek
mensupları nı n .birbirleri ve i ş sahipleri ile olan ili şkilerinde dürüstlüğ ü ve.. güveni sa ğlamak:
meslek düzenini, ahlak ı n ı , sayg ı nl ığı nı , hukukun üstüntü ğ ünü, insan haklar ı n ı savunmak ve
korumak, avukatlar ı n ortak ihtiyaçlar ı n ı karşı lamak amacı yla tüm çal ışmalar ı yürüten, tüzel
kişiliği bulunan, çal ışmaları n ı demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteli ğ inde
meslek kurulu şu olarak tan ı mlanm ış; yine ayn ı Yasan ı n Baro Yönetim Kurulu'nun görevlerinin
say ıld ığı 95. maddesinin 1. bendinde, avukatl ı k onurunun ve meslek düzeninin korunmas ı n ı ,
mesleğin adalet amaçlar ı na uygun olarak ba ğl ı l ı k ve onurla yap ı lmas ı n ı sağ lamak, 4. bendinde
de. mesleki ödevler hususunda baro mensuplar ı na yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve
mesleki görevlerirı yap ı l ı p yapı lmad ığı n ı denetlemek, mesle ğ e ve meslek mensuplar ı na yönelik
hak ihlallerine karşı avukatl ı k mesle ğ ini ve meslekta şlar ı n ı savunmak, bu konularda her türlü
yasal ve idari giri ş imde bulunmak ile görevli oldu ğ u belirtilmi ştir.
An ı lan Kanunun 110. maddesinin 3. bendinde, "Baro mensupların ı n genel menfaatler/ni
ve rnes!eğ in ahlak, düzen ve gelenek/erini korumak"; 9. bendinde, "Avukatları n meslekte
gellşmelerinl teş vik edecek. ve sağ layacak her türlü tedbirleri atmak"; 11. bendinde, "kanunların
avukat/ara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yükledi ği görevlerin 1am ve şere fil bir şekilde
yerine geliri/mesine çalışmak' 16. bendinde, "Uyulması zorunlu meslek kurallar ını tespit ve
tavsiye etmek"; 18. bendinde, 'Kaıı unlar/a verilen diğ er yetkileri kullanmak" Türkiye Barolar
Birliğ i'nin görevleri aras ı nda say ı lm ış ; Birlik Yönetim Kurulu'nun görevlerinin say ı ld ığı 121.
rnddesinih 4. bendinde, "Birlik Genel Kuru!unca al ı nan karar/an uygulamak"; 8. bendinde,
'Avukatları n, ayni büroda birlikte çal ışanları n ve avukatlı k ortaklık şıırt:<aY!tlerıfl!
yönetmelikle gösterilen, esas ve u.ul/ere göre tutmak, avukatl ık
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hazırlamak, avukatlık ruhsatnamelerinL kimlik belgelerini ve avukatl ık ortaklığı yetki belgelerini
düzenlemek ve bastırniak' 11. bendirı de, "Bu Kanunun 31, 44, 54 ve 77. madde/eri ile 83.
maddesinde Birliğe veri/en görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak', 13. bendinde;
"Avukatların ve baro/ann hak ve men faaileı-inin korunmas ı için ilgili merdilere gerekli baş
vurma/arda bulunmak"; 14. bendinde, "Avukatlık meslekinin geliş mesine, avukat/ann hakları n ın
korunmasına ve sosyal durumlar ın ın geliştirilmesine yarıyacak incelemeler' yapmak, vard ığı
sonuç/arı ve teklifleri birlik genel kuruluna sunmak. "., 18. bendinde, "Mesleki dayan ışman ın
sağlanması ve devamhlığı için her türlü çal ışmalarda bulunmak, mesleğ e ve meslek
mensupları na yönelik hak ihlflerine karşı avukatlık mesleğ ini ve meslek/aş /ann' savunmak ve
bu konularda her türlü yasal ve idarT giri şimde bulunmak" 19. bendinde ise, "Kanun/arla veri/eli
diğer yetki/eri kullanmak." hükümlerine yer verilmi ştir.
Andan Kanunun "Yönetmelik" başl ığını ta şı yan 182. maddesinde ise; "Bu Kanunda
düzenlenmesi yönetmeli ğe b ırak ı lan hususlar ile kanunun uygulanabilmesi için yönetmelikle
yer alması gereken diğ er konuları kapsayan yönetmelikle' Türkiye Barolar Birli ği Yönetim
Kurulu tarafından haz ı rlanarak Adalet Bakanl ığı na gönderi/ir; Yönetmelikler Adalet Bakanl ığına
ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde karar verilmedi ğ i veya ona ylandığı takdirde kesinle şerek
yürüı'Iüğe girer..." hükmüne yer verilmek suretiyle hangi hususlarda Yönetmelik ç ı karı lması
gerektiğ i ortaya konmu ştur.
Yukarı da yer verilen mevzuat hükümlerinden de anla şı lacağı üzere, avukatl ı k
mesleğ inin günün şartları na uyum sa ğ layacak şekilde geli ş mesi, meslek sahiplerinin gerek

mesleki gerekse de sosyal ve ekonomik olarak durumların ı n iyileştirilerek haklar ını n korunmas ı ,
meslekta şlar aras ı nda dayan ış man ı n artı rı lması , iş ili şkilerinin kar şı l ı kl ı sayg ı esas ı nda ve
ve
avukatl ı k mesleğ inin "bağımsızlı k" ilkesine uygun olarak düzenlenmesi, avukatl ı k mesleğ ine
mensupları na yönelik hak ihlllerine kar şı gerekli tedbirleri almak hususlar ı nda çal ışmalar
yapmak, barolar ile bir araya gelerek olu şturulan Birliğ in, yasa ile kendilerine verilen görev ve
yetkiler aras ı nda yer almaktad ı r.
Kamu kurumu niteli ğ indeki bir meslek kurulu ş u olan Türkiye Barolar Birliği'nin, yasa ile
kendisine, verilen düzenleyici iş lem yapma yetkisini, yine ya ş a ile belirlenen s ı n ı rlar
çerçevesinde düzenleyici işlemlerin tabi Oldu ğ u kurallara uygun olarak kullanmas ı
gerekmektedir.
Yasa koyucu düzenleyeceğ i konularda genel prensipleri belirler ve bunun
uyğulannıas ı nı , yürütmeye, bir başka ifadeyle idarelere b ı rakı r. Bu asli düzenleme yetkisinin
yapma
Yasama organ ı na ait olmas ı n ı n doğal bir, sonucudur. Ancak, idarelerin düzenleyici i şlem
•yetkisi yasama organ ı n ı n çizdiği s ı n ırlar içinde, baş ta Anayasa olmak üzere, Kanun, Tüzük gibi
üst hukuk normlar ı na ayk ı i ı olmarnakkay ı t ve .şart ına bağl ı olarak gerçekle şebilir.
Yonetmel ıklerı n sebep unsurunu yasa veya tuzukler olu şturur. Yasaları , uz'ş ernedığı
bı r alanda yonetmel ık ç ıkarı lmas ı olanaks ızd ı r.
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Dava konusu Yönetmelik bir bütün olarak incelendi ğ inde, İş Kanunu hükümleri
çerçevesinde. bir avukat ı n yan ı nda, avukatl ı k ortakl ığı nda veya avukatl ı k bürosunda ücret
karşı l ığı birlikte çal ışan avukatlar ı n iş koşulları n ı belirlediğ i, i şveren avukatlar ile i şgören
avukatlar aras ındaki kar şı l ı kl ı hak ve yükümlülükler ile etik kurallar ı n saptad ığı ; çal ışan
avukatı n izin hakk ı ndan ücrete, vergi mükellefiyetinden çal ış ma saatlerine kadar bir çok
konunun bu Yönetmelikle düzenlendi ğ i görüldüğünden, bu haliyle kimi hususları n kanunla
düzenlenmesi gereken ve ki ş i hak ve hürriyetlerini ilgilendiren konular ihtiva etmesi nedeniyle
konuya ili şkin münhas ı r yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktad ı r.
Norrnlar hiyerarş isinde anayasal ve yasal düzenlemelerden sonra gelen idari
düzenlemeler bir yasa hükmüne dayal ı olarak haz ı rlan ı r ve kanun hükümlerine aç ı kl ı k
getirilmesi suretiyle bu kanun hükümlerinin uygulamaya geçirilmesi amaçlan ı r. Dolayı sı yla,
s ı n ı rl ı , tarnamlay ı cı ve ba ğıml ı bir düzenleme yetkisine sahip olan idarenin, Anayasa'da
öngörülen ayrı k durumlar d ışında, yasalarla 'düzenlenmemi ş bir.alanda, düzenleme yapmak
suretiyle kural koymas ı mümkün de ğildir.
Esaseh dava könusu yönetmelikteki hr konunun yasa ile düzenlenmesine gerek
olmamakla birlikte, ço ğ unluğu bir yasan ı n konusunu.olu şturdU ğ Undan, bu yönetmelikte yer alan
ve yasan ı n konusunu olu ş turan temel hak ve özgürlüklere ili şkin bazı konularda çerçevenin
yasa koyucu tarafı ndan çizildikten sonradaVai ı idarece düzenleme yap ı lmas ı gerekmektedir.
Öte yandan, 1136 say ı l ı Avukatl ı k i<anuntfnun 12. maddesinin (c) bendinde, özel hukuk
tüzel kiş ilerinin hukuk 'mü şavirliği. ve sürekli avukatl ığı ile bir avuk ı t yazı hanesinde ücret
karşı l ığı nda avukatl ı k mes leğ ini icrs edebileçekleri hükmüne yer verilmesi ve 182. maddesi
er konuları
uyar ı nca kanunun uygulanabilmesi için •.yönetelikte yer almas ı gereken di ğ
kapsayan yönetmeliklerin Baro Yönetim Kurulunca ç ı kar ılabileceğ inin düzenlenmesine kar şı n;
bu maddelerin i şveren ve i şgören avukat aras ı ndaki çal ış ma usul ve esaslar ı ile şartlarına
ili ş kin yasal çerçeveyi çizmedi ğ i, genel olarak usul ve esaslar ı belirlernedi ğ inden, bu haliyle de
söz konusu hususlar ı n yönetmelikle düzenlenmesine olanak vermedi ği aç ı kt ır.
Bu durumda, içrdi ği hü.kü'mler itibar ı yla yasal dayana ğı olmayan. dava konusu
YÖnetmelikte hukuka uyarl ı k bulunm'arna,ktad ı .
n 27.
Aç ı klanan nedenlrle; dava konusu Yönetmelik aç ı s ı ndan, 2577 say ı l ı Yasan ı
maddesinde öngörülen ko ş ullar gerçekle şmiş old ıiğündan 1 yürütmenin durdurulmas ı isteminifl
kabulune bu karar ı n tebliğ tarihini izleyen yedi (7) gun ıçerısı nde Idarl Dava Daireleri Kurulu na
itiraz yolu aç ı k . olnı ak üzere, :22/O/2O16 'tarhihd Ğ oybirliğ iyle karar verildi
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