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YAYIM TARİHİ         :  02.09.2020   
 
DAVA KONUSU       : 02.09.2020 tarihli 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TBB Avukatlık Kanunu 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile  19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye 
Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 28.,29.,30.,31.,32. Maddeleri yetki, şekil, sebep, konu maksat yönlerinden hukuka 
ve anayasaya aykırı olduğundan YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA VE İPTALİNE;bu yönetmeliğin dayandığı 
11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 6. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 44. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı 
Kanunun 8. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 50. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 13. Maddesiyle değişik 
1136 sayılı kanunun 66. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 15. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 77. Maddesi, 
11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 16. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 82. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı 
Kanunun 18. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 114. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 20. Maddesiyle değişik 
1136 sayılı kanunun 177. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 21. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun Ek-1. 
Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 23. Maddesiyle değişik 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle 
Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Birden fazla baro 
kurulan illerde komisyona üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi, 11/7/2020 tarihli 
ve 7249 sayılı Kanunun 24. Maddesiyle değişik 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına eklenen “Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi, baroların eşit 
ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 25. Maddesiyle değişik 11/3/2010 
tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Birden fazla baro kurulan illerde hal hakem heyetlerine üye 
görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 26. 
Maddesiyle değişik 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına 
eklenen “Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü 
temsili esas alınarak yapılır” cümlesi ANAYASANIN  2., 11., 13., 67., 123., 135. maddelerine çok yönlü aykırı olduğundan, 
anayasaya aykırılık iddiamızın kabul edilerek bu MADDELERİN İPTALİ AMACIYLA ANAYASA MAHKEMESİNE 
GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ DAVA VE TALEBİMİZDİR. 
 
A. AÇIKLAMALAR            :  
DAVAYA KONU YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 
1-02.09.2020tarihli 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık 
Kanunu Yönetmeliğinin;  
*28. maddesi: 
"Avukatlık Kanununun  77  nci  maddesinin  birinci fıkrasının  ilk cümlesine göre bölgesi içinde en az otuz avukat olan her il 
merkezinde kurulmuş bulunan baroların kanuni organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği 
bu baroya kayıtlı avukatların  en  yakın baroya  bağlanmasına  karar verir. 

Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesine göre beşbinden fazla avukat bulunan illerde 
asgari ikibin avukatla kurulan barolarda avukat sayısının ikibinin altına düşmesi halinde Birlik, asgari avukat sayısının altı ay içinde 
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sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirir. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından 
son verilir ve son verme kararı Birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve 
stajyerler ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolur 
ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülür. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son 
yönetim kurulu tarafından Birliğin denetim ve gözetiminde yapılır ve kalan malvarlığı Birliğe geçer. 

Protokolde baro başkanları, bir nolu barodan başlamak kaydıyla sırasıyla ve araya başka makam girmeksizin İl Cumhuriyet 
Başsavcısının yanında yer alır.” 
 

*29. maddesi:  
"Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak çalıştığının anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını 

gerektirir. 
a) Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen avukatların ad ve adresleriyle, kaç yıldan 

beri orada oturduklarını ve meslek kıdemlerini belirten listeyi göndermelerini ister. 
b) Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği, baronun kurulacağı il 

merkezinde ikametgâhı bulunan avukatlardan en kıdemlisini, kuruluşu gerçekleştirmek üzere görevlendirir. 
c) Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul, en geç altı ay içinde yeni baronun kuruluşunu 

tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Baro bu bildirimle tüzel kişilik kazanır.  Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği 
tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 

ç) Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca baro kurulmasını gerektiren koşulların mevcudiyeti, Türkiye 
Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından saptandığı hallerde de bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri uygulanır. 

Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla yeni bir baro kurulabilir. 
a) Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi 

teşebbüslerinde görev yapan avukatlar esas alınır. Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile ikibin avukatın imzasının 
ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliğine verilir. 

b) Başvuruda bulunan avukat, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca işten yasaklı bulunmadığını, baronun kuruluşuna 
katılma isteğini, tüzel kişilik kazandığında o baronun levhasına kayıt olacağını ve verdiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, 
beyan, taahhüt eder. 

c) Başvuruların asgari ikibin sayısına ulaşması halinde kurucular kurulu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca gerekli şartları 
yerine getirdiklerini, verilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmek suretiyle baro kurmayı talep eder. 

ç) Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirir. Kurucular kurulu en geç altı ay içinde 
organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu toplar ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak Birliğe bildirir. Baro bu 
bildirimle tüzel kişilik kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 

d) Baro tüzel kişilik kazandığı anda, kuruluş müracaatının ekinde imzası bulunan avukatlar, yeni kurulmuş olan baroya 
kaydedilmiş ve önceki barodan kaydı silinmiş kabul edilir. Baro, avukatın önceki kayıtlı olduğu baroya durumu yazılı olarak bildirir. 
Avukatın önceki Barosu bu bildirim üzerine, avukatın sicil dosyasını Barosuna gönderir ve kendi levhasında gerekli düzenlemeyi 
yapar. 

e) Her iki baro levhasının güncellemesi elektronik ortamda da gerçekleştirilir. Güncelleme Türkiye Barolar Birliğine yazılı ya 
da elektronik ortamda iletilir. 

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatların tüzel kişilik kazanan baro levhasına 
kayıt işlemleri bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinden başlamak üzere ilgili maddeler uyarınca gerçekleştirilir. 

g) Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar Birlikte temsil edilmez ve seçimli ilk olağan genel 
kurulunu Kanunun 82 nci maddesi hükmü uyarınca yapar. 

ğ) Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden 
başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır.” 

şeklinde değiştirilmiş, 
* Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış,  
* Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere “Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari 

ikibin avukatla kurulan barolarda yapılacak toplantılara katılacak tüm avukatların levhaya yazılı olması zorunludur.” 
fıkrası eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş,  
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*YineYönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “baro olağan toplantıları” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir. 
 
ANAYASAYA AYKIRILIK 
 ÇOKLU BARO düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu değişikliği nedeniyle TBB Avukatlık Kanunu 
Yönetmeliğinde değişiklik getiren dava konusu Yönetmelik, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları olan Baroların 
"kamusallık" niteliğine zarar verecektir.  

Anayasa’nın 123. maddesinin 1 inci fıkrası; “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir” demekle 
tüm idareyi bir bütün olarak benimser. Merkezi yönetim ile yerinden yönetim kuruluşları ve tüm diğer kamu kuruluşlarının, 
Anayasada tek tek sayılarak tanımlanmasının sebebi, aslında aynı kamusal bütünlüğün parçalarının, korporatif işbölümlerine dayanan 
denge-denetim sistemi içinde birbirlerini de denetleyerek, modern toplumun devlet mekanizmasını oluşturduklarını tarif etmektir. Her 
biri “toplumsal sözleşme”nin birer olmazsa olmaz çarkı, dişlisi, zembereği, dinamosudur. Bu mekanizmanın toplamı, bir bütün 
halinde “anayasal devlet”i oluşturur. Anayasal olması koşuluyla, iç özerklikleri ve demokratiklikleri de taşıması koşuluyla, idare 
toplamda tektir, üniterdir. Bu teklik, dayandığı toplumun kamusal müştereklerinin kendisinden kaynaklanır. Zira müştereklerin 
kendisi –lafzıyla da – ortaklaşmış paydayı tarif eder. Müşterektir, zira toplumsaldır. Nitekim toplum, müşterekleriyle toplumdur. Bu 
anlamıyla Anayasamız tekçi değil, dayanışmacıdır, tümelcidir. Biz, Anayasa Hukukunun “teklik” kavramının bu 
yönüyle,”tekçilik”ten farklı olduğunu; bundan uzaklaştığını ve fakat bir “farklılık ve özerkliklerle birlik” ihtiva ettiğini 
düşünmekteyiz. Anayasanın kamusallık atfettiği, tam da bu toplumsal müşterektir. Anayasal birliğin konusu - toplumun bileşenlerinin 
tüm muhtemel ve çağdaş farklarına karşın - toplumsal müştereklerin birliğidir. Keza idare, bu ortak müşterekleri karşılamaya 
yönelmesi ve tek tek fertlerin değil;  Duguit’in deyimiyle “kamunun yararı”na yönelmesi sebebiyle, Kamu Hukukunun parçasıdır. Bu 
alan, rekabetin, bireysel fayda ve gönencin, özel çıkarın değil; ortak toplumsal paydanın alanıdır. 

İdareyi oluşturan parçaların kısmi özerklikleri ile birlikte, yeniden bütünü oluşturmaları ve sivil toplumun da, kendisini bu 
birlikte temsili yoluyla demokratik devleti oluşturacakları görüşünün fikir babasının Hegel olduğunu; Kara Avrupası Hukukunu 
etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Hegel, bu bağlamdaki yoğun çalışmalarını şöyle özetlemiştir: “...bu durum ancak devlet, 
organik bir birliğe sahip bulunduğu zaman, yani devlet görece bağımsız topluluklara ve sivil topluma belli bir yetki tanıdığı 
ve bu özel toplulukların donatılmış oldukları haklarla, kendi kendine keyfiliği etkisizleştirmiş bir duruma getirilen bir kamu 
görevlileri aygıtı yarattığı zaman gerçekleşebilir” (Hegel, Hukuk Felsefesinin İlkeleri, akt: Marx, Karl, Hegel’in Hukuk 
Felsefesinin Eleştirisi, s. 81) 

Sonuç olarak toplumun, sadece siyasal yanını değil, tüm kamusal öğelerini içeren devlet ya da kamu gücü yapısı içinde yer 
alan ve görev yapan idare, bu bütünün en geniş ve etkili cihazı olarak ortaya çıkar (Duran, agy., s.3) 

İdare işlevi ise, devletin yasama ve yürütme erklerinin saptadığı siyasi yönde ve hukuki çerçeve içerisinde, toplumun düzenli 
ve uygarca yaşamasını sağlamak ve sürdürmek için, kural olarak, kamu gücü ve usulleri kullanılarak; doğrudan, devamlı ve ahenkli 
surette kamusal faaliyetlerin yürütülmesidir. İdare işlevinin konusu, yasama ve yargı işlevleri ile yürütme organının, salt siyasal 
nitelikli işlemleri dışında kalan ve toplumun günlük gereksinimlerini karşılamak ve gündelik yaşamının sürdürülmesini sağlamak 
amacıyla yürütülen teknik nitelikteki kamu işleridir (Duran, agy, s.10-14). İdari görev, idari işlev anlamına gelecek şekilde, belli bir 
ülkede, toplum halinde bir arada yaşayan tüm bireylerin ortak, kolektif, genel, günlük, basit, yalın, teknik ve sürekli ihtiyaçlarını 
karşılamak olarak tanımlanır (Sarıca, R.,İdare Hukuku, Çoğaltma Ders Notları, s. 15-17, nak. Özay, op. cit., s. 318, akt: Serkan Ağar, 
agy) 

Bu nedenle, farklı kategorilerin kamu kuruluşları arasında dahi; rekabet değil kamusal dayanışma beklenir. 
 Barolar özelinde, baroların, temsilcileri aracılığıyla, buna benzer onlarca kamusal üst kolektif kurumun bileşeni olduğu –
özellikle Avukatlık Kanunu kapsamında, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak ve geliştirmek görevi nedeniyle– 
söylenmelidir. (Çevre kurulları, kent konseyleri, vergi uzlaşma komisyonları, cezaevi izleme komisyonları, tüketici heyetleri vb. idari 
kurullar) 

Sonuç olarak anayasal ulusal egemenlik, ancak devlet ve diğer kamu gücü otoritelerinin –birbirlerini denetleyen ve 
dengeleyen – birliğiyle mümkün olabilir. Bunlardan birinin parçalanması, toplam yapının, toplam idarenin, toplam kamusallığın, 
toplam devletin, bir bütün olarak ‘toplumsal’ın parçalanması anlamına gelir. Toplumsalın parçalanması ise, kamunun da parçalanması 
anlamına gelir. 

Keza Anayasanın 123. maddesi gerekçesi bu görüşle koşuttur: “Maddede idarenin kuruluş ve görevleri bakımından bir bütün 
olduğu ilkesi getirilmek suretiyle; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün de bir sonucu olarak, 
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idarenin yerine getirdiği çeşitli görevlerle bu görevleri yerine getiren kuruluşlar arasında birlik sağlanmaktadır.”(Şakar, M.,1982 
Anayasası ve Önceki Anayasalar, İstanbul, 1990, s. 139.)  
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARININ KAMU NİTELİĞİ  

Tam olarak müştereklik/toplumsallık/kamusallık bağlamının süjesi olarak Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, 
Anayasa'nın 135. maddesinde “belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları 
kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleri oldukları” 
belirtilmiştir.  

Bu anayasal tanım ve kural içindeki mesleğin müşterek ihtiyaçları ve meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçları unsurunun, 
yine Anayasadaki “kamusallık” niteliğiyle birlikte anlamını yukarıda anlatmaya çalıştık. 

Tanımdaki bir diğer unsur ise, kamu tüzelkişiliği unsurudur. 
Tüzel kişilik; “kimi insan topluluklarının ortak ve genel meşru yararlarından oluşan odakların, hak süjesi olarak statüsü”dür 

(Duran, agy, s.64). 
Ne anayasa ne de kanunlar, kamu tüzel kişiliğini tanımlamıştır. Kamu tüzel kişileri; “idareye özgü bir kuruluş (teşkilat) 

yapısına sahip olan ve bundan ötürü kuruluşları İdare Hukukunca düzenlenen tüzel kişiler”dir (Balta, T. B.,İdare Hukuku I, Genel 
Konular, Ankara, 1970/72, s. 201, akt: Serkan Ağar, agy). Anayasanın 123. maddesinin 3. fıkrasına göre, kamu tüzel kişiliği, ancak 
kanunla ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak (idari işlemlerle) kurulur. Bu anayasa hükmü çerçevesinde, denilebilir ki, 
kamu tüzel kişiliğinin varlığı, yasama organının iradesine bağlıdır ve kendiliğinden oluşmaz. 1982 Anayasasının 123. maddesinin 1. 
fıkrasında belirttiği gibi, idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür, ancak idare bütünü tüzel kişiliğe sahip değildir; zira bu niteliğe 
sahip olsa idi, kamu tüzel kişisi olurdu (Balta, agy, s.200). Dolayısıyla idarenin bütünlüğünü ve kamusallığını, tek tek kamu 
kuruluşları oluşturur. 

Bir tüzel kişi, kamu tüzel kişiliğine sahip olabilmesi için, kanunla kurulmuş olması yanında, kamu gücü denilen Özel 
Hukuku aşan üstün yetkilerle donatılmış olmalıdır (GÖZÜBÜYÜK/TAN, age., C.I, s.164.) 

Kamu gücü ayrıcalıkları hakkında geniş bilgi için bkz. CHAPUS, age., C.I, s.460-466; FORGES, age., s.94-95; 
VEDEL/DELVOLVÉ, age., C.I, s.35-36; LAUBADERĖ/VENEZİA/ GAUDEMET, age., C.I, 49-50; GÖZÜBÜYÜK/TAN, age., C.I, 
s.163-165., akt: Ramazan ÇAĞLAYAN, Hukukumuzda Kamu Tüzelkişiliği Kavramı ve Kıstasları). 

Keza Kemal Gözler’e göre de Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu olmanın ölçütleri ve yetkileri şunlardır: 
“Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları 

A. Ortak Özellikleri 
1. Türkiye’de meslek kuruluşları, ‘kamu kurumu niteliğinde  kuruluşlar’dır 
2. Türkiye’de meslek kuruluşları kamu tüzel kişiliğine sahiptirler 
3. Bazı kamu gücü ayrıcalıklarına sahiptirler 
4. Kanunla kurulurlar 
5. Organları kendi üyeleri arasından seçilir 
6. “Zorunlu üyelik " esasına dayanırlar 
B. Meslek Kuruluşların Görev ve Yetkileri 
1. Devlete Yönelik Olarak: Mesleği Temsil Etme Görevi 
2. Mesleğe Yönelik Olarak: Mesleğin İç Disiplinini Sağlama 
a) Düzenleme Yetkisi 
b) Mesleğin Yürütülmesini Denetleme Yetkisi  
c) Disiplin Yetkisi 
(Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt I, s. 493-499) 
 Her durumda Baroların, Anayasanın 135. maddesi bağlamında, kamu gücü kullanan müşterek toplumsal ihtiyacın 
uzmanlaşmış bir korporatif parçasını (adalet hizmetinin savunma hizmeti bölümünü) sunan kamu kurumu olduğu tartışmasızdır. 
“Meslek kuruluşlarının ise, idare bütünü içerisinde yer alan kamu tüzel kişiliğine sahip teşkilat birimleri olduğu ortadadır” (Serkan 
Ağar, agy).Bu suretle, meslek kuruluşları dernek olarak kurulan meslek örgütlerinden ayrılmakta, kamu kurum ve kuruluşları gibi 
“Kamu Hukuku” kurallarına tabi olmakta ve kamu tüzel kişiliğinin sağladığı güç ve ayrıcalıklardan yararlanmaktadırlar. 
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Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kural olarak, toplum yararına sırt çevirmeden, üyelerinin hak ve çıkarlarını 
gözetmek, sağlamak ve geliştirmekle görevli tüzel kişiliğe sahip kamusal kuruluşlarıdır (Serkan Ağar, agy). 

 
SUİ GENERİS BİR KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞU OLARAK BAROLAR 
 Barolar, Avukatlık Kanununun 76. ve 95. maddelerine göre, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri 
ve iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan 
haklarını savunmak, korumak ve işlerlik kazandırmak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, 
tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Barolar, insan 
haklarını, hukukun üstünlüğünü, savunma hakkını, ülke ve yurttaşların hukukunu ve ülke çapındaki Adil Yargılanma Hakkını 
savunmakla yükümlüdür. 
 Avukatlık yargının üç temel sac ayağından biri olup bağımsızdır. Bu yönüyle yargının kurucu unsurlarından biri olarak 
tanımlanması özel bir önem taşımaktadır. Avukatlık mesleki niteliği değerlendirildiğinde diğer mesleklerden farklıdır ve hukuk 
devletinin temel kurucu unsurudur. Bu kurucu unsurda görevini yerine getirebilmesi ise ancak bağımsızlığı ile mümkün olabilir. Bu 
mümkünlük yargının diğer kurucu unsurları ile eşit düzey, eşit nitelik ve eşit sorumluluk varlığı ile güvence altına alınır. Bu kapsamda 
avukatlık ve dolayısıyla barolar özel haklara sahip olduğu gibi özel yükümlülükleri de vardır. ( D. Ç. Sever, “Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Kararlarında Hak Öznesi Olarak Avukatlar, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 76, Sy. 2018/4, s. 243-245.) 

Avukatların bağımsızlığı, kanunla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri açısından, Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’nin Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 21 Numaralı Tavsiye Kararı’nda da “özellikle Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri ışığında, avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlüğe, ayrımcılık yapılmadan ve otoriterler 
veya kamudan gelebilecek yersiz müdahaleler olmadan saygı gösterilmesini, korunmasını ve teşvik edilmesi için gereken tüm 
tedbirler alınmalıdır.” ibaresi yer almaktadır. (O. K. Kanadoğlu, “Baroların ve Avukatların Meslek Özgürlükleri, TBB dergisi, 2020, 
s.81 ) 

Peki bu bağımsızlığın nasıl sağlanacağı ve garantörü kim olacağına ilişkin sorulara cevap verilmesi gerekmektedir. Bu 
noktada avukatın bağımsızlığının korunması, baroların en önemli görevi konumundadır. ( O. K. Kanadoğlu, “Baroların ve 
Avukatların Meslek Özgürlükleri, TBB dergisi, 2020, s.82) Bu görevin parçası olarak, bir yandan özerk olma niteliğine sahip olan 
barolar, diğer yandan kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Baroların da dâhil olduğu meslek kuruluşları, yasa ile kurulan kamu kurumu 
niteliğindeki kuruluşlardır.  

Nitekim Anayasa Mahkemesi de süreklilik kazanmış içtihatlarında belirttiği üzere “Üyelerinin çokluğu, ürettikleri iş ve 
hizmetlerin toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik olması ve ülke genelinde yaygınlığı; çoğulcu demokratik gelişim ortamında etkili bir 
sivil toplum örgütü rolünde bulunmaları; örgütlülüğün üyelere getirdiği yararlar ile toplum çıkarlarının uygun düzeylerde 
dengelenebilmesi ve demokratik toplum kültürünün, kamu düzeninde olumsuzluk yaratmadan derinleştirilebilmesi nedenleriyle bu 
kuruluşlara kamusal nitelik kazandırılarak Anayasa’da yer verilmiştir.”  (E 2000/78, K 2002/31, K 19.2.2002) Tam da bu sebeplerle, 
Barolar, faaliyet gösterilen alanlarda, kanunda belirtilen sınırlarla, tekel konumdadırlar. Ve bu tekel konum, kamusal gücün kullanımı 
ve kamu yararına faaliyet yürütmenin bir gereğidir. 

Yüksek mahkeme, “Her 5 bin üyeye TBB’de 4 delege ile temsiliyet” ilkesi ile ilgili daha önce verdiği beş farklı kararda 
düzenlemenin Anayasayı ihlal anlamına geldiğini tespit etmiştir. AYM, 15 Şubat 1995 yılında Türk Diş Hekimleri Birliği’nde, 2002 
yılında Türk Tabipleri Birliği’nde, 2009 yılında Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nde, 2011 yılında ise Serbest Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirler ve yine Türk Diş Hekimleri Birliği’nde yapılan delege 
düzenlemelerini Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etmiş, binlerce kişinin üye olduğu yerler ile az sayıda üyeye sahip 
yerlerin aynı delege sayısı ile temsil edilemeyeceğin vurgu yapmıştır.  

Bu tür kuruluşlar, aynı zamanda meslek mensupları üzerinde mesleki faaliyete izin verme, mesleki standartları belirleme ve 
disiplin cezası verme gibi kamusal yetkiler kullanmaktadır. Baronun bu sorumluluğu, meslektaşlarına ve hak arayan vatandaşlara 
yöneliktir. Barolar, devlet etkisine karşı avukatların özgürlüğü ve demokratik hukuk devletinde avukatlığın bağımsız konumu için 
çalışır. (O. K. Kanadoğlu, “Baroların ve Avukatların Meslek Özgürlükleri, TBB dergisi, 2020, s. 82-84)  

Nitekim AİHM’e göre, insan haklarının korunmasında çok önemli bir rol oynayan avukat birlikleri, bağımsız kalabilmeyi 
başarmalıdırlar. (Hajibeyli ve Aliyev v. Azerbaycan, B. No: 6477/08 ve 10414/08, 19.4.2018.) 

Bağımsızlık unsuru, TBB tarafından düzenlenen meslek kurallarında da yer almaktadır. Avukatlık konumunun özü 
bağımsızlıktır (Avukatlık Kanunu md. 1; TBB Meslek Kuralları md. 1) Avukatın bağımsızlığı, her şeyden önce, devlete karşı 
bağımsız olmak ve devletin talimatlarına bağlı olmamaktır. Tüm hukuki işlemlerde avukat, bağımsız bir temsilci ve danışman olarak 
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sadece müvekkiline karşı sorumludur. Üçüncü bir özel kişi karşısında da, aynı şekilde bağımsızdır. Nitekim baroların bölünmesi ile 
birlikte, avukatlık mesleği, bahsedilen özelliklerinden ayrılacak; farklı grupların hegemonik grupların, ikinci hatta üçüncü barolar 
kurarak, bağımsız avukatlığın doğasına aykırı iktidar alanları yaratacak ve mesleğin örgütlü yapısını yok edecek, çeşitli güç 
ilişkilerinin belirlenimine açık bırakacaktır.  

Ülkemizde yaşanan ekonomik değişim ve neoliberal politikaların etkisi ile, avukatların ekonomik durumu heterojenleşmiştir. 
Bu değişim, avukatların menfaatlerinin bir bütün olarak korunması için, baroların tek bir çatı altında kalmasını zorunlu tutmaktadır. 
Nasıl ki, hakim ve savcılar açısından, farklı yapıların kamu gücüne dayanan işlemleri gerçekleştirmesi yargıya olan güveni sarsacaksa, 
avukatlar açısından da durum benzerdir. Zira kamu gücünü kullanan iki farklı kurumun varlığı, gücün kullanımı noktasında ikilik 
yaratacak ve yaratılan bu ikilik, adalete olan güveni yok edecektir.  

Avukatlık faaliyeti, bu anlamıyla kamu yararına ve temelde adalete erişime hizmet etmektedir. Özgür ve bağımsız avukatlık, 
yargının bir organı olarak, hukuk devletinin bütünleyici bir parçasıdır. Böylelikle mahkemeler ve savcılık yanında “hak savaşında” 
özgün bir işlev yerine getirir; müvekkilin hem hukuken dinlenilme hakkının hem de mahkeme önünde silahların eşitliği ilkelerinin 
teminini sağlar. Gerçekten de, kişiler, hak arama özgürlüklerini avukatlar eliyle kullanır. Savunma makamının bağımsızlığına veya 
güvenirliğine halel getirecek her türlü düzenleme, yargılama faaliyetini işlevsiz kılacak ve vatandaşın hak arama hürriyetinin önüne 
geçecektir.  

Diğer bir başlık ise, Baroların, Avukatlık Kanunu ile tarif edilen hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunma, koruma ve 
işlerlik kazandırma sorumluluğudur. Bu sorumluluk, kişisel veya grupsal ayrımlar gözetmeksizin, hukuk devletinin bir parçası olarak 
vardır. Kişisel yahut grupsal çıkarları gözetmeksizin, bir bütün olarak, mesleğin ve dahi vatandaşların menfaatini gözeten ve bu 
sorumluluğu yerine getirmeye çalışan yekpare bir baro olmaksızın, bu sorumluluk boşa düşecektir. Grupların, kişilerin menfaatleri 
doğrultusunda, çeşitli siyasal baskı mekanizmalarının müdahalesi, avukatlığı bu anlamda etkisiz hale getirecek; mesleğin tanımında 
var olan bağımsızlığı ortadan kaldıracaktır. 

“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 1961 ve 1982 Anayasalarının yürütme bölümünde idare başlığı altında özel 
olarak düzenlenmiştir. Üyelerinin çokluğu, ürettikleri iş ve hizmetlerin toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik olması ve ülke genelinde 
yaygınlığı; çoğulcu demokratik gelişim ortamında etkili bir sivil toplum örgütü rolünde bulunmaları; örgütlülüğün üyelere getirdiği 
yararlar ile toplum çıkarlarının uygun düzeylerde dengelenebilmesi ve demokratik toplum kültürünün, kamu düzeninde olumsuzluk 
yaratmadan derinleştirilebilmesi nedenleriyle, bu kuruluşlara kamusal nitelik kazandırılarak Anayasa'da yer verilmiştir.” (Anayasa 
Mahkemesi, 2000/78 E, 2002/31 K. sayılı kararı) 

“1982 Anayasası’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına fazla yer ayırması ve gereksiz ayrıntı sayılabilecek 
hususları bile düzenlemesinin nedeni, bunların demokratik yönetimin, en azından siyasal partiler kadar vazgeçilmez unsurunu 
oluşturan ‘baskı grupları’ olmasındandır.”, (Özay, İl Han, Gün Işığında Yönetim, s. 140.), 

Dolayısıyla meslek kuruluşlarının kamusallığının parçalanmasına ilişkin yasa değişikliğinin ardındaki bir diğer amacın, 
meslek kuruluşlarının “baskı grubu” olarak, kamusal gücüne de yönelmesi sorunudur.  

Zira Anayasa Mahkemesinin, bir başka kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunun yasasının ve seçim sisteminin adil 
olmayan biçimde değiştirilmesine dair verdiği iptal kararının gerekçesinde şu vurguyu yaptığı görülmektedir: 

“Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti eylem ve işlemleri, hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve 
özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve 
tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasa 
koyucunun da uyması gereken temel hukuk ilkeleri ve Anayasa'nın bulunduğu bilincinde olan devlettir.” (2006/143 E., 2009/98 K. 
sayılı, 25.6.2009 tarihli kararı) 

Barolar, yukarıdaki Anayasa Mahkemesi kararına paralel bir şekilde, hayvan ve insan haklarının, spesifik olarak kadın, 
engelli, işçi, çocuk; yani ezilen, sömürülen, istismar edilen bütün sınıf ve grupların çıkarmakta zorlandıkları sesleri, bazen içlerinde 
bulamadıkları cesaretleri, savunucularıdır. Bu manada, kamusal tek bir baronun yokluğunda oluşabilecek ihtimaller sürekli 
sorgulanmalı ve barolarla ilgili olan her karar, bu hususlar değerlendirilerek verilmelidir. 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri DunjaMıjatovıc, çoklu baro yasa teklifi ile ilgili yaptığı açıklamada, teklifin, Ankara 
Barosunun, Diyanetin nefret söylemi içeren bazı açıklamalarına karşı, eşitlik ilkesini ve insan haklarını savunmasının ardından 
gerçekleşmesi arasında, bir sebep-sonuç ilişkisi olduğunu düşünmüştür. Oysa insan haklarının karşısında olan her türlü tutum ve 
davranışın karşısında olup kınamak, Baroların hadleri olmayarak sergiledikleri davranışlar değil, tam tersine kanunla tanımlanmış, 
yapmakla yükümlü oldukları meşru faaliyetlerdir. Baroların var oluşlarından kaynaklanan meşru faaliyetlerin “terörizm” veya 
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“siyasallaşma” olarak anılarak cezalandırılmak istenmesi, onların var oluşunun özüne tamamen ters, hukuk ve akıl dışı 
görünmektedir. 

Kaldı ki, baroların yapıları konusunda bir yenilik yapılması gerekliliği, konunun asıl ilgilileri olan avukatlar tarafından 
demokratik bir zeminde tespit edilirse, bu konudaki reformun yine avukatlar ve insan hakları ile ilgili sivil toplum örgütlerinin tam 
katılımının sağlandığı bir zeminde yapılması gerekir. Oysa biliyoruz ki, kabul edilen tasarının görüşülmesi sırasında, avukatları 
temsilen meclisin önünde sabahlayan baro başkanlarına kulaklar tıkanmış; Meclis İç Tüzüğüne aykırı bir şekilde, toplantılara 
katılmalarına izin verilmemiştir. Bu yönüyle tepeden inen,hakkında avukatların fikirlerini dahi beyan edemediği bu kanun 
değişikliğinin Anayasa’ya aykırılığının yanında, tepeden inen her yasa ve Anayasa gibi, sürdürülebilirliği de olmayacaktır.  

 
ANAYASAYA AYKIRILIĞI İLERİ SÜRÜLEN YASA MADDELERİ: 
 

İptalini talep ettiğimiz 02.09.2020 tarihli 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TBB Avukatlık 
Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 28.,29.,30.,31.,32. Maddelerinin tamamı ÇOKLU BARO 
yapısını düzenlemektedir ve yasal dayanakları, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun ile yapılan değişikliklerdir. Bu maddeler 
şunlardır: 

 
i- 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 6. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 44. Maddesi: 1136 sayılı 

Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan “aynı baroya” ibareleri “aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine” şeklinde değiştirilmiştir. 
 
ii- 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 8. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 50. Maddesine ““Birden fazla 

baronun bulunduğu illerde baro için ayrılacak yer Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilir ve Birlik barolara kayıtlı avukat sayısını esas 
alarak bu yeri barolara tahsis eder.” Cümlesi eklenmiştir. 

 
iii- 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 13. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 66. Maddesine “Bir ilde 

birden fazla baronun bulunması halinde avukat bunlardan birinin levhasına yazılır” cümlesi eklenmiştir. 
 

iv- 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 15. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 77 nci maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki cümleler ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

“Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla bir baro kurulabilir. Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini 
içeren dilekçe ile ikibin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste 
Türkiye Barolar Birliğine verilir. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirir. Kurucular kurulu 
en geç altı ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Birliğe bildirir. Kuruluşu tamamlanan baronun seçimli ilk olağan genel 
kurulu, 82 nci madde hükmü uyarınca yapılır. Avukat sayısının ikibinin altına düşmesi halinde Birlik, asgari avukat sayısının altı ay 
içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirir. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik 
tarafından son verilir ve son verme kararı Birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar 
ve stajyerler ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya 
kaydolur ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülür. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye 
işlemleri son yönetim kurulu tarafından Birliğin denetim ve gözetiminde yapılır ve kalan malvarlığı Birliğe geçer.” “Aynı ilde yeni bir 
baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o 
ilin adıyla numaralandırır.” 

 
v- 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 16. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 82. Maddesine“Genel kurul” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir. 
 

vi-11/07/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 18. maddesiyle değişik 1136 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “ikişer” ibaresi “üçer” şeklinde ve üçüncü fıkrası “Baro genel kurullarınca ayrıca her beşbin üye için birer delege 
seçilir.”şeklinde değiştirilmiştir. 
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vii-11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 20. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 177. Maddesine ““Birden 
fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulur. Büroda görevlendirme, o 
ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılır” Cümleleri eklenmiştir. 

viii-11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 21. Maddesiyle değişik 1136 sayılı  
Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesine “yer barosuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya o ilde 
birden fazla baronun bulunması halinde bu barolardan birine” ibaresi eklenmiştir. 
 

ix-11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 23. Maddesiyle değişik 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle 
Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “Birden fazla baro kurulan 
illerde komisyona üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır.” Cümlesi eklenmiştir. 

x-11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 24. Maddesiyle değişik 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik 
Hizmetleri Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına “Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci 
görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi eklenmiştir. 

 
xi-11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 25. Maddesiyle değişik 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler 

ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasına“Birden fazla baro kurulan illerde hal hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas 
alınarak yapılır” cümlesi eklenmiştir. 

 
xii-11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 26. Maddesiyle değişik 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem 
heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi eklenmiştir. 

 
7249 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerden yukarıda sayılanların tamamı ÇOKLU BARO öngören değişikliklerdir. 
 
İptalini talep ettiğimiz davalı TBB’nin dava konusu düzenleyici işlem değişikliklerinin görünen yasal sebepleri 

yukarıda aktarılan düzenlemelerdir. 
 
ÇOKLU BARO’yu öngören, idari işlemin sebep unsuru olan tüm bu yasa maddeleri, yukarıda anlatılan sebep ve 

gerekçelerle ANAYASANIN  2., 11., 13., 67., 123., 135. maddelerine aykırıdır. 
 
Bu nedenlerle, Anayasaya aykırılık iddiamızın kabul edilerek bu MADDELERİN İPTALİ AMACIYLA 

ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNİ talep ediyoruz. 
 
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI GEREĞİ VE HUKUKSAL SEBEBİ 
 

Yasama organının çıkardığı yasaya dayanarak işlem yapan, başka bir deyişle “yasaya güvenen” kişilerin, yasanın 
yürürlüğünün durdurulmaması üzerine, yasanın çıktığı tarihten yasanın iptal edilmesine kadar geçen süre içerisinde, yaptığı işlemler 
nedeniyle uğradığı zararların nasıl giderileceği, hukuk devleti ilkesi açısından,  hayati bir sorundur. 

 
Bu nedenle, devletin yasama işlemlerine güvenerek, bu yönde işlem tesis eden kişilerin herhangi bir hak kaybına 

uğramamaları açısından, İYUK 27/2 hükmü gereği  yürürlüğün durdurulması kararı verilmesi elzemdir.  
 

SONUÇ VE İSTEM  :          Yukarıda açıklanan nedenlerle;  
 
1- 02.09.2020 tarihli 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile  19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği 
Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 28.,29.,30.,31.,32. Maddeleri yetki, şekil, sebep, konu maksat yönlerinden hukuka ve anayasaya 
aykırı olduğundan YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA VE İPTALİNE; 
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 2- İptalini istediğimiz yönetmelik maddelerinin dayandığı 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 6. Maddesiyle değişik 1136 sayılı 
kanunun 44. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 8. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 50. Maddesi, 11/7/2020 
tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 13. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 66. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 15. 
Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 77. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 16. Maddesiyle değişik 1136 sayılı 
kanunun 82. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 18. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 114. Maddesi, 11/7/2020 
tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 20. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 177. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 
21. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun Ek-1. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 23. Maddesiyle değişik 
17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasına eklenen “Birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas 
alınarak yapılır” cümlesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 24. Maddesiyle değişik 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli 
Serbestlik Hizmetleri Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen “Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına 
temsilci görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı 
Kanunun 25. Maddesiyle değişik 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Birden fazla baro kurulan illerde 
hal hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi, 11/7/2020 tarihli ve 
7249 sayılı Kanunun 25. Maddesiyle değişik 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 66 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, 
baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi ANAYASANIN  2., 11., 13., 67., 123., 135. maddelerine çok yönlü 
aykırı olduğundan, anayasaya aykırılık iddiamızın kabul edilerek bu MADDELERİN İPTALİ AMACIYLA ANAYASA 
MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİNE; 
 
3)Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına; 
 
karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.09.09.2020 
 
 
       ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI  
         VEKİLİ 
                 Av. Mehtap AYKAÇ 
 
 
 
 
 
 
Eki:02.09.2020 tarihli Resmi Gazete çıktısı 
       Vekaletname 
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