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Gerekçe
Avukatlar, insan onurunun teminat altına alınmasında ve kutsal savunma hakkının
kullanılmasında tarih boyunca mesleklerini her türlü hiyerarşik yapılanmadan ve
tahakkümden bağımsız olarak halkın yanında konuşlanarak icra etmişlerdir. Avukatlık
mesleğinin eşitlik ve bağımsızlık üzerinde yükselen değerleri, özellikle mesleğe
başlangıç aşamasında usta-çırak ilişkisi ile tecrübenin ve meslek etiğinin aktarımıyla
binlerce yıldır vücut bulmaktadır. Ülkemizin uzun zamandır içinde bulunduğu ekonomik
kaos ve siyasi saiklerle kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle, mesleğe
başlangıçta vücut bulan usta-çırak ilişkisi şekil değiştirerek daimî bir “işveren avukatücretli çalışan avukat” niteliği kazanma eğilimindedir. Avukatlık mesleğinin en önemli
unsuru olan bağımsızlığını zedeleyen makro düzeyde ekonomik ve siyasi problemlerle
şekillenen bu durumun ortadan kaldırılmasına ve avukatlık mesleğinin eşitlikle
bağımsızlık üzerinde yükselen değerlerinin yeniden inşa edilmesine yönelik şimdiye
kadar yetkililer tarafından herhangi bir adımın atılmaması sebebi ile Ankara Barosu işbu
Prensip Belgesi’ni yayınlayarak ekonomik kaos kaynaklı her türlü sömürünün
karşısındaki duruşunu yazılı olarak ilan etmektedir.
Bu Prensip Belgesi, Avukatlık Kanunu’nun 12/c hükmü gereğince avukatlar arasında
kurulan çalışma ilişkisinin, aynı kanunun 2. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda
avukatlığın bağımsızlığını koruyacak şekilde yürütülebilmesi için tavsiye niteliğinde bir
model olup imzalayan meslektaşlarca avukatlık itibarının ve meslek onurunun teminat
altına alınacağını kabul, taahhüt ve ilan eden bir iyi niyet belgesidir.
Kapsam
Avukatlar; mesleklerini hukuka, adalete ve hakkaniyete uygun şekilde icra etmelerini
engelleyen her türlü sistemin, itibarsızlaştırma çabalarının ve ekonomik kaos düzeninin
karşısında tüm hiyerarşik yapılanmalardan arî ve bağımsız olarak mücadele ederler.
Avukatların üzerlerinde hiçbir nam ve kavram altında tahakküm kurulamaz. Avukatlık
mesleğinin bu niteliği, mesleğin icra edildiği kamusal alanın tamamında sağlanmalı ve
istisnası olmaksızın sürdürülmelidir. Varlığının kutsal niteliği üzerine bina edilen tüm
ilkelerin hayatın gündelik akışına yaygınlığının sağlanması, avukatların mesleklerini icra
ettikleri mekanlarda somutlaştırılması için hayatidir. Bu çerçevede, ücretli çalışan ya da
işveren niteliğine bakılmaksızın meslektaşlar arasında eşitliğin sağlanması ve
sürdürülmesi için gereken prensipler işbu Prensip Belgesi’ni imzalayan avukatlar
tarafından yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

Prensip Belgesi’ni benimseyen avukatlar aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ettiklerini
ilan ederler:

1. Meslektaşlar arasında bir avukatlık bürosunun organizasyonu çerçevesindeki ilişkinin
ismi ve şekli ne olursa olsun; meslek onuru, bağımsızlık, hak savunuculuğu ve âdil
yargılanmanın teminatı olma bakımından bütün avukatlar eşittir. Avukatlar arası eşitlik;
her türlü kişisel, kamusal, sosyal ve mesleki ilişki içerisinde görünür kılınacaktır.
2. Ücretli çalışan avukat ile işveren avukat arasındaki sözleşmenin yazılı olması
zorunludur. Bu sözleşme, taraf sayısı kadar düzenlenir ve bir nüshası ücretli çalışan
avukata verilir. Ücretli çalışan avukatın fazla mesai, haftalık ve yıllık izin, süt ve
ebeveynlik izni hususları mevzuatta öngörülenlerden daha az olmamak kaydıyla bu
sözleşmede düzenlenir.

3. Ücretli çalışan avukatların SGK kayıtlarına girişlerinde "Avukatlık Meslek Kodu"
işaretlenir. Ücrete ait SGK primi, gelir, damga, muhtasar vb vergiler ile diğer yasal
kesintiler ve Baro aidatı, işveren avukat veya avukatlık ortaklığı tarafından ödenir.
4. Ücretli çalışan avukatın ücreti avukatlık mesleğinin onur ve vakarına yakışacak
miktarın altında olamaz. Bu kapsamda;

Ücretli çalışacak avukatın ücreti ilk başladığı yıl, o sene için Ankara Barosu’nun tavsiye
niteliğinde yayınladığı Avukat-İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi’nde ‘’Bir
Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı
Birlikte Çalışma Ücreti’’ başlığında belirlenen ücretten az olamaz.

Primli ücret sisteminin belirlenmesi halinde ise çalışan avukatın eline geçecek aylık
ücret yukarıda anılan ücretin altında olamaz.
Devam eden yıllara ilişkin ücret artışı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TEFE/ÜFE
ortalaması oranından ve her halükarda o yıla ilişkin Ankara Barosu’nun yayınladığı
tavsiye niteliğindeki ücret çizelgesinin ‘’Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında
veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti’’ başlığında belirlediği
ücretten az olmamak kaydı ile taraflarca belirlenir.

5. İşveren avukat, kendi işlerinin aksatılmaması ve gerektiği gibi yapılması koşuluyla
ücretli çalışan avukatın kendi işlerini alması hususunda her türlü kolaylığı gösterir.
Vergisel yükümlülüklerini karşılamak kaydı ile bu işlere ait ücretlerde temel hak sahibi
ücretli çalışan avukat olmakla birlikte; taraflar, işin kapsamına göre tahsil edilecek
ücretin paylaşımı hususunu aralarında kararlaştırabilir.
6. İşveren avukat; ücretli çalışan avukat ile olan iş ilişkisinde mesleki dayanışmaya,
mesleğin onuruna ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uymayan davranışlardan kaçınmaya
özen göstermekle yükümlüdür. Meslek kurallarında "Meslektaşlar arası dayanışma ve
ilişkiler" başlığı altında düzenlenen kurallar, işveren-ücretli çalışan avukat arasında da
aynı şekilde geçerlidir.

7. İşveren avukat, ücretli çalışan avukatın mesleki gelişimini engelleyecek her türlü iş
tanımından ve işin niteliğine bağlı olarak istisnai durumlar hariç olmak üzere işin
sadece bir bölümünden sorumlu tutulduğu bir çalışma düzeninden kaçınır,
meslektaşının işin her alanında yetkin bir nitelik kazanacağı çalışma ortamını tesis eder.

İşbu Prensip Belgesi’ni kabul ve taahhüt eden biz avukatlar, ne nam altında olursa olsun,
avukatlık mesleğinin gündelik hayatın olağan akışında eşit şekilde icra edilmesi için
meslektaşının yanında, her türlü tahakkümün karşısında taraf olduğumuzu bir de yazılı
olarak beyan ederiz. Bizler, işbu Belge ile bir iş sözleşmesiyle iş ilişkisi kurduğu bir
başka meslektaşının mesleğini icra ederken sömürülmemesini ve meslektaşının insan
onuruna yaraşır, en az kendisiyle eşit sosyal ve ekonomik bir düzende mesleğini icra
etmesini teminat altına almayı kabul ve taahhüt ederiz.

