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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-92358809-152.04-8703/5669 20.02.2023
Konu  : İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Mahkemelerin bağımsızlığı" kenar başlıklı 
138 inci maddesinin son fıkrasında; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına 
uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların 
yerine getirilmesini geciktiremez.",

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Kararların sonuçları" kenar başlıklı 28 inci 
maddesinde; "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde 
bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü 
geçemez...ancak disiplin hükümleri saklıdır.",

1136 sayılı Avukatlık Kanununun "Redde veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair 
karara itiraz" kenar başlıklı 8 inci maddesinde; "Baro Yönetim Kurulu, avukatlığa kabul istemini 
reddettiği veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine karar verdiği takdirde bunun gerekçesini 
kararında gösterir. Gerekçeli karar adaya tebliğ olunur.

Aday, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, kararı veren baro vasıtasiyle 
Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Baro tarafından adaya, itiraz tarihini tesbit eden bir belge 
verilir. Bu belge hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir.

Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, itirazı 
kabul veya reddeder. Türkiye Barolar Birliği itiraz tarihinden itibaren bir ay içinde bir karar vermezse, 
itiraz reddedilmiş sayılır.

(Değişik dördüncü fıkra : 2/5/2001 - 4667/7 md.) Baro yönetim kurullarının adayın levhaya 
yazılması hakkındaki kararları, karar tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine 
gönderilir. Türkiye Barolar Birliği kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma 
veya bulmama kararını ve itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararlarını onaylamak üzere karar 
tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı 
tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. 
Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle 
birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği 
Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde 
onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

Baro yönetim kurulunun, avukatlığı kabul isteminin reddi vaya kovuşturma sonuna kadar 
beklenmesi hakkındaki kararları, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir.

(Değişik altıncı fıkra: 2/5/2001 - 4467/7 md.) Adalet Bakanlığının dördüncü fıkra uyarınca 
verdiği kararlara karşı, Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp 
bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı 
ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilir. 

Barolar, kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdurlar.",
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Aynı Kanunun "Ret kararının bildirilmesi" kenar başlıklı 10 uncu maddesinde; "Avukatlık 
meslekine kabul edilmek için baroya başvuran bir adayın bu isteminin reddine veya kovuşturma sonuna 
kadar beklenmesine dair kararlar kesinleşince, ilgili baro, adayın adını diğer barolara ve Türkiye 
Barolar Birliğine bildirir. Bu halde, ret ve bekleme sebepleri ortadan kalkmadıkça, hiçbir baro o kimseyi 
levhasına yazamaz.",

Yine aynı Kanunun "Levhaya yeniden yazılma hakkı" kenar başlıklı 73 üncü maddesinde; "72 nci 
maddeye göre levhadan silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden avukat, levhaya yeniden 
yazılmak hakkını kazanır. Şu kadar ki, baro yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde, sebeplerini de 
açıklamak suretiyle, levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanı, ilk yazılmaya esas olan şartların 
hepsinin veya bir kısmının varlığını ispatla zorunlu tutabilir.

Ruhsatname verilmesi hükmü ayrık olmak üzere, bu kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddeleri levhaya 
yeniden yazılma istemlerinde de kıyas yolu ile uygulanır.

Levhaya yeniden yazılmasına evvelce dahil olduğu baro tarafından karar verilen avukattan 
yeniden giriş keseneği alınmaz." 

Hükümleri yer almaktadır.
             Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 1136 sayılı 

Avukatlık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde; levhaya yazılma 
istemi hakkında ilgili Baro yönetim kurulunun karar vermekle ödevli olduğu, Baro yönetim kurulunca 
verilen bu kararların, Türkiye Barolar Birliğine gönderilmesi gerektiği, Türkiye Barolar Birliği kendisine 
ulaşan baro levhasına yazılma kararları hakkında uygun bulma veya bulmama kararı verebildiği, Türkiye 
Barolar Birliği tarafından verilen uygun bulma veya bulmamaya ilişkin kararların Bakanlığımıza 
gönderilmesinin kanunun amir hükmü olduğu, söz konusu kararların, Bakanlığımızca uygun bulunmayıp 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen ısrar kararlarına 
karşı, Bakanlığımızın, idari yargı mercilerine yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali istemiyle dava 
açma yetkisinin bulunduğu açıktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan "hukuk devleti" ilkesinin doğal 
sonucu olarak idarenin mahkeme kararlarını aynen ve gecikmeksizin uygulaması gerekmektedir. 
Anayasanın 138 inci maddesinde mahkeme kararlarına yasama ve yürütme organları ile idarenin uymak 
zorunda olduğu ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Bakanlığımızca yapılan inceleme neticesinde, ekli listede bilgileri yazılı kişiler hakkında İdare 
Mahkemeleri tarafından baro levhasına yazılma işlemlerine dayanak olan ve Birliğiniz tarafından verilen 
ısrar kararlarının önemli bir kısmının iptaline karar verildiği ve kararların kesinleştiği, bir kısmının ise 
derdest olup, yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verildiği, ancak anılan mahkeme kararlarının ilgili 
Barolara tebliğ edilmesine rağmen bu kişilerin Baro levhasından silindiğine dair herhangi bir kararın 
Bakanlığımıza ulaşmadığı ve UYAP kayıtlarının da aktif olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine tespit 
edilen ekli listede ismi bulunan kişilerin UYAP kayıtları Mahkeme kararı gereğince Bakanlığımızca 
pasife alınmıştır. 

Ekli listede isimleri yer alan kişilerle ilgili Mahkeme kararlarının gereği olan Baro levhasından 
silinmelerine ilişkin kararların; Baroları tarafından alınmış ise Bakanlığımıza iletilmesinin sağlanması, 
alınmamış ise Anayasanın ve kanunun amir hükümlerinin hatırlatılması ve bu konuda daha titiz 
davranılması hususunun ilgili Barolara bildirilmesi ve gereğini rica ederim.

                                 
                                                                                                   Hakan ÖZTATAR

                                                                                                  Hâkim
      Bakan a.

                                                                                                     Genel Müdür 
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