
ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE  

         YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMLİDİR  

DAVACI  : Yurdagül Gündoğan (T.C 20695094016)  

    Reşatbey mah. Fuzuli Cad. No 9 Kat 7/14 Seyhan-Adana 

DAVALI  : TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

    Barış Manço Cad. Özdemir ÖzokSk. No. 8 Balgat-Ankara 

DAVA  : İptal  

İSTEMİN KONUSU : Türkiye Barolar Birliğinin  08/11/2019 tarih 2019/1392 Karar sayılı, Adana, 

Antalya, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli, Van Baro 

Başkanlıklarının Olağanüstü Genel Kurul çağrısına ilişkin taleplerinin oy çokluğuyla reddine ilişkin 

işleminin iptali ile Avukatlık Kanununun 115.maddesine açıkça aykırı işlemin yürütmesinin 

durdurulmasına karar verilmesi istemi.  

ÖĞRENME TARİHİ : 12/11/2019 (Gerekçeli kararın tbb web sitesinde yayın tarihi)                                                                   

AÇIKLAMALAR :  

 1.) Dayanağını Anayasasının 135. Maddesinden alan, Avukatlık K.nun 109.Maddesine göre 

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılmasıyla oluşan kamu kurumu niteliğinde bir meslek 

kuruluştur.   

 Türkiye Barolar Birliğinin organları Avukatlık Kanununda sayılmıştır. Kanunun 

113.maddesinde birinci sırada sayılan Genel Kurul, Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organıdır. 

(m.114)  

                       Genel Kurulun görevleri arasında; Birlik Başkanını ve Yönetimi seçmenin yanı sıra, Birlik 

Yönetim Kuruluna talimat vermek; Birliğin hesaplarını incelemek, bütçesini onaylamak, Birlik Yönetim 

Kurulunun çalışmalarından dolayı ibrası hakkında karar vermek;  Gelecek Genel Kurul toplantı zaman 

ve yerini kararlaştırmak; Adaleti ve mesleği ilgilendiren işler hakkında teklifte bulunmak, uyulması 

zorunlu meslek kurallarını tespit etmek" de vardır.  Genel Kurul, baroların avukatlıkta en az on yıl 

kıdemi olan üyeleri arasından  seçtikleri delegelerden oluşur. Genel Kurulu oluşturan delege sayısı 

bugün itibarıyla 552'dir. 

Davacı Yurdagül Gündoğan,  Adana Barosunun seçtiği,  Barolar Birliğini Genel Kurulun bir parçası, 

Türkiye Barolar Birliği Delegesidir.     

 2.) Uyuşmazlık konusu işlem, sadece baroları değil, birliğin en üst kurulu olan Genel Kurulu da 

doğrudan etkileyen bir işlemdir. Davalı hukuka aykırı işlemiyle, Genel Kurulun ve onu oluşturan her 

bir delegenin Avukatlık Kanunundan doğan haklarını ihlal etmiştir. Delegelerin ayarı ayrı ve birlikte 

yüklendikleri görev ve sorumlulukları yerine getirmesine engel olmuştur. Dava konusu işlemin iptali, 

öncelikle Genel Kurulun (Delegelerin)  toplantıya çağrılması sonucunu doğuracaktır. Her bir delegenin 

işbu davayı açmakta hukuki yararı oluşmuştur.   



 3.) BAROLAR BİRLİĞİNİN KARARI HUKUKA AYKIRIDIR: 

  Türkiye Barolar Birliğinin  08/11/2019 tarih 2019/1392 Karar sayılı " Adana, Antalya, Ankara, 

Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli, Van Baro Başkanlıklarının 

Olağanüstü Genel Kurul çağrısına ilişkin taleplerinin oy çokluğuyla reddine ilişkin" işlemi, hukuka 

aykırıdır. İptali gerekir.  

 Şöyle ki;  

 I-Avukatlık Kanunu M.115/2:" Birlik Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde veya en az on 

baronun yönetim kurulları yazı ile isterse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır."  

 Yukarıda isimleri sayılan 12 Baro Başkanlıkları yönetim kurulu kararıyla olağanüstü Genel 

Kurul çağrısı istemli dilekçelerini Barolar Birliğine sunmuştur. Barolar Birliği Yönetim Kurulunun böyle 

bir başvuru karşısında alması gereken karar, Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaktır.  

 Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 08/11/2019 tarihinde 12 baronun isteminin reddine  karar 

vermiştir. Bu kararın gerekçesi ve karşı oy gerekçeleri 12.11.2019 tarihinde Barolar Birliğinin web 

sayfasında yayınlanmıştır.  

 Red kararı Av.K. m.115'e açıkça aykırıdır. Kanun anılan maddesinde, birlik yönetimine 

herhangi bir takdir yetkisi tanımamıştır. " on baronun yönetim kurulları yazı ile isterse Genel Kurulu 

olağanüstü toplantıya çağırır(!), hükmü emredici bir düzenlemedir. Kanunda, Birlik Yönetiminin nasıl 

davranması, nasıl bir işlem tesis etmesi gerektiği açıkça gösterilmiştir. Burada takdir yetkisinden söz 

etmek mümkün değildir.   

 II- Uyuşmazlık konusu işlemde 12 baronun Genel Kurul çağrısı, yasal bir hak ve taleptir. Birlik 

Yönetim Kurulunun verdiği red kararı ise, kişisel, siyasi çıkar ve hedeflerle alınmış keyfi bir karardır. 

Hukukun, hukuku korumakla görevli ve sorumlu bir makamı yönetenler tarafından çiğnenmesi, 

bağımsız savunmanın temsilcisi olan baroların ve Barolar Birliğinin ve Türkiyedeki 135.000 avukatın 

her birinin ayrı ayrı kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine sebep olmuştur. Oysa idari 

işlemlerde amaç, her zaman kamu yararı olmak durumundadır. 

 III-Yönetim Kurulu işlemi, aslında gerekçeden yoksundur.  Red kararına dayanak yapılmaya 

çalışılan gerekçeler, olağanüstü genel kurul talebinin gündem maddelerini irdelemeye yöneliktir. 

“seçimli olağanüstü genel kurul, ancak başkanlık makamı boşaldığında toplanır” gerekçesinin hiç bir 

yasal dayanağı yoktur. Kaldı ki gündem maddeleri sadece seçim istemliyle sınırlı değildir. 12 baronun 

olağanüstü genel kurul çağrısını içeren dilekçelerindeki gündem maddelerini Yönetim Kurulunda 

görüşmek, irdelemek, yerindeliğini tartışmak yetki aşımı nedeniyle hukuken yok hükmündedir.  

Gündem maddelerini görüşmek ve karar vermek Birlik Yönetiminin değil Genel Kurulun görevidir.  

 VI- Danıştay bir çok içtihadında, olağanüstü genel kurul talebinin "takdir yetkisi verilen 

hallerde dahi" idarenin bu yetkiyi hukuka uygun olarak kullanıp kullanmadığının denetlenmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. Olayımızda ise Barolar Birliği, yasanın kendisine tanımadığı takdir yetkisini, 

kendisini yasa koyucunun da üstünde görerek yetki yaratmak istemiştir.   

 İşlem her yönüyle hukuka aykırıdır iptalini talep ediyorum.  

 



 34.) YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ:  

 Dava konusu işlem, Avukatlık Kanunun 115.maddesinin emredici hükmüne  açıkça aykırıdır. 

Anılan karar, Türkiye Barolar Birliğinin en üst kurulu olan  Genel Kurulu işlevsiz hale getirmiş, 

baroların, delegelerin, avukatların Anayasayla ve Avukatlık kanunu ile  güvence altında alınan tüm 

demokratik haklarını hukuka aykırı bir şekilde ihlal etmiştir. Hukuku savunmak ve korumanın Türkiye 

Barolar Birliğinin birinci derecede görevidir. Birlik Yönetiminin hukuk tanımayan tutumu, TBB'nin 

kurumsal kimliğine duyulan saygınlığın azalmasına, toplum nezdinde barolara ve avukatlara duyulan  

güvenin sarsılmasına neden olmaktadır. Bu durum toplumda hukuki güvenlik duygusunu derin şekilde 

sarsmaktadır.  İYUK m.27'de aranan tüm koşulların  gerçekleşmiştir. İptalini talep edilen işlemin 

yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum. 

 

DELİLLER :1- İYUK M.2, Avukatlık K.m.113, 114, 115, 117, 121 ve ilgili maddeler.  

                2-Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, 

                            Şanlıurfa, Tunceli, Van Baro Başkanlıklarının Olağanüstü Genel Kurul 

                            taleplerini içeren dilekçeleri. (Antalya Barosunun dilekçesi ektedir. Diğer 

                            dilekçelerin Barolar Birliğinden ya da ilgili Barolardan istenmesini talep 

                            ediyoruz ) 

             3 -TBB Yönetim Kurulunun 08/11/2019 tarih 2019/1392 sayılı kararı   

          4 -Adana Barosu avukatı ve Barolar Birliği Delegesi olduğuma dair belge.  

 

SONUÇ VE İSTEM:  

 Yukarıda anılan nedenlerle davanın kabulü ile, Türkiye Barolar Birliğinin  08/11/2019 tarih 

2019/1392 Karar Sayılı olağanüstü genel kurul çağrısı yapılması talebinin reddine dair işleminin  

İPTALİNE,  

 İYUK m.27'de aranan koşullar  gerçekleştiğinden, dava konusu işlemin Yürütmesinin 

Durdurulmasına, 

 Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ederim.   

 

      10/01/2020  

 

 

                                 Davacı  

                       Yurdagül GÜNDOĞAN 

 


