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HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA KARAR VERİLMİŞ OLMASI
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TBB Disiplin Kurulu’nun 19.12.2014 gün ve 2014/632 Esas, 

2014/849 Karar sayılı kararı;

Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 08.05.2013 gün ve 2012/6690

Esas, 2013/3715 Karar sayılı kararında “hükmün açıklanmasının geri

bırakılmasının mahkemece bütün delillerin denetime imkân yerecek

şekilde toplanması, fiil ye faile bağlı olarak suç vasfının tayini ye bu

vasıflandırmaya uygun bir şekilde mahkûmiyet kararı verilerek

yargılamanın bitirilmesi, ancak verilen mahkûmiyet hükmünün

açıklanmaması ve sanığın belirli bir denetim süresi içinde denetimli

serbestliğe tabi tutulması anlamında bulunduğu, genel veya özel af

niteliği taşmadığı, mahkemenin söz konusu karar ile işten elini

çektiği, verilen karanın itiraz kanun yolundan geçmek suretiyle

kesinleştiği, böylece ortada şekli anlamda bir kesin hükmün

bulunduğu,
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Davacının söz konusu eylemden dolayı yargılandığı davada

almış olduğu 1 yıl 8 ay hapis cezasının hükmün açıklanmasının

geri bırakılmasına çevrilmesi sebebiyle anılan kararın davacı

hakkında herhangi bir hüküm ifade etmeyeceği belirtilmiş ise de;

ceza hukukuyla mesleki disiplini sağlama, hem mesleği icra

edenleri hem de hizmetten yararlananları koruma amacı taşıyan

disiplin hukuku arasındaki temel farklar göz önüne alındığında;

resmi evrakta sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçtan yargılanıp

eylemin maddi delillerle sabit olması sonucu mahkum olan

davacının disiplin hukuku açısından sorumluluğunun ortadan

kalkmayacağı açıktır.
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BARO DİSİPLİN KURULU KARARLARINA 

İTİRAZIN SÜRESİ VE ŞEKLİ
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TBB Disiplin Kurulu’nun 21.12.2001 gün ve 2001/302
esas, 2001/248 karar sayılı kararı;

“..tebliğ tarihine göre 30 günlük yasal itiraz süresi
26.07.2001 günü çalışma saati bitiminde sona ermiştir.

Şikayetli itiraz dilekçesini, sürenin son günü olan
26.07.2001 tarihinde APS yoluyla ... Barosu Başkanlığı’na
gönderdiğini, bu nedenle itirazın süresinde yapıldığını ileri
sürmüş ve bu hususta APS evrakının fotokopisini ibraz etmiştir.

İtiraz dilekçelerinin, baro başkanlıklarına, doğrudan
Türkiye Barolar Birliği’ne veya Cumhuriyet Savcılıklarına
verilmesi ile, itiraz süresi kesilmiş olur. Bu dilekçelerin
belirtilen mercilere elden verildiği gün veya posta ile
gönderildiği takdirde anılan mercilere ulaştığı gün itiraz
yapılmış sayılır.”
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AVUKATA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
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5237 Sayılı TCY’nın 6-c ve 6-d maddeleri önemlidir.

M. 6-c, “Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin

yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir

surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi”,

M. 6-d, “Yargı görevi yapan deyiminden; Yüksek

mahkemeler ve adli, idari ve askeri mahkemeler üye ve

hâkimleri ile, Cumhuriyet savcısı ve avukatlar,” tanımlamaları

yapılmıştır.



9

5237 sayılı TCY sisteminde avukatlar,

Görevleri dolayısıyla hem “yargı görevi yapan” ve
hem de “kamu görevlisi” sayılmış olduklarından ötürü;

Yargı görevi yapanların veya kamu görevlilerinin fail
olarak öngörüldüğü suç tiplerinin avukatlar hakkında da
geçerli olduğu,

Dolayısıyla avukatların yalnızca görevi ihmal veya
kötüye kullanma suçlarından değil, zimmet, ihtilas, irtikap,
rüşvet vb. gibi diğer memura mahsus bildiğimiz suçlardan da
artık yargılanacakları tartışmasızdır.
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Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 20.06.2013 gün ve Esas

2012/11197 Karar 2013/6909 sayılı kararında;

Bir kimsenin Ceza Yasası uygulamasında "kamu görevlisi" yapılan
faaliyetin de 'kamusal faaliyet' sayılabilmesi için, kamu adına yürütülen bir
hizmetin bulunması, bunun da Anayasa ve yasalarda belirlenmiş usullere göre
verilmiş bir siyasal karara dayalı olması ve ayınca faaliyetin kamuya ait güç ve
yetkilerin kullanılması suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiği, avukatların 1136
sayılı Kanunun 35/1 ve 35/A maddelerinde yazılı ve münhasıran avukatlar
tarafından yapılabilecek iş ve işlemler ile uzlaştırma işlemi ve barolar ile
Türkiye Barolar Birliğinin organlarında ifa ettikleri görevleri yönünden kamu
görevlisi olduklarında kuşku bulunmadığı, 5237 sayılı TCK'nın 5. maddesinin
O1.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle anılan Kanunun genel
hükümlerine aykırı olan sınırlayıcı nitelikteki Avukatlık Yasanın 62. maddesinin
de özel nitelikteki görevi kötüye kullanma suçları açısından zımnen ilga edilmiş
sayılacağı ve TCK'nın 247. maddesine göre zimmete geçirilen malın devlete
veya özel kişilere ait olmasının suçun oluşması bakımından öneminin
bulunmadığı gözetilmelidir.
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AVUKATLIK YASASI Madde 58

Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da

baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında

işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet

Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet

savcısı tarafından yapılır.

Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve

kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde

ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır ceza mahkemesinin

görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın

üzeri aranamaz.

.
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AVUKATLIK YASASI Madde 59

“58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya Adalet

Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme

sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde dosya, suçun

işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza

mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.

Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, İDDİANAMESİNİ

düzenleyerek dosyayı son soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer

olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir.

İDDİANAMENİN bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü

Kanununun hükümleri uyarınca, hakkında kovuşturma yapılan avukata

tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine avukat, kanunda YAZILI SÜRE İÇİNDE

BAZI DELİLLERİN TOPLANMASINI İSTER VEYA KABULE

DEĞER BİR İSTEMDE BULUNURSA NAZARA ALINIR,

GEREKİRSE SORUŞTURMA BAŞKAN TARAFINDAN

DERİNLEŞTİRİLİR.”
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AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 14.01.2005 gün ve 2004/351
Esas, 2005/17 Karar sayılı kararı;

Avukatlık "doğruluk karinesi’nden yararlanan
mesleklerdendir. Avukatların, kolektif inanca ters düşecek, bu
inancı sarsacak davranışlardan dikkat ve özenle kaçınmaları
gerekmektedir.

Avukatlık dürüstlük mesleğidir. Güvenli, açık ve temiz
ilişki içinde bulunmayı gerektirir. Müvekkilin davanın gidişatı
hakkındaki başlıca olay ve önlemlerden haberdar olması en
doğal hakkıdır.

Müvekkil davası ile ilgili bilgi almak için Avukat
peşinde koşmamalı, salt bu nedenle kamunun avukatlık
mesleğine olan inancı ve güveni sarsılmamalıdır.

"Aydınlatma Yükümlülüğü" olarak da tanımlanan bilgi
verme zorunluluğu, vekalet ilişkisinin gereği olduğu gibi,
Avukatlık Yasası Md.34’de sözü edilen "doğruluk", "görevin
özenle yerine getirilmesi" ve T.B.B. Meslek Kuralları Md. 3’deki
"Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güveni
sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür"
ilkelerinin de bir sonucudur.
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GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK
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Avukatlık Yasası M. 53

“Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden gerekli

saydıklarını bir tutanakla tespit eder. Tutanağın altı,

görüşmede bulunanlar tarafından imzalanır.”
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“HAFIZAYI BEŞER NİSYAN İLE MALULDÜR”
atasözü tam mesleğimiz için söylenmiştir.

İş kötüye gittiği zaman konuşulanlar unutulur.
Avukat savcılıklarda, mahkemelerde, disiplin
kurullarında hesap verir.

ACIRSAN ACINACAK, İMZA ATTIRMAYA
UTANIRSAN DA, UTANILACAK HALE GELİRSİN.

GÖRÜŞME TUTANAĞI AVUKATIN KARA
GÜN DOSTUDUR.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 22.06.2007 gün ve 2007/142 Esas, 

2007/202 Karar  sayılı kararı;

Şikayetçi avukatın tanık olarak bildirdiği F. B. müvekkil sanık

olup, adresi de bildirilmemiştir. Askeri Mahkeme tarafından dahi tüm

araştırmalara rağmen bulunamayan ve hakkındaki karar Resmi

Gazete ile ilan edilmek durumunda bulunulan bu kişinin tanık olarak

dinlenmesinden vazgeçilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön

görülmemiştir.

Kaldı ki, bu hususta doğru olan davranış biçimi, Avukatlık Yasası

madde 53. “Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden gerekli saydıklarını

bir tutanakla tespit eder. Tutanağın altı, görüşmede bulunanlar

tarafından imzalanır.” hükmü uyarınca, delil olarak görüşme

tutanağının sunulmasıdır.
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AVUKATLIK ÜCRET 

SÖZLEŞMESİ MUTLAK YAPINIZ.
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İŞ SAHİBİNİN ADRESİ
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Avukatlık Yasası Madde 175

“İş sahibinin verdiği vekaletnamede yazılı adrese avukat
tarafından yapılacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır.
Adres değişiklikleri en geç üç gün içinde iş sahibi tarafından
taahhütlü mektupla avukata bildirilir.

İŞ SAHİBİNİN ADRESİNE GÖNDERİLECEK
YAZILARIN TEBLİĞ EDİLEMEMESİNDEN DOĞAN
SORUMLULUK İŞ SAHİBİNE AİTTİR.”
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 16.07.2004 gün ve 2004/109
esas, 2004/242 karar sayılı kararı;

Avukat, Avukatlık Meslek Kuralları’nın M. 42 uyarınca,
“işle ilgili giderleri karşılamak üzere avans isteyebileceği gibi,
avansı işin gereğini çok aşmamasına ve avanstan yapılan
harcamaları müvekkile zaman zamanı bildirmek ve işin sonunda
avanstan kalan parayı müvekkile geri verilmesine dikkat etmek”
zorundadır.

Bu nedenle işle ilgili herhangi bir gider gerektiğinde
verilen avans yetmiyor ise, Avukatlık Yasası’nın 175. maddesi
uyarınca “iş sahibinin verdiği vekaletnamede yazılı adrese avukat
tarafından yapılacak her tebliğ kendisine yapılmış sayıldığından
“bu adrese yapılacak bildirimle avans istenmelidir.
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AVUKAT, İLGİLİ OLDUĞU DOSYADA 

KENDİ ADINA İHALEYE GİREMEZ.
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Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun 03.04.2009 gün
ve 2009/56 esas, 2009/199 karar sayılı kararı;

Avukat el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten
veya bunların edinilmesine aracılıktan yasaklıdır. Bu yasak işin
sona ermesinden itibaren bir yıl sürer (Avukatlık Yasası Mad.47)

Şikâyetli avukatın, müvekkilinin alacağı sebebiyle haciz
ettiği taşınmazın satışını talep ederek, müvekkili adına ihaleye
girerek alması gerekirken, kendi adına alması avukatlık mesleğinin
itibarını zedeleyecek, kamunun mesleğe olan güven ve inancını
sarsacak bir davranıştır.
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C.M.K VE ADLİ YARDIM GÖREVLİSİ AVUKAT

İŞİ ÖZENLE TAKİP ETMELİDİR.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 06.06.2003 gün ve 2003/131
Esas, 2003/188 Karar sayılı kararı;

Şikayetlilerin …… Barosu C.M.U.K. uygulama servisi
tarafından 01.05.2000 tarihinde ……. 2. Asliye Ceza
Mahkemesinin 2000/352 Esas sayılı dosyası ile yargılanan sanıklara
müdafi olarak atandıkları, ancak 01.11.2000 ve 22.1.2001 tarihli
duruşmalara mazeret sunmaksızın katılmadıkları, dosyadaki
bilgi ve belgelerden ve şikayetli avukatların beyanlarından
anlaşılmıştır.

Avukatların bu davranışları müdafi olarak
görevlendirildikleri bir kısım sanıkların müdafisiz olarak
sorgulamalarının yapılmasına neden olmuştur.

Avukatlık Yasasının 34. ve Türkiye Barolar Birliği Meslek
Kurallarının 3. maddesi hükmüne aykırı olarak "özen"
yükümlülüğünü yerine getirmeyen Avukatların eylemi
disiplin suçu oluşturmaktadır.



27

TBB Disiplin Kurulu’nun 23.08.2013 gün ve 2013/223 Esas,

2013/643 Karar sayılı kararı;

Şikâyetli avukat hakkında Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin

2007/84 Esas sayılı dosyasında nitelikli yağma suçundan yargılanan

sanık Aydın Akbulut’u savunmak üzere CMK 150. madde gereği müdafi

olarak atanmasına karşın duruşmalara katılmadığı …., iddiasıyla açılan

disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin

edilmiştir.

Her ne kadar tebligatların usulsüz olarak yapıldığı ve bu nedenle

duruşmalara katılamadığını savunmuşsa da; Şikâyetli avukatın katıldığı

15.04.2010 tarihli duruşmadan başka hiçbir duruşmaya katılmadığı dosya

kapsamına göre tartışmasızdır. Şikâyetli avukat Mahkeme tarafından üç

kez duruşmalara katılması hususunda uyarılmış ve Baro tarafından

06.05.2011 tarihli yazı ile uyarılmışsa da 16.06.2011 tarihli duruşmaya

da katılmamıştır. 15.04.2010 tarihinden sonra 14 ay geçmesine karşın

duruşma gününün ne olduğunun araştırılmaması, görev gereklerinin

yerine getirilmemesi kabul edilemez bir ihmaldir.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 25.07.2015 gün ve 2015/336 Esas,

2015/578 Karar sayılı kararı;

Avukatlık görev ve sorumluluğunu “savunma avukatlığı”

(vekâletli avukatlık), “CMK avukatlığı”, (zorunlu avukatlık) olarak

ikiye ayırıp, “avukat her iki halde farklı görev ve sorumluluk

yönelik” demek Avukatlık Yasası ve TBB Meslek İlkelerini bir

kenara itip, alınan ücrete göre savunma yapılabilir anlayışını

doğurur. Böyle bir anlayış ne avukatlığın kutsallığı, ne de

bağımsızlığı ilkeleri ile bağdaşır, sonuç olarak da “savunma hakkının

kısıtlanması”na, “adil yargılanma hakkı” ilkelerinin ihlalline neden

olur. AİHM’nin Artico/İtalya davası “Sözleşmenin 6. maddesinin 3/c

bendi “atama”dan değil, “yardım”dan söz etmektedir. Yalnızca

avukat atanması yardımı etkili kılmaya yeterli değildir” gerekçesi ile

atanan müdafiinin görevini eksiksiz yerine getirerek savunma

hakkının kısıtlanmasına neden olunmaması için görevin etkinlikle

yerine getirilmesi gerektiğini özellikle vurgulamaktadır.
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AVUKAT İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE AVANS 

İSTEMEK VE ALDIĞI AVANS HAKKINDA HESAP 

VERMEK ZORUNDADIR.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 12.09.2003 gün ve 2003/129

esas, 2003/249 karar sayılı kararı;

Avukatın işe başlamadan önce avans istemesi gerekir.

Kendisine masraf ve vekalet ücreti ödenmediği gerekçesiyle

müvekkiline yaptığı işler hakkında bilgi vermemesi

düşünülemez.

Avukatın işe başlamış olması halinde, işin sonunda elde

olunan değerleri müvekkiline teslim etmesi ve elde edilen

paradan ne miktarda masraf ve vekalet ücreti kestiğine dair

hesap ve bilgi vermesi zorunludur.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 19.01.2002 gün ve 2001/167 Esas,
2002/1 Karar sayılı kararı;

Şikayetliye vekaletname ve ilgili belgeler ile birlikte harç
gideri de verildiği sabit bulunduğundan, davanın süresinde
açılmaması Avukatlık Yasasının 34. maddesinde belirtilen ilkelere
aykırıdır.

İş sahibinin davası vekalet ve bir miktar para alınmak
suretiyle avukat tarafından kabul edilmiştir. Avukat, bir miktar
para aldığını ikrar etmekte, ancak alınan paranın dava açmaya
yetecek düzeyde olmadığını savunmaktadır.

Böyle bir durumda, noksan verilen dava giderlerinin iş
sahibinden talep edildiği halde alınamadığını kanıtlama yükü
Avukata aittir. Avukat, dosyaya bu hususta kanıt sunamamıştır.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 13.09.2014 gün ve 2014/370

Esas, 2014/592 Karar sayılı kararı;

Şikâyetli avukatın, yukarıdaki ilkeler dikkate alındığında

işine ve müvekkiline karşı gereken özeni göstermediği

anlaşılmaktadır. Vekâletnamenin düzenlenmesinden sonra makul bir

süre içinde gerekli bilgi, belge, avans ve ücret kendisine

ulaştırılmayan avukatın bunları yazılı olarak talep etmesi, verilen

süre içinde talebi yerine getirilmediği takdirde istifa yoluna gitmesi

gerekmektedir.

Avukatlık Yasasının bu konuda verdiği hak ve imkânlardan

yararlanılmaması, savunması gerçekleri yansıtsa bile avukatı

sorumluluktan kurtarmayacaktır



33

TBB Disiplin Kurulu’nun 07.06.2014 gün ve 201/305 Esas,

2014/464 Karar sayılı kararı;

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 42. maddesi “Avukat

işle ilgili giderleri karşılamak üzere avans isteyebilir. Avansın işin

gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile

zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın

müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.” hükümlerini amirdir.

Şikâyetli avukatın gereğinden fazla avans aldığı, aldığı avans

hakkında hesap vermediği, uhdesinde avans olmasına karşın

Mahkemece takdir olunan bilirkişi ücretini yatırmadığı, sözleşme ile

kararlaştırılmış olmasına karşın dava safahatı hakkında bilgi

verilmediği, dosya kapsamı ile tartışmasızdır.
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TBB Disiplin Kurulunun 13.09.2014 gün ve 2014/327 Esas,

2014/577 Karar sayılı kararı;

Dosya kapsamına göre şikâyetli avukatın yolluk ve masrafları

alamadığı iddiası ile duruşmalara gerekçesiz mazeret göndererek

girmemesi ve davanın müracaata bırakılmasına neden olduğu

tartışmasızdır.

Avukat ücret sözleşmesi ile anlaştığı bir işte gerekli makul

masrafı almadan işe başlayıp dava açtıktan sonra hala masraf

alamıyorsa, masraf isteğini yazılı olarak müvekkiline bildirip, makul

süre içinde masraf yatırılmadığı taktirde davanın takip

edilmeyeceğini bildirmesi gerekir. Bunları yapmadan duruşmaya

gerekçesiz mazeret dilekçesi gönderilip, duruşmaya görmemezlik

yapılamaz.
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Yargıtay 13. HD. 04.05.2009 gün ve (13260/5950) sayılı
kararı;

Avukatlık Kanunu'nun 173/2. maddesinde, "Avukata tevdi
edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için
gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler, iş sahibinin sorumluluğu
altında olup, avukat tarafından ilk istekle avukata veya gerektiği yere
ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilmesi için yeteri
kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerekir." hükmü
mevcut olup, bu hüküm gereğince, işin görülmesi için gerekli olan
tüm masrafların iş sahibi tarafından İŞİN BAŞINDA AVUKATA
ÖDENMİŞ OLDUĞU KARİNE OLARAK KABUL EDİLMELİ,
bunun aksini ileri süren, BAŞKA BİR İFADE İLE
MÜVEKKİLİNDEN MASRAFLAR İÇİN AVANS ALMADIĞINI
İDDİA EDEN AVUKATIN DA, BU İDDİASINI İSPAT ETMEKLE
YÜKÜMLÜ OLDUĞU kabul edilmelidir.
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HAPİS HAKKI NASIL KULLANILMALIDIR
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Avukatlık Yasası M. 166

Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına
aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti
ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde
tutabilir.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları M. 43

Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler
GECİKTİRİLMEKSİZİN müvekkile duyurulur ve verilir.

Müvekkili ile ilgili bir hesap varsa, uygun sürelerle durum
yazıyla bildirilir.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları M. 45

AVUKAT “hapis hakkı”nı alacağı ile ORANTILI olarak
kullanabilir.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 24.05.2014 gün ve 2014/131 Esas,

2014/322 Karar sayılı kararı;

Şikâyetli avukatın aynı konuda birçok bağlantılı davayı takip

ettiği dosya kapsamına göre tartışmasız olmakla birlikte azledildiği

14.06.2010 tarihine kadar peyder pey tahsil ettiği 4.282,00 TL

hakkında da müvekkilini bilgilendirmediği, hesap vermediği de ayrı

bir gerçektir.

Avukatların toplumdaki itibarlarının özellikle parasal konulara

dayandığı, yasal bir hak olan hapis hakkının yasada öngörülmesine

karşın yazılı olarak kullanılmadığı, bu benim ücretimdir inancıyla

alıkonulduğu da bir başka gerçektir. Oysa avukat özenli olmalı,

hakkını hukuka uygun olarak kullanmalı ve salt bu nedenle

güvenilirliğini tartışma konusu ettirmemeli, kolektif itibara zarar

vermemelidir.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 22.02.2014 gün ve 2013/698 Esas, 

2014/115 Karar sayılı kararı;

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 43. maddesi

“Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler

geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili

bir hesap varsa, uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir.”

hükümlerini amirdir.

Avukatın üstlendiği iş ile ilgili olarak müvekkiline bilgi verme

yükümlülüğü; hem vekâlet ilişkisinin hem de Avukatlık Yasasının 34.

maddesinde düzenlenen "görevini özenle yerine getirme" ilkesinin

gereği olduğu gibi Şikâyetli avukatın şikâyetçi adına tahsil etmiş

olduğu tutara ilişkin bir belirleme yapma fırsatı da tanımaması,

mesleği şaibe altında bırakması “doğruluk” ve “güven ilkelerine

aykırılıktır.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 21.01.2006 gün ve 2005/384
Esas, 2006/16 Karar sayılı kararı;

Şikayetli Avukatın, alacaklı olduğunu iddia ettiği yargılama
ve icra masrafları ile tahakkuk etmiş vekalet ücretlerine karşılık
olarak, icradan tahsil ettiği para üzerinde hapis hakkını kullandığına
ve Şikayetçinin bilgilendirildiğine dair dosyamız içinde yazılı bir
belgeye rastlanmamıştır.

Avukat hapis hakkını kullanmadan önce, hangi alacağına
karşılık, hangi paradan ne miktar hapis hakkını kullanacağını
yazılı olarak müvekkiline bildirmek zorundadır.

Şikayetli avukatın bu zorunluluğu yerine getirmeden, hapis
hakkını kullandığına ilişkin savunmasına bu sebeplerle itibar
edilmemiştir.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 06.06.2014 gün ve 2014/162 Esas,

2014/352 Karar sayılı kararı;

Avukatlık Yasası 166 ve TBB Meslek Kuralları 45. madde

gereği hapis hakkının kullanımı için hangi alacaktan ötürü ne kadar

alacak için müvekkile yazılı ihtar gönderilmeli ve alacakla orantılı

olarak hapis hakkı kullanılmalıdır.

Yargıtay 13. HD. 04.05.2009 gün ve (13260/5950) sayılı karar

gerekçesi de “Aynı şekilde hapis hakkını kullanan avukatın, müvekkilin

nam ve hesabına tahsil ettiği alacakları geciktirmeksizin iş sahibine

bildirmesi, hangi işten dolayı ve ne miktarda ücret ve masraf alacağı

olduğunu açıklaması ve konu ile ilgili karşı tarafı bilgilendirdikten ve

gerektiği durumlarda yapılacak hesaplaşmadan sonra, alacağı oranında

hapis hakkını kullanması gereklidir. Esasen bu durum, avukatın

müvekkiline hesap verme yükümlülüğünün de tabii bir sonucudur.”

bunu gerektirmektedir.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 29.08.2014 gün ve 2014/227 Esas,

2014/521 Karar sayılı kararı;

Öte yandan avukat, ancak muaccel olan vekâlet ücreti

alacakları yönünden hapis hakkını kullanabilir. Yasada avukatlık

ücretinin ne zaman muaccel olacağı konusunda açık bir hüküm

bulunmamakla beraber, Avukatlık Kanununun 171/1 maddesinde

düzenlenen "Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve

yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder." ve "Avukatlık

Asgari Ücret Tarifesinin 2. maddesinde düzenlenen "... Avukatlık

ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler

ücreti karşılığıdır." Hükümleri gereğince vekâlet ücreti alacağının,

üstlenilen işin bitmesiyle muaccel hale geldiğinin kabulü gerekir.

Bu kabule göre avukat, aksine sözleşme yoksa işi sonuna

kadar takip edip sonuçlandırmadan ücretini isteyemeyeceği gibi bu

noktada hapis hakkını da kullanamaz.”
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T.B.B.Disiplin Kurulu’nun 10.09.2004 gün ve 2004/179
esas, 2004/271 karar sayılı kararı;

Şikayetli savunmalarında; Baro Yönetim Kurulunca
hazırlanmış tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifesine göre
borçludan vekalet ücreti tahsil ettiğini savunmuştur.

Baro Yönetim Kurullarının hazırlamış olup,
üyelerine duyurdukları ve kendi bölgelerinde alınması gereken
en düşük ücretin gösterildiği tarifeler, resmi niteliği olmayan,
vekil-müvekkil ilişkisinde uygulanması öngörülen ve avukatlar
arasında serbest rekabeti de önlemeyi amaç edinilerek
hazırlanmış tavsiye niteliğindeki tarifelerdir.

Uygulanması zorunlu ve resmi nitelikteki avukatlık
asgari ücret tarifeleri Avukatlık Yasası’nın 168. Maddesinin
öngördüğü koşullarda Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanıp,
Adalet Bakanlığı’nca onaylanarak, Resmi Gazete’de yayınlanan
tarifelerdir.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 21.05.2010 gün ve 2010/5 esas,
2010/233 karar sayılı kararı;

Avukatlık Yasasının 166. ve Türkiye Barolar Birliği Meslek
Kurallarının 45. maddeleri avukatın hapis hakkını düzenlemektedir.

Bu düzenlemelerde yer alan “ nispet ve oran” ifadeleri,
avukatın müvekkili adına tahsil ettiği para ve sair değerlerde kendi
alacağı için orantılı bir şekilde hapis hakkını kullanmasının da
gerekli olduğunu açık şekilde belirlemiştir.

Tahsil edilen miktar ile avukatın alacağı arasında uygun
bir dengenin muhakkak bulunması, tahsil edilenin tamamının
veya tamamına yakınının avukatın alacağı olarak
değerlendirilmemesi işin doğası sonucudur.

Ayrıca tahsil edilen miktardan hangi iş ve ne kadarının
avukatlık ücreti olarak alındığının avukat tarafından müvekkiline en
kısa süre içinde yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 02.05.2014 gün ve 2014/164

Esas, 2014/309 Karar sayılı kararı;

Mahkeme kararı ve Şikâyetli avukatın kabulü ile

04.05.2012 tarihinde çekilen paranın yargılamadan sonra

11.07.2013 tarihinde ödendiği tartışmasızdır.

Mahkeme karar gerekçesinden de görüldüğü üzere

avukatın bu kadar uzun bir müddet parayı uhdesinde tutma hakkı

yoktur. Şikâyetçi almıyorsa hakkı olan ücretleri kestikten sonra

tevdi mahalli tayin ettirmeli, uhdesinde tutuğu para için de hapis

hakkını kullandığına ilişkin bildirimde bulunması meslek

görevidir.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 21.06.2013 gün ve 2012/891 Esas,

2013/541 Karar sayılı kararı;

Özellikle nafaka alacağına ilişkin olarak görev üstlenilen

hallerde avukat hapis hakkını alacağı vekâlet ücreti ile orantılı

kullanmalı, müvekkilinin de nafaka gelirine muhtaç olduğunu

asla göz ardı etmemelidir.

Şikâyetli avukat avukatlık asgari ücret tarifesine göre

hesaplansa dahi (Kararda 500.00 TL’dir) alacağının çok üstünde

bir parayı zimmetinde tutmuş ve hiç ödeme yapmamış, hesap

vermemiş, bildirimde bulunmamıştır.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 03.05.2015 gün ve 2014-747  Esas, 

2015/13 Karar sayılı kararı;

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 19.11.2008 gün ve 2008/4706

Esas, 2008/13838 Karar sayılı kararında da bildirildiği üzere; Davalı

vekilin dayandığı ibraname bu açıklamalar doğrultusunda

incelendiğinde, güven verici gerekli açıklıkta, anlaşılabilir değildir.

Bir defa vekilin ne miktar para tahsil ettiği, ne kadar masraf, vekâlet

ücreti kesip davacıya ne miktar ödediği belli olmadığı gibi, davacının

bunları bildiği hususu da kanıtlanmamıştır. Öyle olunca böyle bir

ibranameye itibar edilemez. Davalı avukat tahsil ettiği paranın ne

kadar olduğunu, bu paradan ne şekilde ve miktarda davacıya

ödediğini ispat etmek zorundadır.
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BİR HAKTAN VAZGEÇME VEYA

MÜVEKKİLİ BORÇ ALTINA SOKACAK

İŞLEMLERDE YAZILI MUVAFAKAT ALINMASI

ZORUNLUDUR
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T.B.B. Kurulu’nun 16.03.2002 gün ve 2001/265 Esas, 2002/78
Karar sayılı kararı;

Şikayetlinin davacı vekili sıfatıyla üstlendiği ve takip etmekte
olduğu bir davayı müvekkilinin yazılı muvafakatini almadan
müracaata bıraktığı ve üç ay içinde yenilenmeyen davanın açılmamış
sayılmasına karar verildiği dosyadaki bilgi ve belgelerle sabit
bulunmaktadır.

Bir haktan vazgeçme anlamındaki işlemlerden dolayı
müvekkilin yazılı muvafakatinin alınması zorunludur.

Herhangi bir vazgeçme eyleminde müvekkilin zararı
olamayacağı düşünülse dahi, bu hususun vekil edene bildirilmesi
ve yazılı olurunun sağlanması, avukatlık mesleğinin ciddiyeti ve
görevin özenle yerine getirilmesi ilkesinin gereğidir. Kaldı ki,
kovuşturma konusu olayda manevi tazminat istemi de bulunduğundan,
şikayetlinin ileri sürdüğü nedenlerin haklı kabul edilmesi olanaksızdır.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 18.10.2002 gün ve 2002/149 Esas,
2002/288 Karar sayılı kararı;

Şikayetli Avukatın …… 7. İcra Müdürlüğü’nün 1999/976 sayılı
dosyası ile yaptığı icra takibi sırasında borçluya ait menkul malları
haczettirdiği, hacizli malların yediemin sıfatıyla borçluya teslimine
muvafakat ettiği, borçlunun haciz işleminden sonra adresini terk
ettiği anlaşılmıştır.

Alacaklının yazılı muvafakati alınmadan veya geçerli bir
teminat sağlanmadan hacizli malların borçluya teslim edilmesi
ve bunun sonucunda alacağın tahsilinin olanaksız hale gelmesi,
avukatın “özen" borcuna uygun olmayan bir davranış
oluşturduğundan şikayetli kusurlu bulunmuştur.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 23.11.2014 gün ve 2014/655 Esas,

2014/784 Karar sayılı kararı;

Şikâyetli avukatın tüm savunmaları ve itirazında kendisine

gönderilen SMS sonucu haczi kaldırdığını savunmuş ise de; bu

hususta bir belge ve kayıt sunmamıştır. Oysa Kurulumuzca HMK

199. madde gereği işbu elektronik ortamda gönderilen belgeler de

delil olarak kabul edilmekte ve mutlak yazılı belge istenmemektedir.

Bu bakımdan savunmanın hukuksal dayanağı yoktur.

Avukat bir haktan vazgeçme anlamına gelen işlemlerde

müvekkilin yazılı, yazılı olmasa da HMK 199. maddede bildirilen

şekilde belge alması zorunudur. Bu avukatın özen ve güven

ilkelerinin de bir gereğidir.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 29.08.2014 gün ve 2014/379

Esas, 2014/542 Karar sayılı kararı;

Şikayetli avukatın bir haktan vazgeçme anlamına gelen

feragat dilekçesini müvekkilinden yazılı muvafakat almadan

Mahkemesine verdiği ve davanın bu sebeple reddedildiği

tartışmasız olmakla eylemin disiplin suçu olduğu tartışmasızdır.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek,

kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde

sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü

davranıştan kaçınmak zorundadır.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 28.07.2006 gün ve 2006/205
Esas, 2006/281 Karar sayılı kararı;

Bu çerçevede avukatlar müvekkillerinin davada sulh
olmak veya davayı müracaata bırakmak gibi hususları yerine
getirirken yazılı talimat almalıdırlar.

Bir avukatın vekaletnamesinde sulh yetkisi olmadığı
halde, karşı tarafla sulh anlaşması yapması veya bu sonucu
doğuracak şekilde davranması meslek kurallarının ihlali
anlamındadır.

Kaldı ki, vekaletnamede yetki de olsa, bu yetki, yetkinin
kullanımı esnasında ilgili kamu kurumu ve kuruluşunu işlem
hususunda bağlayıcı bir husustur. Bir haktan
vazgeçme sonucunu doğuran işlemlerde, iş sahibinin yazılı
muvafakatinin alınması zorunludur.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 09.01.2009 gün ve 2008/421 esas,
2009/19 karar sayılı kararı;

Bir haktan vazgeçmeyi gerektiren işlemlerde vekil edenin
yazılı muvafakatinin alınması zorunlu olup, avukat kararın
temyizinde hukuksal yarar görmediği kanısında ise, görüşünü iş
sahibine yazılı olarak bildirmek ve nedenlerini açıklamakla
yükümlü olduğundan dosya içerisinde şikâyetli avukatın
şikâyetçiye kararın temyizinde hukuki yarar görmediğini
bildirdiğine ve şikâyetçinin mahkeme kararının temyiz
edilmemesine ilişkin yazılı hiçbir belge bulunmamaktadır.

Avukatın bağımsızlığı, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan
hukuka uygun bir şekilde müvekkilinin haklarını savunmayı ve
üzerine aldığı işi Avukatlık Yasası’nın 171. Maddesine göre sonuna
kadar takip etmeyi gerektirmektedir. Temyiz aşaması da “davanın
sonuna kadar takibini” içermektedir.
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TBB Disiplin Kurulunun 05.04.2014 gün ve 2014/51 Esas,

2014/231 Karar sayılı kararı;

… Temyiz süresini geçirdikten sonra temyiz yoluna

başvurması veya hiç başvurmamış olması, olayların akışına ve

gerçekleşme biçimine göre kusurlu davranıştır… Vekil edenin

istememesi nedeniyle talep etmediğini savunmuş ise de, bu konuda

yazılı bir belge gösterememiş ve savunmasını ispat edememiştir.

Böylelikle davalı özensiz bir davranış sergilemiştir.” kararından da

görüldüğü üzere;

Özünde bir haktan vazgeçme anlamına gelen temyiz etmeme

halinde gerek masraf verilmediği ve gerekse istenmemesi nedeniyle

temyiz edilmemiş olduğunun yazılı belge ile kanıtlanması

gerekmektedir. Kaldı ki TBB Meslek Kuralları 42. madde de bunu

düzenlemekte olup, maddeye uygun bildirim yapılmadığı da

tartışmasızdır.
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Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun 09.01.2009 gün
ve 2008/421 esas, 2009/19 karar sayılı kararı;

Bir haktan vazgeçmeyi gerektiren işlemlerde vekil edenin
yazılı muvafakatinin alınması zorunlu olup, avukat kararın
temyizinde hukuksal yarar görmediği kanısında ise, görüşünü iş
sahibine yazılı olarak bildirmek ve nedenlerini açıklamakla
yükümlü olduğundan dosya içerisinde şikâyetli avukatın
şikâyetçiye kararın temyizinde hukuki yarar görmediğini
bildirdiğine ve şikâyetçinin mahkeme kararının temyiz
edilmemesine ilişkin yazılı hiçbir belge bulunmamaktadır.

Avukatın bağımsızlığı, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan
hukuka uygun bir şekilde müvekkilinin haklarını savunmayı ve
üzerine aldığı işi Avukatlık Yasası’nın 171. Maddesine göre sonuna
kadar takip etmeyi gerektirmektedir. Temyiz aşaması da “davanın
sonuna kadar takibini” içermektedir.
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11.04.2007 gün ve
2007/13–198 Esas, 2007/199 Karar sayılı kararında da belirtildiği
üzere;

“..Vekâlet sözleşmesi sonucu itibariyle bir itimat ilişkisi
olduğundan vekâlet konusunun yerine getirilmesinde vekile düşen
başlıca yüküm, onu özen ve sadakatle ifa etmesidir. Kural olarak
meslek sahibi olan kimseler ve bu arada avukatlar, genellikle
bilinen ve kabul edilen kural ve usulleri bilmedikleri takdirde
sorumlu olurlar. Avukatın görevi olayları mantıki şekilde
değerlendirerek bütün öngörülmesi gerekli şeyleri dikkate
almaktır. Vekil genellikle üzerine aldığı işi doğruluk kurallarına
uygun biçimde özenle yapmalıdır. Mesleğin gerektirdiği
uzmanlığın bütün gereklerini kullanmalıdır… temyiz süresini
geçirdikten sonra temyiz yoluna başvurması veya hiç
başvurmamış olması, olayların akışına ve gerçekleşme biçimine
göre kusurlu davranıştır… Davalı manevi tazminat istememiştir.
Bunu davacı vekil edenin istememesi nedeniyle talep etmediğini
savunmuş ise de, bu konuda yazılı bir belge gösterememiş ve
savunmasını ispat edememiştir. Böylelikle davalı özensiz bir
davranış sergilemiştir.”
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AZLEDİLEN AVUKATIN GÖREVİ SONA

ERER. AZİLDEN SONRA HİÇBİR İŞLEM

YAPAMAZ.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 26.05.2006 gün ve 2006/188 Esas,
2006/204 Karar sayılı kararı;

Dosyadaki belgelere göre, şikayetli avukatın, şikayetçi Derneğin
vekilliğinden Karabük 1.Noterliğinin 20.08.2002 tarih 7456 yevmiye
No.lu azilnamesi ile azledildiği, azilnamenin şikayetlinin sekreterine
21.08.2002 tarihinde tebliğ edildiği, buna rağmen şikayetli avukatın
…1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2001/237 ve 2001/238 sayılı
dosyalarının 17.09.2002 tarihli duruşmalarına katıldığı
anlaşılmaktadır.

Vekaletten azil, muhatabına ulaşmakla sonuç doğuran ve
vekilin vekaletten doğan yetkilerini ortadan kaldıran bir
işlemdir.

Azilnamenin tebliğinden sonra müvekkilin yararına olduğu
düşüncesi ile olsa dahi, vekalet yetkilerinin kullanılması mümkün
değildir.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 25.10.2013 gün ve 2013/280 Esas,

2013/811 Karar sayılı kararı;

Şikâyetli avukatın azilden sonra icra veznesinden para çektiği

ve bu parayı hapis hakkını gerekçe göstererek uhdesinde tuttuğu

tartışmasızdır.

Vekâletten azil, muhatabına ulaşmakla sonuç doğuran ve

vekilin vekâletten doğan yetkilerini ortadan kaldıran bir işlemdir.

Avukatın azledilmesi halinde, azledilmenin kendisine tebliğ edildiği

veya mahkeme dosyasına konulduğu tarihten itibaren ilgili dosyada

hiçbir işlem yapmaması gerekmektedir.
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AVUKATLIK YASASI 38-B
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Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun 15.11.2002
gün ve 2002/201 esas, 2002/335 karar sayılı kararı;

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun 2001/191 E.
2002/104 K. ve 13.04.2002 tarihli kararında da belirtildiği üzere
“Avukatlık mesleğinin ruhu ve etik değerleri ve geleceği nazara
alındığında, Maddelerin geniş olarak yorumlanması zorunluluğu
hasıl olmaktadır.”

Bu nedenlerle, müvekkille eş zamanlı olarak hasım
tarafın vekaletnamesinin üstlenilmesinde, bu vekaletname
kime karşı kullanılırsa kullanılsın, meslek kuralına aykırılık kabul
edilmelidir. Salt “aynı iş” kavramıyla dar yorumlama, avukatlık
mesleğine olan güveni sarsacak, kamuoyunda itibarını
azaltacaktır.
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HARİCEN YAPILAN TAHSİLAT İCRA

DOSYASINA BİLDİRİLMELİ,

KALAN BORÇ ÜZERİNDEN TAKİBE

DEVAM EDİLMELİDİR.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 23.11.2001 gün ve 2001/141 Esas,
2001/196 Karar sayılı kararı;

Şikayetli Avukatın, "bir icra dosyasına mahsuben haricen
yaptığı tahsilatı icra dosyasına bildirmediği, azil edilmesi sebebiyle
alacaklının yeni vekili tarafından tüm borç miktarı için takibe
devam edildiği, şikayetçinin şikayetliye yaptığı harici ödemelerin
kanıtlanması için İcra Tetkik Merciinde dava açma zorunda
bırakıldığı" iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonunda eylemin
Meslek Kuralları ve Avukatlık Yasasına aykırı bulunduğu gerekçesi
ile disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikayetlinin, müvekkili adına avukat sıfatı ile başlattığı icra
takibinde haricen yaptığı tahsilatı icra dosyasına yansıtmaması,
bu amaçla almasına rağmen aldığı kısmı mahsup etmeksizin icra
dosyasındaki tüm alacak üzerinden icra takibine devam
edilmesine sebebiyet vermesi ve şikayetçinin ödediği kısmın icra
dosyasından mahsup edilmesi için dava açmak zorunda bırakılması
disiplin suçu oluşturmaktadır.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 2.08.2013 gün ve 2013/104 Esas,

2013/592 Karar sayılı kararı;

Şikâyetli avukat haricen yaptığı tahsilâtı icra dosyasına

bildirmeyerek şikâyetçinin fazla faiz ödenmesine neden olmuştur.

Avukatın haricen tahsil ettiği parayı icra dosyasına

gecikmeden bildirmesi esas olmakla birlikte, disiplin kovuşturması

bakımından asıl sorun, tahsil edilen para dosyaya bildirilmediği

için alacağın tahsil edilen kısmını da içerecek şekilde borçlu

hakkında haciz işlemi yapılarak borçluya zarar verilmiş

olmasıdır.

Bu davranış aynı zamanda görevi kötüye kullanma anlamında

suçtur. Bu bakımdan cezalandırılan eylem, geç bildirme değil,

bildirmeme sonucu borçlu hakkında yapılan haksız haciz vb.

işlemlerdir.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 05.10.2013 gün ve 2013/409 Esas,

2013/786 Karar sayılı kararı;

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun birçok kararında

belirtildiği üzere, “dosyadaki hesabın doğru yapılabilmesi, borçlunun

sorumlu tutulacağı kalan borç miktarının uygun biçimde belirlenmesi,

kalan borca yeter menkul veya gayrın menkul haczi yapılması ve

borçlunun gereğinden fazla harç ve faiz ödememesi için, kısmi

tahsilâtın hangi tarihte yapıldığının ve miktarının ne olduğunun takip

dosyasına doğru olarak bildirilmesi” gerekmektedir.

Borcun kalan kısmının ödenmemesi ve borçlunun borcu

ödememekte direnmesi kamunun avukattan beklediği görevlerin tam

ve zamanında yapılmamış olmasının haklı nedeni olamaz.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 02.05.2014 gün ve 2014/39 Esas,

2014/287 Karar sayılı kararı;

Şikâyetli avukat A. S. D.’in haricen 7.000,00 TL tahsil ettiği,

dosyadan çekilme dilekçesi vermesine karşın yapılan haricen

tahsilâtları dosyasına beyan etmediği, dosya kapsamına göre

tartışmasızdır.

Avukat haricen tahsil ettiği alacağı dosyasına beyan etmelidir.

Hele hele dosyadan çekilmiş ise bu bir meslek görevidir de, çünkü

dosyayı takip edecek sonraki vekillerin bu tahsilâtı bilmemeleri ve ana

borç üzerinden takip işlemlerine devam etmesi büyük olasılıktır ki

dosya özeline göre de gerçekleşmiştir.
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TBB Disiplin Kurulunun 20.06.2014 gün ve 2014/130 Esas,

2014/376 Karar sayılı kararı;

Yakınılan avukatın bu eyleminin meslek kuralları 43. maddesinde

açıklanan “müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler

geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkile ilgili bir

hesap varsa uygun sürelerde durum yazı ile bildirilir” hükmüne aykırı

olduğu mahkeme kararına göre konu ile ilgili yapılan itirazın haksız

olduğunun ortaya çıktığı tartışmasızdır.

Ceza dosyasında beraat edilmiş olsa dahi yakınılan avukatın süresi

içerisinde tahsil ettiği bedelleri ve -hesap durumunu müvekkiline

bildirmediği, mesleğe güveni ve mesleğin itibarını zedeleyecek şekilde

davrandığı” sözlerinin yazılı olduğu,

Şikâyetli avukatın haricen tahsil ettiği paraları dosyasına

bildirmediği, hesap vermediği ve uhdesinde haksız olarak para tuttuğu

gerek Mahkeme kararları ve gerekse savunması ile tartışmasızdır.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 29.08.2014 gün ve 2014/386 Essas,

2014/546 Karar sayılı kararı;

Şikayetli avukatların Şikayetçiler tarafından mantolama

karşılığı Şikayetçiler tarafından vekili oldukları B. İnş. Ltd. Şti.

verilen bonoları yine vekili oldukları A. Boya Ltd. Şti’ne ciro

ettirmek suretiyle takibe koydukları, Mahkemece bu cironun

kötüniyetle yapıldığının kabulü ile takiplerin iptal edildiği bu suretle

muvazaalı işlemle müvekkillerine yarar sağlamaya çalıştıkları, …1.

İcra Müdürlüğü’nün 2009/3154 Esas sayılı dosyasında bizzat ve

çalışanları aracılığı ile tahsil ettikleri alacakları dosyasına beyan

etmedikleri saptanmakla eylemin disiplin suçu olduğu tartışmasızdır.

Avukat haricen tahsil ettiği alacağı dosyasına bildirmeli,

üçüncü şahısların hak ve menfaatlerini yok edecek (ciro gibi)

muvazaalı işlemler içinde olmamalıdır.
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TAKİPTEN ÖNCE BORÇLUYA UYARI

MEKTUBU YAZILABİLİR.

ANCAK, YAZI ASLA TEHDİT İÇERİKLİ

OLAMAZ.
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T.B. B. Disiplin Kurulu’nun 15.06.2002 gün ve 2002/54 Esas,
2002/182 Karar sayılı kararı;

Avukatın, takibe geçmeden önce borçluya uyarı mektubu
yazmasında Yasa ve Meslek Kuralları açısından sakınca
bulunmamaktadır.

Ancak, telefonla manevi baskı uygulanması, gerçeğe aykırı
bilgiler aktarılması, icra takibi yapılmadığı halde yapılmış gibi
gösterilmesi, yasal olarak talep edilmesi mümkün faiz oranının
çok üstünde fahiş faiz talebinde bulunulması,

Avukatlık Yasasının 34. maddesinde öngörülen ilkelere aykırı
olduğu gibi, T.B.B. Meslek Kurallarının 3 ve 4. maddelerine de ters
düşmektedir.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 07.11.2003 gün ve 2003/233 Esas,
2003/361 Karar sayılı kararı;

Gönderilen yazıda hacze “polisle birlikte gelineceğinin” ve
“çilingir marifetiyle kapının açılacağının” bildirilmesi, muhatabı
korkutmaya ve baskı altına almaya yönelik bir davranıştır.

Bu tür eylemlerin toplumda mesleğe olan güveni sarsacağı ve
avukatların itibarını önemli ölçüde zedeleyeceği açıktır.

Avukat mesleki faaliyetlerini yürütürken sadece istediği
sonucu elde etmeyi düşünmemeli, tüm davranışlarında saygın bir
mesleğin mensubu olduğunu unutmamalıdır.

Mesleki yetkilerin sınırlarını zorlamak, hukuk dışı yollara sapma
eğilimi göstermek avukatlara yakışan davranışlar değildir.

Kaldı ki, icra takibinden sonraki işle ilgili yazışmaların icra
dosyası kanalıyla yapılması asıldır.
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SAVUNMA HAKKI VE SINIRLARI
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TBB MESLEK KURALLARI M. 5
“Avukat, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini

olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. mesleki çalışmasında
avukat hukukla yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.”

TBB MESLEK KURALLARI M. 6
“Avukat, iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir.

taraflar arasında anlaşmazlıkların doğurduğu düşmanlıkların
dışında kalmalıdır.”

TBB MESLEK KURALLARI M. 27/1
“Hiç bir avukat, herhangi bir meslektaşı, özellikle hasım

vekili meslektaşı, hakkında küçük düşürücü nitelikteki kişisel
görüşlerini ve düşüncelerini açıkça belirtemez.”
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T.B.B.Disiplin Kurulu’nun 07.04.2005 gün ve
2005/55 Esas, 2005/141 Karar sayılı kararı;

Anayasamızın 36. maddesine göre "Herkes meşru
vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil
yargılanma hakkına sahiptir.", Eski T.C.K. nun 486., yeni
T.C.K. nun 128. maddesi de, "Yargı mercileri veya idari
makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia
ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut
isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması
halinde ceza verilemez " hükmünü içermektedir.

Bu evrensel kuralların kabulü ile iddia ve savunma
dokunulmazlığı anayasal ve yasal teminat altına alınmıştır.

Her hakda olduğu gibi iddia ve savunma
dokunulmazlığı da sınırsız olmayıp, madde devamında,
"Ancak, bunun için, isnat ve değerlendirmelerin, gerçek
ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı
olması gerektiği" bildirilmiştir.
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Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20.10.1998 tarih, E.
1998/225, K. 1998/316 sayılı kararında;"...Görülüyor ki, Anayasanın
kabul ettiği esasa göre, iddia ve savunma hakkının kullanılması ancak
meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle olmalıdır. İddia ve
savunma hakkının her türlü etkiden uzak olarak kullanılması
esastır. Bir davada tarafların yargı mercileri önünde iddia ve
savunmalarını hiçbir endişeye kapılmadan serbestçe yapmaları
gerekir.

Ancak bu serbesti, dava konusu olayın aydınlığa
kavuşması, bir başka anlatımla hakkın meydana çıkarılmasına
vesile olması amacına hizmet etmelidir. Böyle olduğu takdirde
Anayasanın öngördüğü meşru vasıta ve yollara başvurulmuş olur.

Ancak o dava sebebiyle söylenmesinde ve yazılmasında yarar
bulunmayan, diğer bir deyişle davanın aydınlığa kavuşmasında ve
hakkın meydana çıkarılmasında hiçbir olumlu etkisi olmayan,
hakareti oluşturan yazı ve sözlerin kullanılmasında meşruiyet
vardır denilemez. Bu gibi durumlarda iddia ve savunma sınırı
aşılmış ve dolayısıyla haysiyetler korunmamış olur..." ,
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Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 02.05.1975 tarih,
E.1974/1160, K. 1975/5782 sayılı kararı;

"Avukat, müvekkillerinin çıkarlarını hasmının zararlarını
gözetmeden, sert bir biçimde savunmak zorundadır. Çünkü
meslek ödevi bunu gerektirir.

Ancak avukatın, temsil ettiği tarafın çıkarlarını
korumasının gerektirdiği ölçüyü ve objektif tartışma sınırını
aşan, yersiz ve icapsız olarak karşı tarafın kişiliğini hedef
tutan, O'nu küçük düşürmeye ve dürüst olmayan bir kişi
olarak göstermeye yönelik saldırılar hukuka aykırıdır ve
avukatın sorumluluğunu gerektirir.

Başka bir deyişle karşı tarafın kişisel ilişkilerini rencide
edebilecek savunmasını, davanın amacı haklı gösterdiği,
savunma gerçekten esasa yararlı ve etkili olduğu, hatta zaruri
bulunduğu takdirde hukuka aykırılıktan söz edilmesi
olanaksızdır... " denilmektedir.
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O halde, kullanılan sözlerin savunma hakkı kapsamında

söylenip, söylenmediği hususundaki temel ölçüt;

*Hakkın ortaya çıkarılmasına yararlı, etkili ve hatta

zaruri açıklama,

*Objektiflik, gerçek ve somut vakıalara dayanma,

*Uyuşmazlıkla bağlantılılık,

*Hukuki açıklama,

*Karşı tarafın kişiliğini hedef tutan, O'nu küçük

düşürmeye ve dürüst olmayan bir kişi olarak göstermeye

yönelik açıklama olup olmadığı,

Kriterlerine uygun mu değil mi, olacaktır.
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T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 01.06.2004 gün ve 2004/113

Esas, 2004/206 Karar sayılı kararı;

Şikayetli avukat, şikayetçi hakkında dava açarken

müvekkilinin dava dilekçesinde “diplomatik sahtekarlık” sözünün

mutlaka yazılmasını istediğini, bu sözleri müvekkilinin yazılı

talimatı üzerine kullandığını, olayın savunma sınırları içerisinde

kaldığını savunmuştur.

Şikayetli avukatın 23.11.2001 tarihli dava dilekçesinde

kullandığı söz ve deyimler avukatın rahatlıkla kullanabileceği

incelik ve nezaket düzeyinde olmayıp şikayetçiyi küçük düşürücü

ve rencide edici niteliktedir.

Avukatın vekil edeni tarafından kendisine iletilen ve

hakaret unsuru taşıyan bir suçlamayı, aynen dava dilekçesine

aktarması, Avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ilkesine aykırılık

oluşturmaktadır.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 17.11.2006 gün ve 2006/353 Esas, 

2006/420 Karar sayılı kararı; 

İddia ve eleştiriler daima uygar, bilimsel ölçüler içinde kalmak, 

örnek teşkil edecek incelik ve zarafet içinde olmak zorundadır. 

Şikayetli Avukatın dilekçesinde kullandığı sözler, yargılamanın

hukuksal yönü ile ilgili olarak, “ hakkın ortaya çıkarılmasına yararlı,

etkili ve hatta zaruri açıklama ” , “ objektiflik, gerçek ve somut vakıalara

dayanma ” , “ uyuşmazlıkla bağlantılılık ” ve “ Hukuki açıklama ”

esaslarına uygun açıklama olarak kabul edilemeyeceği ve savunma

sınırları içinde olduğu düşünülemeyeceğinden, eylem disiplin suçu

oluşturmaktadır.

Kendisi taraf da olsa, Avukat, hukukla ilgisiz açıklamalardan 

özenle kaçınmak zorundadır. 
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UZLAŞI AMAÇLI GÖRÜŞME AÇIKLANAMAZ.
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TBB Disiplin Kurulu’nun 10.01.2014 gün ve 2013/587 Esas,

2014/7 Karar sayılı kararı;

Avukatlık Yasası Yönetmeliği’nin 16. maddesinde “Uzlaşma

müzakereleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan

ve ikrarlar, uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmayıp,

uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve daha sonra açılacak

davalarda taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz. Uzlaşma

müzakereleri esnasında anlaşmazlık konusunda beyan edilen

hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz.”

hükmünü amirdir.

Görüldüğü üzere uzlaşı amaçlı yapılacak görüşmeler de bildirilen

hususlar müvekkil yararına da olsa hiçbir şekilde açıklanamaz, kayda

alınamaz ve aleyhe kullanılamaz.
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İLETİŞİM

Tlf: ; 0 342 230 72 64    

Gsm ; 0 532 742 07 64

E.Mail ; hasimmisir@hotmail.com

Adres   ; Çukur Mah. Mehmet Uygun Caddesi 

Raife Özen İşhanı Kat:1 Şahinbey/Gaziantep

mailto:hasimmisir@
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İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER


