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DANIŞTAY
SEK İZİN C İ DAİRE
Esas
N o : 2018/3442
K arar
N o : 2022/3149

DAVACI_______________________ :
VEK İLİ________________________
UETS adresi vardır.

D A VA LILA R___________________ : 1- Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
VEKİLİ________________________ :
UETS adresi vardır.
2- İstanbul Barosu Başkanlığı
VEKİLİ________________________ :
UETS adresi vardır.

DAVA N IN KONUSU____________:
1-

İstanbul

Barosu'na

kayıtlı

avukat

olan

davacının,

"uyarm a

cezası"

ile

cezalandırılm a sına ilişkin İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun 19/06/2017 tarih ve E:2016/D.330,
K :2017/326 sayılı kararı ile bu kararın onanm asına dair Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun
16/02/2018 tarih ve E :2017/932, K :2018/169 sayılı kararının ve;
2- Bireysel işleme dayanak olan Türkiye Barolar Birliği M eslek Kurallarının 39. m addesinin
iptali istenilm ektedir.

D A V A C IN IN İD D İA LA R I

:

Türkiye Barolar Birliği M eslek Kurallarının 39. m addesinde yer alan kuralın 1136 sayılı
A vukatlık Kanununun 110. m addesinde sayılan Türkiye Barolar Birliğinin tem el görevlerini yerine
getirm e am acına hizm et edecek nitelik taşım adığı gibi bağım sız savunm ayı serbestçe tem sil eden
avukatlığın amacı ile de bağdaşm adığı, dava konusu kuralın, A vukatlık Kanununun 34., 76., 110.,
134. 172. m addelerine ve Türk M edeni K anununun 2. m addesine aykırı olduğu, kuralın am acının,
eski avukatın takip ettiği dosyalarda ücret alm adığı hallerde yeni avukatın işi alması durum unda,
eski avukatın alacağına kavuşm asında m esleki dayanışm anın sağlanm aya çalışılm ası olduğu, bu
halde ise yeni avukatın ancak m üvekkiline eski avukata ücretin ödenm esi konusunda telkinde
bulunabileceği, dolayısıyla yeni avukatın eski avukata yazılı bildirim de bulunm asının som ut olarak
hiçbir geçerliliğinin bulunm adığı, yeni avukatın eski avukattan işi alm a konusunda m uvafakat
alm asının ise m esleki bağım sızlık gereği düşünülem eyeceği, bu nedenle kuralın günüm üz m esleki
hayata katkı sağlam adığı,

hukuki faydadan

uzak olduğu ve

hiçbir am aca

hizm et etm ediği

belirtilm iştir.
Dava konusu uyarm a cezasına ilişkin işlem yönünden ise, m üvekkillerinin önceki avukatla
hukuki ilişkilerinin bittiğini beyan etm eleri ve artık bu dosyaların kendisi tarafından takip edilm esini
istem eleri

üzerine dosyaların

düşm esini

önlem ek am acıyla önceki avukata yazılı bildirim de

bulunm aya gerek duyulm adan dosyalara vekaletnam e sunulduğu, A vukatlık K anununun 172.
m addesinde, yazılı m uvafakat alm a yüküm lülüğünün iş sahibine yüklendiği, iş sahiplerinin de
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noter onaylı beyanlarından önceki avukatın bu m uvafakati verdiğinin anlaşıldığı, davacı avukatın,
m üvekkillerinin

beyanlarına

rağm en

eski

avukattan

yazılı

m uvafakat

alınıp

alınm adığını

sorgulam asının avukat-m üvekkil arasındaki güven duygusunu zedeleyebileceği, m eslek kuralı ile
korunm ak istenen hukuki değerin ihlal edilm ediği, zira önceki avukatın vekalet ücreti alacağına
yönelik m üvekkillerine karşı hukuki girişim inin bulunm adığı, şikayet hakkının kötüye kullanıldığı,
öte

yandan

suç

ve cezaların

yasallığı

ilkesi

uyarınca,

hangi

hallerde

disiplin

cezasının

verilebileceği ancak yasada sayılm ası halinde m üm kün olup uyarm a cezasına disiplin cezaları
arasında

yer

verilm ekle

birlikte

hangi

hallerde

verilebileceği

A vukatlık

Kanununda

sayılm adığından dava konusu işlem in hukuka aykırı olduğu ve iptali gerektiği ileri sürülm üştür.

D A VA LILA R IN S A V U N M A S I
TÜRKİYE

:

BAROLAR BİRLİĞİNİN

SAVUNMASI

: Uluslararası m evzuatta

dava

konusu Meslek

Kuralına benzer nitelikte düzenlem elere yer verildiği (Örneğin Paris Barosu İç Tüzüğü m.9.1.;
Alm an M eslek Kuralları m .15; Vod Kanunu M eslek Kuralları m .35; Avrupa Birliği M eslek Kuralları
m .5.5.), dava konusu düzenlem enin am acının, dava dilekçesinde belirtildiği gibi ilk avukatın
alacağına kavuşm asının sağlanm ası olm ayıp bilgilendirm e yüküm lülüğü, m esleki dayanışm a ve
düzen gelenekleri ile m eslektaşlık hukukunun bir gereği olduğu, aksi durum un davayı takip hakkı
bulunan

ilk avukatın em eğine saygısızlık oluşturabileceği, avukatlık

hukukuna dair m uhtelif

eserlerde de söz konusu davranışın haksız rekabete yol açan, nezaketsiz tutum ve m eslektaşlık
hukukuna riayetsizlik olarak nitelendirildiği, üstlendikleri görevi bu görevin kutsallığına yakışır bir
şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirm ekle yüküm lü olan

avukatların, m esleki

çalışm alarını da kam unun inancını ve m esleğe olan güvenini sarsm am aya özen göstererek
yürütm ek zorunda oldukları, bu nedenle avukatların ikinci avukat olarak iş kabul etm eden önce ilk
veka le t verilen avukata yazı ile bilgi verm ek zorunda olduğu, m üvekkilinin sözlü beyanının bu
yüküm lülüğün yerine getirilm esi açısından yeterli olm adığı, som ut olayda ise, davacının şikayetçi
avukata yazılı bildirim de bulunm adan ikinci avukat olarak dava dosyalarına vekaletnam e sunduğu,
şikayetçi avukatın hazır olduğu duruşm aya katıldığı ve böylelikle dava konusu M eslek Kuralına
aykırı hareket ettiğinin sabit olduğu anlaşıldığından tesis edilen dava konusu disiplin yaptırım ında
hukuka aykırılık bulunm adığı, öte yandan A vukatlık Kanununun

172. m addesinde yer alan

düzenlem e ile dava konusu M eslek Kuralının birbirini tam am layıcı nitelikte olduğu, her ne kadar
bahsi geçen yasa m addesinde m uvafakat alm a yüküm lülüğü iş sahibine yüklenm iş ise de M eslek
K uralında bunun aksine ikinci avukata yazılı bildirim yüküm lülüğü getirilerek m esleki nezaketin ve
em eğin korunm asının am açlandığı, diğ er taraftan

Türkiye Barolar Birliği M eslek Kurallarının

A vukatlık Kanununun 110. ve 117. m addeleri uyarınca görevlendirilen Türkiye Barolar Birliği
G enel Kurulu tarafından kabul edilen kurallar olduğu, A vukatlık Kanununun 34. m addesinde bu
kurallara

uym a

yüküm lülüğü

getirdiği,

aynı

Kanunun

134.

m addesinde

ise

bu

kurallara

uym am anın disiplin suçu oluşturacağı belirtildiğinden suçta ve cezada yasallık ilkesine aykırı bir
yönün bulunm adığı belirtilerek haksız açılan davanın reddi gerektiği savunulm uştur.

İSTANBUL BAROSU

BAŞKANLIĞININ SAVUNMASI

: A vukatlık Kanununun

110. m addesinde,

m esleğin düzen ve geleneklerini korum ak, m eslek m ensuplarının aralarındaki m eslek bağını
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kuvvetlendirm ek, uyulm ası zorunlu m eslek kurallarını tespit ve tavsiye etm ek, Türkiye Barolar
Birliğinin görevleri arasında yer aldığı, Kanunun 76. m addesinde ise, m eslek m ensuplarının
birbirleri ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlam ak, m eslek düzenini, saygınlığını ve ahlakını
savunm ak ve korum ak, Baroların görevleri arasında sayıldığı, T ürkiye Barolar Birliği Disiplin
Kurulu kararlarında, m addenin düzenlem e am acının, ilk avukatın ücretini tahsil etm esi konusunda
m üvekkili ile m utabakat sağlam ası am acına yönelik olduğu, bir m eslektaşının yerine geçm eyi
kabul eden avukatın yazılı olarak m eslektaşına haber verm esi, varsa alacağı ücretin tahsiline
çalışm ası,

m eslektaşlık hukukunun

gereği olduğunun

ifade

edildiği, m addenin

uluslararası

d üzenlem elerde de karşılığının bulunduğu, dava konusu düzenlem ede, m eslek onuruna ve kamu
yararına aykırı bir yönün bulunm adığı, öte yandan sabit olan davacı eylem i ile verilen cezanın
orantılı olduğu, davanın reddi gerektiği savunulm uştur.

D A N IŞ TA Y TE TK İK HÂKİM İ :
D Ü ŞÜ N C ESİ_______________ : Dava konusu işlem lerin iptali gerektiği düşünülm ektedir.

D A N IŞ TA Y SAVCISI________ :
D Ü ŞÜ N C ESİ_______________ : Dava, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olan davacının

uyarm a

cezası ile cezalandırılm asına ilişkin işlem in onanm asına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Disiplin
Kurulunun 16.02.2018 gün ve E: 2017/932, K 2 0 1 8 /1 6 9 sayılı kararı ile bu kararlara dayanak olan
B arolar Birliği M eslek Kurallarının 39. m addesinin iptali istem iyle açılm ıştır.
1136 sayılı A vukatlık Kanunu'nun 34. m addesinde, avukatların, yüklendikleri görevleri bu
görevin kutsallığına ya kışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirm ek ve avukatlık
unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçim de davranm ak ve Türkiye Barolar Birliğince
belirlenen m eslek kurallarına uym akla yüküm lü oldukları, 134. m addesinde, avukatlık onuruna,
düzen ve gelenekleri ile m eslek kurallarına uym ayan

eylem ve davranışlarda

bulunanlarla,

m eslekî çalışm ada görevlerini yapm ayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde
davranm aya nlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanacağı kurala

bağlanm ış,

aynı Kanunun 135/1. m addesinde ise, uyarm a cezasının; avukatın m esleğinin icrasında daha
dikkatli davranm ası gerektiğinin kendisine bildirilm esi olduğu kurala bağlanm ıştır.
T ürkiye Barolar Birliği M eslek Kuralları 39. M addesinde

ise , iş sahibi anlaşm ayı yaptığı

avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet verm ek isterse, ikinci avukatın işi kabul etm eden
önce, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi verm esi gerektiği şeklindedir.
D osyanın incelenm esinden İstanbul Barosu avukatı olan davacının , şikayet eden avukatın
davacı vekili olarak takip ettiği Didim 1 .Asliye Hukuk M ahkem esinin 2015/164, Söke 1. Asliye
Hukuk M ahkem esinin 2013/152 esas sayılı dosyalarına 12.05.3015 günü

U YAP üzerinden

vekaletnam e sunduğu ve 26.05.2015 günlü duruşm aya katıldığı, şikayetli avukatın yeni vekil
olduğunu

tarafına

bildirm ediği gerekçesiyle

şikayette

bulunm ası

üzerine

eylem inin

sübuta

erdiğinden bahisle uyarm a cezası ile cezalandırıldığı ve yapılan itirazın ise reddedilerek cezanın
kesinleştiği, davacı tarafından disiplin cezası verilm esine ilişkin işlemin ve dayanağı olan M eslek
Kurallarının 39. m addesinin iptali istem iyle bu davanın açıldığı anlaşılm aktadır.
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M eslek Kuralları bir m esleğin uygulanm asında d ü z e n i, çalışm a barışını, m esleğe duyulan
saygınlığı ve güveni artırm ak için ortak bir kabulle ortaya konulm uş kurallar olup iptali istenilen 39.
m addede düzenlenen ikinci avukatın işi kabul etm eden önce ilk vekalet verilen avukata yazıyla
bilgi verilm esi de m esleki dayanışm aya , diğer m eslektaşın hukukunu, em eğini, saygınlığını
korum aya

yönelik

olduğu

anlaşıldığından

bu

m addenin

iptali

istem inde

hukuka

uyarlık

görülm em iştir.
Davacının uyarm a cezası ile cezalandırılm asına

ilişkin işlem in iptali istem ine gelince,

olayda davacının ilk avukata yazılı olarak bilgi verildiğine ilişkin bir belgeyi dosyaya sunm adığı
açık olup diğer iddiaları işlem i kusurlandırm adığından işlem de hukuka aykırılık bulunm adığı
sonucuna varılm ıştır.
Açıklanan nedenlerle, davanın gerek M eslek Kuralları 39. m addesinin gerekse davacının
uyarm a disiplin cezası ile cezalandırılm asına ilişkin işlem de hukuka aykırılık bulunm adığından
davanın reddi gerektiği, düşünülm ektedir.
TÜ R K M İLLETİ ADINA
K arar veren D anıştay Sekizinci Dairesince duruşm a için taraflara önceden
27.04.2022 tarihinde, davacı vekili

.

bildirilen

ile davalı İstanbul Barosu Başkanlığı

vekilinin gelm ediği, diğer davalı Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı vekili

. geldiği,

D anıştay S avcısının hazır olduğu görülm ekle, açık duruşm aya başlandı. Gelen tarafa usulüne
uygun olarak söz verilerek dinlendikten ve D anıştay Savcısının düşüncesi alındıktan sonra gelen
tarafa son kez söz verilip, duruşm a tam am landı. T etkik Hâkim inin açıklam aları dinlendikten ve
dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

M ADDİ OLAY:
tarafından takip edilen dava dosyalarına
: ve

tarafından

/

bildirimde bulunm adan

vekaletnam e sunulduğunun şikayetçi avukat tarafından

duruşm a tutanakları ile vekalet harç

m akbuzları da eklenerek 04.06.2015 tarihli dilekçe ile İstanbul Barosu B aşkanlığına bildirilm esi
üzerine başlatılan disiplin soruşturm asında, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun 24.03.2016 tarih
ve 2016/651 sayılı kararı ile şikayet edilen avukatlardan sadece

duruşm alara

girdiği ve işlem ler yaptığı, diğer avukatların ise hiçbir işlem yapm adığı ve duruşm alara katılm adığı
dikkate alınarak - - ■ ■ ■ “

•

/e

hakkında disiplin kovuşturm ası

açılm asına yer olm adığı kararı verilm iş, davacı
kovuşturm ası açılm ıştır.

Davacı savunm asında,

' hakkında ise disiplin
m üvekkillerinin daha

önceden

açılm ış olan

davaları takip eden avukatla vekalet ilişkisini sonlandırdıklarını beyan etm eleri üzerine dosyaların
takipsiz kalm ası ve düşm esini engellem ek, hukuken yapılm ası gereken işlem lerin bir an önce
yapılm asını sağlam ak am acıyla dava dosyalarına vekaletnam e sunduğunu beyan etm iş,

bu

hususta davacının savunm asını doğrular nitelikte m üvekkillerinin Didim 1. N oterliğinin 04854
yevm iye num aralı 13.06.2017 tarihli beyanlarını da dosyaya sunm uştur. Öte yandan davacının
talebi üzerine baro disiplin kurulunca yapılan duruşm ada, davacı, m eslektaşının m uvafakatinin
bulunm adığını duruşm a sırasında öğrendiğini, m üştekinin vekalet ücreti konusunda m üvekkillerine
yönelttiği herhangi bir icra takibi veya davanın bulunm adığını beyan ettiği görülm üştür.
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İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun 19.06.2017 tarih ve E:2016/D.330, K:2017/326 sayılı
kararı ile TBB M eslek Kurallarının 39. m addesi gereği ikinci avukatın işi kabul etm eden önce ilk
vekalet verilen avukata yazı ile bilgi verm esi gerektiği, burada bildirim yüküm lülüğünde bulunm ası
gereken

kişinin

m üvekkili

sonlandırdığına

değil kendisi

dair beyanının

ise

bu

olduğu,

m üvekkilinin

yüküm lülüğü

ilk

ortadan

avukatla

vekalet ilişkisini

kaldırm ayacağı

gerekçesiyle

davacının sicil durum u da gözetilerek uyarm a cezası ile cezalandırılm asına karar verilm iş, bu
karara yapılan

itiraz üzerine Türkiye

Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun

E:2017/932, K :2018/169 sayılı kararı ile davacının itirazı

16/02/2018 tarih ve

reddedilerek Baro

Disiplin Kurulu

kararının onanm ası üzerine bakılm akta olan davanın açıldığı anlaşılm ıştır.

HUKUKİ S Ü R E Ç :
1136 sayılı A vukatlık

Kanunu'nun

110.

m addesinin birinci

fıkrasının

16.

bendinde,

uyulm ası zorunlu m eslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek, Birliğin görevleri arasında sayılm ış,
aynı Kanunun 117. m addesinde ise uyulm ası zorunlu m eslek kurallarını tespit etm ek görevi Birlik
G enel Kuruluna verilm iştir.
Türkiye

Barolar

Birliği

M eslek Kuralları,

Genel Kurallar, Yargı O rganlarıyla ve Adli

M ercilerle İlişkiler, M eslektaşlar Arası Dayanışm a ve İlişkiler, İş Sahipleriyle İlişkiler, Avukatların
Barolarla ve TBB ile İlişkileri, Y ürürlük ve Uygulam a Alanı olm ak üzere 6 başlıkta ve toplam da 50
m adde halinde belirlenerek Türkiye B arolar B irliği’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli 4. Genel K urulu’nda
kabul edilm iş ve 26 O cak 1971 tarihli Türkiye Barolar Birliği B ülteni’nde yayım lanarak yürürlüğe
girm iştir.

İN C E LEM E VE G ER EK Ç E:
İlgili M evzuat:
Türkiye C um huriyeti A nayasası'nm

135. m addesinde, kam u

kurum u niteliğindeki

m eslek kuruluşları ve üst kuruluşları; "belli bir m esleğe m ensup olanların m üşterek ihtiyaçlarını
karşılam ak, m esleki

faaliyetlerini kolaylaştırm ak,

m esleğin genel m enfaatlere

uygun

olarak

gelişm esini sağlam ak, m eslek m ensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve
güveni hakim kılm ak üzere m eslek disiplini ve ahlakını korum ak m aksadı ile kanunla kurulan ve
organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetim i altında, gizli
oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir." şeklinde tanım lanm ıştır.
1136 sayılı A vu katlık K anununun "A vukatlığın m ahiyeti" başlıklı 1. m addesinde,
A vukatlık,

kamu

hizm eti

ve serbest

bir

m eslektir.

(D eğişik

2. fıkra:

02.05.2001

- 4667

S .K anun/M adde 1) A vukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağım sız savunm ayı serbestçe
tem sil

eder.";

m ünasebetlerin

"A vukatlığın

am acı"

düzenlenm esini,

her

başlıklı

2.

m addesinde,

türlü

hukuki

m esele

ve

"Avukatlığın

amacı;

anlaşm azlıkların

hukuki

adalet

ve

hakkaniyete uygun olarak çözüm lenm esini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanm asını her
derecede yargı organları, hakem ler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurum lar nezdinde sağlam aktır.
A vukat bu am açla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizm etine ve kişilerin yararlanm asına tahsis
eder.

"Avukatın Hak ve

Ö devleri" başlıklı altıncı kısım da

yer alan 34. m addesinde,

"Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur
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içinde yerine getirm ek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene

uygun biçim de

davranm ak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen m eslek kurallarına uym akla yüküm lüdürler.";
"İşin reddi zorunluluğu" başlıklı 38. m addesinde, "Avukat; (...) f) G örm esi istenilen iş, Türkiye
Barolar Birliği tarafından tespit edilen m esleki dayanışm a ve düzen gereklerine uygun değilse,
teklifi

reddetm ek

zorunluğundadır.

Bu

zorunluluk,

avukatların

ortaklarını

ve

yanlarında

çalıştırdıkları avukatları da kapsar."; "Baroların kuruluş ve nitelikleri" başlıklı 76. m addesinin birinci
fıkrasında, "Barolar; avukatlık m esleğini geliştirm ek, m eslek m ensuplarının birbirleri ve iş sahipleri
ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlam ak; m eslek düzenini, ahlakını, saygınlığını,
hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunm ak ve

korum ak, avukatların ortak ihtiyaçlarını

karşılam ak am acıyla tüm çalışm aları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışm alarını dem okratik
ilkelere göre sürdüren kamu kurum u niteliğinde m eslek kuruluşlarıdır."; "Disiplin
uygulanacağı haller" başlıklı

C ezalarının

134. m addesinde, "A vukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile

m eslek kurallarına uym ayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, m esleki çalışm ada görevlerini
yapm ayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranm ayanlar hakkında bu
K anunda yazılı disiplin cezaları uygulanır."; "D isiplin cezalan" başlıklı 135. m addesinin birinci
fıkrasının

1. bendinde,

"U yarm a;

avukatın

m esleğinin

icrasında

daha

dikkatli davranm ası

gerektiğinin kendisine bildirilm esidir."; "C ezaların uygulanm a şekli" başlıklı 136. m addesinin birinci
fıkrasında, "Bu kanunun avukatların hak ve ödevleri ile ilgili altıncı kısm ında yazılı esaslara
u ym ayanlar hakkında ilk defasında en az kınam a, tekrarında, davranışın ağırlığına göre, para
veya işten çıkarm a cezası ve 5 inci m addenin (a) bendinde yazılı bir suçtan kesin olarak hüküm
giym e halinde m eslekten çıkarm a cezası uygulanır."; "D isiplin kurulu kararına karşı itiraz" başlıklı
157. m addesinin yedinci fıkrasında, "Birlik Disiplin Kurulunun, itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet
Bakanlığına

ulaştığı tarihten itibaren

onaylandığı takdirde

iki ay

içinde Bakanlıkça karar verilm ediği veya karar

kesinleşir. A ncak A dalet Bakanlığı uygun bulm adığı kararları bir daha

görüşülm ek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri
gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul
edildiği takdirde onaylanm ış, aksi halde onaylanm am ış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği
tarafından A dalet Bakanlığına bildirilir. Şu kadar ki, uyarm a, kınam a ve para cezasına ilişkin
kararlar kesin olup, Bakanlığın onayına tabi d e ğ ild ir."; "Delillerin serbestçe takdiri, ceza verm enin
amacı ve cezadan m ahsup" başlıklı 158. m addesinin birinci fıkrasında, "Türkiye Barolar Birliği
Disiplin Kurulu ve

barolar disiplin

kurulları, gösterilen

delilleri, soruşturm a ve

duruşm adan

edinecekleri kanıya göre serbestçe ta kdir ederler."; aynı m addenin ikinci fıkrasında, "Bu kurullar
disiplin cezalarının verilm esinde; avukatlık onurunu, düzen ve gelenekleri ile m eslek kurallarını ve
itibarını korum ak, m esleğin am aç ve gereklerine ve adalete uygun olarak yerine getirilm esini
sağlam ak ilkelerini göz önünde tutarlar."; "iş sahibinin işi başka bir avukata verm esi" başlıklı 172.
m addesinde ise, "İş sahibi, ilk anlaşm ayı yaptığı avukatının yazılı m uvafakati ile, başka avukatları
da işin kovuşturm a ve savunm asına katabilir. İş sahibi, ilk avukatın m uvafakatim kendisine tevdi
veya tebliğ edilecek bir yazı ile en az bir haftalık süre vererek talep eder. A vukat bu süre içinde
cevap verm em işse m uvafakat etm iş sayılır. İlk avukatın m uvafakat etm em esi halinde, vekalet akdi
kendiliğinden sona erer.

İş sahibi,

m uvafakat etm iyen
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yüküm lüdür, ilk avukatın m uvafakati ile işin başka avukatlar tarafından da takibi halinde iş sahibi,
ilk avukatın

ücretinden kısıntı yapam az. Bu halde avukatların m üvekkile karşı sorum luluğu

konusunda 171 inci m addenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır." hüküm lerine yer verilm iştir.

Dava K onusu M eslek Kuralının İncelenm esi:
T ürkiye B arolar Birliği M eslek Kurallarının 39. m addesinde, "İş sahibi anlaşm ayı yaptığı
avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet verm ek isterse, ikinci avukat işi kabul etm eden önce,
ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi verm elidir." kuralına ye r verilm iştir.
1136 sayılı A vukatlık

Kanununun

172. m addesinde

ise, iş sahibinin vekalet verdiği

avukattan başka bir avukatı daha işe dahil etm ek istem esi halinde bu hususun ilk vekalet verilm iş
avukata bildirilm esi yüküm lülüğünün iş sahibi için öngörüldüğü, ilk avukatın bu durum a m uvafakat
etm em esi halinde ise tara flar arasındaki güven ilişkisi zedeleneceğinden ilk avukatın bu yöndeki
irade beyanına vekalet akdinin kendiliğinden sona erm esi hukuki sonucu bağlanarak yapılacak iş
veya hukuki yardım karşılığında taraflarca başlangıçta kararlaştırılan avukatlık ücretinin ödenm esi
yüküm lülüğünün de iş sahibine yüklendiği anlaşılm aktadır. Böylelikle ilk avukat, tıpkı iş sahibi
tarafından haksız olarak azledilen avukatın hak edeceği vekalet ücretine hak kazanm ış olacaktır.
Türkiye

Barolar

Birliği

Disiplin

Kurulu

kararları incelendiğinde,

dava konusu m eslek

kuralının, ilk avukatın m üvekkilini tem silen baktığı dava veya takip yahut hukuki yardım için
gösterm iş

olduğu

çaba ve

em eğin

karşılığında

hak ettiği

vekalet ücretinin

korunm asının

am açlandığı anlaşılm aktadır. Nitekim Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun 05.04.2014 tarih
ve E :2014/56 K :2014/234 sayılı kararında da bu durum, tam am en infaz edilen ve hiçbir em ek
harcanm ayan dosyada şikayetçi avukatın alm ası gereken ücretin tahsil edilm esi şeklinde ortaya
çıkan ikinci avukatın eylem inin m eslektaşının em eğine saygısızlık ve ilk avukatın em eğinden
haksız kazanç sağlanm ası şeklinde değerlendirildiği görülm ektedir.
Buna karşın A vukatlık K anununda yer alan düzenlem e gereği, iş sahibi tarafından ilk
avukattan m uvafakat istenm esi ile birlikte ilk avukat zaten durum dan haberdar olm akta, m uvafakat
verilm em esi halinde de vekalet ücretine hak kazanm aktadır.
Bu durum da, dava konusu m eslek kuralı ile iş sahiplerinin ilk avukattan m uvafakat alma
yüküm lülüğüne

uym adığı

haller

için

ikinci

avukata

yazılı

bildirim

yüküm lülüğü

getirildiği

anlaşılm akta ise de; Kanunda öngörülm em iş olan bir yüküm lülüğe riayet edilm em esi nedeniyle
ikinci avukatın cezalandırılm ası yoluna gidilm esi sebebiyle cezaların yasallığı ilkesine de aykırılık
oluşturan dava konusu m eslek kuralında üst hukuk norm larına ve hukuka uygunluk bulunm adığı
sonucuna ulaşılm aktadır.
Öte yandan dava konusu m eslek kuralının, TBB M eslek Kurallarının "İş sahipleri ile
ilişkiler" başlığı altında düzenlenm esi, "M eslektaşlar arası dayanışm a ve ilişkiler" başlığı altında
düzenle nm em iş olm ası nedeniyle de avukatların birbirleriyle ilişkileri açısından bir ilke belirlenm esi
am acına yönelik olm adığı da açıktır.
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D avacının "uyarm a cezası" ile cezalandırılm asına ilişkin İstanbul Barosu D isiplin
K urulu'nun

19/06/2017

tarih

ve

E :2016/D.330,

K:2017/326 sayılı

kararı

ile bu kararın

onanm asına dair Türkiye B arolar Birliği Disiplin Kurulu'nun 16/02/2018 tarih ve E:2017/932,
K :2018/169 sayılı kararının incelenm esi:
Şikayetçi avukat tarafından takip edilen dava dosyalarına yazılı bildirim de bulunm adan
vekaletnam e sunduğu ve duruşm alara katıldığı gerekçesiyle davacı avukata uyarm a

cezası

verilm iş ve bu karar da Türkiye B arolar Birliği Disiplin Kurulu'nun dava konusu kararı ile onanm ış
ise de; uyarm a cezasının tesisinde dayanak alınan Türkiye Barolar Birliği M eslek Kurallarının 39.
m addesi üst hukuk norm larına aykırı bulunarak iptal edildiğinden, davacı hakkında tesis edilen
uyarm a cezasına ilişkin dava konusu işlem lerde de hukuka uyarlık bulunm am aktadır.

KA R A R SO N U C U :
A çıklanan nedenlerle;
1. Dava konusuTürkiye B arolar Birliği M eslek Kurallarının 39. m addesinin İPTA LİN E,
2. Davacının

"uyarm a

cezası" ile cezalandırılm asına ilişkin

İstanbul Barosu

Disiplin

K urulu'nun 19/06/2017 tarih ve E:2016/D.330, K:2017/326 sayılı kararı ile bu kararın onanm asına
dair Türkiye B arolar Birliği Disiplin Kurulu'nun 16/02/2018 tarih ve E:2017/932, K 2 0 1 8 /1 6 9 sayılı
kararının İPTA LİN E ,
3. A yrıntısı aşağıda gösterilen toplam 291,20 TL yargılam a giderinin davalı idarelerden
alınarak davacıya verilm esine,
4. Karar tarihinde yürürlükte bulunan A vukatlık Asgari Ü cret Tarifesi uyarınca 4.500,00 TL
vekâ le t ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilm esine,
5. Posta giderleri avansından artan tutarın kararın kesinleşm esinden sonra istem i halinde
davacıya iadesine,
6. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde D anıştay İdari Dava Daireleri
Kuruluna tem yiz yolu açık olm ak üzere,
27/04/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
Başkan
Yüksel
Ö ZTÜ R K

Üye
Yücel
BU LM U Ş

Üye
Tülay
BULG UR CU

Üye
İsm ail Hakkı
SAYIN

Üye
M ustafa Nafiz
AC A R

(X)

Y A R G IL A M A G İD ER LER İ:
Başvuru Harcı

: 55,20 TL

Karar

: 74,80 TL

Harcı

V ekâlet Harcı

: 5,20 TL

Posta Gideri

: 156,00 TL

TO PLA M

: 291,20 TL
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KARŞI OY :

(X)-

Dava,

İstanbul

Barosu'na

kayıtlı

avukat

olan

davacının,

"uyarm a

cezası"

ile

cezalandırılm asına ilişkin İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun 19/06/2017 tarih ve E;2016/D.330,
K :2017/326 sayılı kararı ile bu kararın onanm asına dair Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun
16/02/2018 tarih ve E:2017/932, K:2018/169 sayılı kararının ve bireysel işlem e dayanak olan
Türkiye B arolar Birliği M eslek Kurallarının 39. m addesinin

iptaline karar verilm esi

istem iyle

açılm ıştır.
Kamu kurum u niteliğinde m eslek kuruluşlarının Anayasa'nın 135. m addesinde belirtilen
kuruluş am açları doğrultusunda m esleğin genel m enfaatlere uygun olarak gelişm esini sağlam ak
ve m eslek m ensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim
kılm ak üzere m eslek ahlakı, disiplin ve m esleki düzeni sağlam a görevleri bulunm aktadır.
A vukatlık Kanunu'nun 110. m addesinde, baroların çalışm alarını ortak am aca ulaşacak
şekilde tasarlayıp m esleğin gelişm esini sağlam ak, baro m ensuplarının genel m enfaatlerini ve
m esleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korum ak, Türkiye barolarını ve m ensuplarını birbirine
tan ıta ra k aralarındaki m eslek bağını kuvvetlendirm ek ve uyulm ası zorunlu m eslek kurallarını tespit
ve tavsiye etm ek görevleri Türkiye B arolar Birliğine verilm iştir.

Yine aynı Kanunun "avukatın hak

ve ödevleri" başlıklı 6. kısm ında yer alan 34. m addesinde, avukatların, yüklendikleri görevleri bu
görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirm ek ve avukatlık
unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçim de davranm ak ve Türkiye Barolar Birliğince
belirlenen m eslek kurallarına uym akla yüküm lü oldukları ifade edilm iştir.
Türkiye B arolar Birliği M eslek Kurallarının 39. m addesinde,

"İş sahibi anlaşm ayı yaptığı

avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet verm ek isterse, ikinci avukat işi kabul etm eden önce,
ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi verm elidir." kuralına yer verilm iştir.
A vukatlık m eslek kuralları, avukatlık m esleğinin toplum sal saygınlığını sağlam ak,
avukatta

bulunm ası

gereken

niteliklerin

zam an

içerisinde

kaybolm am ası,

korunm ası

bir
ve

geliştirilm esi am acıyla getirilen kurallar bütünüdür.
Doktrinde, avukatlık m esleğinin kam usal karakterli olm asının yanında m üvekkil ile avukat
arasında

m evcut

bulunan

Kanununun

vekalete

Kanununun

ilgili

güven

ilişkin

ilişkisi nedeniyle

hüküm lerinin

hüküm lerinin

değil,

uygulanm ası

özen

özel

gerektiği

yüküm lülüğü

hüküm
ifade

olm aları

konusunda
nedeniyle

edilm ektedir.

(İyim aya,

B orçlar
A vukatlık
Ahm et;

A vukatlıkta Özen Borcu, S orum luluk ve T azm inat Hukuku, Ankara 1990, s.291.)
Nitekim

Y argıtay

Hukuk

G enel

K urulu’nun

13.05.2015

tarih

ve

E:2014/16879,

K :2015/15258 sayılı kararında da, bu durum "A vukatlık Kanunu ve TBB M eslek K u ra lla rın d a ki
hüküm ler, avukatlık m esleğinin bir kamu hizm eti olm ası nedeniyle, Türk B orçlar K anunu’nun
5 0 6 .m addesinde düzenlenen

“vekilin

özen borcu” na göre

çok daha

kapsam lı ve

özel bir

düzenlem edir. Yani, avukat için ‘ağırlaştırılm ış özen yüküm lülüğü’ söz konusudur." şeklinde ifade
edilm iştir.
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V eka let sözleşm esinden farklı olarak avukatın özen yüküm lülüğü, bazı hallerde sadece
m üvekkiline karşı üstlenm iş olduğu borç niteliğinden çıkarak başka bir avukata yönelik olarak
uyulm ası gereken bir ilke haline de gelebilm ektedir. (Akil, Cenk; "Türkiye Barolar Birliği Disiplin
Kurulu Kararları Işığında Avukatın G örevini Ö zenle Yerine G etirm e Y üküm lülüğü", Hacettepe
Ü niversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi; 2 (1 )2 0 1 2 , s .14) Bu açıdan bir davada m eslektaşından sonra
davaya

bakm ayı

kabul

eden

avukat,

m eslektaşının

ücretini

aldığından

em in

olm alı

ve

m eslektaşının ücretini alm ası için gerekli önlem i alarak m eslektaşını uyarm alıdır.
TBB M eslek

Kurallarının

39. m addesinde

de ikinci avukata getirilen

yazılı

bildirim

yüküm lülüğü ile kendisinden önce vekalet verilen ilk avukatın em ek ve çabasına karşı m esleki
nezaket gösterm ek, avukatlık hukukunun düzen ve geleneklerini korum ak am açlandığından, dava
konusu m eslek kuralında, hukuka aykırılık bulunm adığı sonucuna varılm aktadır.
Öte yandan,

A vukatlık

Kanununun

134. m addesinde,

avukatlık onuruna, düzen

ve

gelenekleri ile m eslek kurallarına uym ayan eylem ve davranışlarda bulunanlar hakkında bu
K anunda yazılı disiplin cezalarının uygulanacağı ifade edilm iştir.
S om ut olayda

ise davacı

avukatın,

m üşteki avukatın takip ettiği

dava dosyalarına

kendisine yazılı bildirim de bulunm adan vekaletnam e sunduğu ve duruşm alara katıldığı disiplin
soruşturm a dosyasında yer alan vekalet harç m akbuzları, duruşm a tutanakları ve davacı avukatın
ikrarı ile sabit olduğundan Türkiye Barolar Birliği M eslek

Kurallarının 39. m addesine aykırı

davranışı sebebiyle sicil durum u da gözetilerek tesis edilen uyarm a cezasına dair dava konusu
işlem de hukuka aykırılık bulunm am aktadır.
A çıklanan nedenlerle, davanın reddi gerektiği görüşü ile aksi yönde oluşan çoğunluk
kararına katılm ıyorum .
Üye
M ustafa Nafiz
ACAR
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