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"Büyük Atatürk
ğ
Tur/üye Barolar Bır1ıgı n,3 0. Olagan Genel Kurulu'ndan sonra
seçilen Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurullar ıyla huzurunuzdayız.
Cumhuriyetin tüm cuÇtm1Ve kavramlannın yıpratıldığı; içlerinin
boşaltıldığı; kimileiinin dernökrasiy4 insan haklann ı, hukukun
üstünlüğü ve hukuktdevletigibi çağdaş değer ve i1ke1er4 sadece kendi
çıkarlan için kullJndığı Çyyoumladığı; tarihle yüzleşelim derken
bayrak; vatan, ul+aLkimlilbağımsızlı /ç bölünmez bütünlük gibi
ortak değerlerin acımasızcalürletildiği, aymazlıklarla dolu kötü bir
süreci yaşıyoruz.
Ulkemızın ınsanlan, bu ya.
asla hak-etmemektedir.
-tt
d
Ulkemız, Sızın gosterdıgır
ık yol ve ulusumuzun sars ılmaz
sağduyusu ile bu süreç
Bundan hiç ama hiç là
9k Çünkü Sizin gösterdiğiniz
aydınlık; çağdaş ve tamba
olma ülküsü tek hedefimizdir
Bu duygu ve inançla Sizi
ve üvrimlerinize bağlıhğımızı bir kez
daha yineler aziz hatıranız
ıdsq'ygıyla eğiliriz."
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Büyük Atatüriç
ryeni seçilmiş yedinci Başkanı olarak
Türkiye Barolar Bi,
iplin Kurulu, Denetleme Kurulu üyesi
Birliğimiz Yönetim
Sizin ilkelerinize bağlılıklarımızı an
arkadaşlarımla bit
etmek için yüksek
Tann'nın ve hayatı h, Türkiye Cumhuriyeti ve O'nun yurtta şı olan
bizler için doğmaya/mecbuettiği Siz; bizlere, sadece ülkemizin sa ğlam
temeller üzerinde ilerleme2gliş mesi için belirli amaçlar ve ilkeler
bırakmadınız, kayhağı7i7'am(-bağımsızlıktan, yurtseverlikten, çağcıl
değerlerden, evrensel ilkelerden altihşkendisine karşı güven duygusuyla
beslenen ve yeni , eneffilà ile hedefleı 2if'ödüller vaat eden bir ulusal
ülkü bıraktınız.
J/ Cr ..ı
Sözlerinizle, eylemkrinike, yaptıklannızla kahramanlara ve
1
birŞialkın hayallerini ve umutlarını
kahramanlığa değer S veren
besleyecek özel bir efsane 4arat ıj4ız. Bizleri, sadece kurduğunuz
Cumhuriyetimizin ilkelerine s ıkıca bağlı olmanın gerekliliğine değil,
Cumhuriyetimizin, huku%ıı nğü.tünlüğü, demokras4 uygarlık ve
çağdaşlı k yönünde ilerleminin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğuna
inanmayı öğrettıniz.
Sizin bizlere öğft,ttikleriniz ve vasiyet ettiklerini--, bugün hepimizin
yaşıyor ve bizlere rehberlik
canlı bir
yüreğinde ve,
edioş>/
et payidar kalacaktır"
Onun için"1
1
4
1
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31.01AN
GENEL KURUL
GÜNDEMI

TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ
31.OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

Toplantı Tarihi 7-8 Mayıs 2011
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde
14-15 Mayıs 2011 tarihlerinde
aynı yerde yapılacaktır.
Toplantı Saati
10
Toplant
ı Yeri

Adana HiltonSa Otel
Sinanpaşa Mah. Hacı Sabancı Bulvan
01229 ADANA

1.- II.GÜN
1- Yoklama ve Birlik Başkanı' nın toplantıyı açışı,
2- Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşan Genel
Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı duruşu ve istiklal Marşı,
ı'nın konuşması,
4- Adana Baro Ba şkan
5- Konuklarm konuşması,
ı'nı
n konuşması,
6- Birlik Başkan
7- Türkiye Barolar Birli ği organlannda önceki dönemde görev
alan meslektaşlarınuza plaket verilmesi töreni,
8- Birlik Yönetim Kurulunun 2009-2011 yıllan çalışma raporu,
bilanço, gelir-giderleri ve denetleme kumlu raporunun
okunması ve görüşülmesi,
ndan dolay ı Birlik Yönetim
9- Geçmiş dönem çalışmaları
Kurulunun aklanması,
13
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10- Türkiye Barolar Birli ği Başkanlı k Divanı mensuplanna,
Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyelerine
GüNDEMI
Avukatlık Kanununun 112/1.maddesi gere ğince ödenecek
ücretlerle huzur haklarının miktarının ve ödenme şeklinin
belirlenmesi,
11- Türkiye Barolar Birliği Yönetim, Disiplin ve Denetleme
Kurulu Üyelerinden Ankara'dan ba şka ilerden seçilenlere
ince ödenecek
Avukatlık Kanununun 112/2.maddesi gereğ
yolculuk, ikamet giderleri ve diğ er zaruri giderleri miktarının
belirlenmesi,
12- Gelecek dönem bütçesi ile bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi
ve kabulü,
13- Barolardan almacak Türkiye Barolar Birli ği keseneği ve
ın saptanması,
ölüm yardımın
14- Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegelerin seçilmesi
veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
n ve mesleğin diğer sorunları ile ilgili
15- Hukukun, yargını
ve
dilekler,
görüşme
16- Birlik Başkanı'nın kapanış konuşması.

31. OLAĞAN
GENEI: KURUI:
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SUNU Ş

Değerli Baro Ba şkanları,
Sevgili Delegeler,
"işini yarına veya ertesi güne erteleme; i şini erteleyen ambarım
dolduramaz, zamanın t amaçsı zca harcar. Özen gösterdikçe güzelle şir
yaptığı n iş; iş ini erteleyen kendi sonunu hazı rlar."

Bu sözler Antik Yunan şiirinin ilk ustalar ından olan Hesiodos'a
ait. "Works and Days/iş ler ve Günler" isimli kitabmda Hesiodos çiftçilere böyle öğüt veriyor.
Bu öğüt, aynı zamanda antik çağm iş etiğinin yaim bir ifadesi.
Bu iş etiğinin en belirgin özellikleri; ki şinin zamanını öz disiplin
çerçevesinde kullanma anlayışı na dayanması, rutine ve zaman
programına boyun eğmekten daha çok içselle ştirilmiş gönüllü
disipline önem vermesidir.
Takım çalişmasma odaklanan, başkalarına karşı duyarlı davranmayı emreden, karşısındakini dinlemek ve işbirliği yapmak
gibi esnek becerileri talep eden, çat ışmacı değil, uzlaştıncı olmayı ve takımın değişen koşullara uyum sa ğlamasmı öngören günümüzün iş etiği, bütün bu artılanna rağmen Hesiodos'un öğüdüne, bu bağlamda antik çağm iş etiğine muhtaç durumdad ır.
İki yil önce bizleri tercih ederek görevli ve yetkili k ılan sizlere,
geride bıraktığırmz iki yılın, bu iki yıl içersinde yapt ıklarumzm
ve harcadıklarınıızm hesabını vermek, sizleri bilgilendirmek için
hazı rlanan faaliyet raporumuza böyle bir giri ş yapmamızm nedeni, görev süremiz içinde hem Hesiodos'un öğüdüne, hem de
antik çağm iş etiği ile günümüzün iş etiğine uygun bir tutum
içinde olduğumuzu ifade etmek içindir.
Hesap verme konumunda olan ki şiler olarak, antik ça ğm ve
günümüzün iş etiği bağlarmnda geride kalan iki y ılın bir değerlendirmesini ve özele ştirisini yaptığmıı zda demek gerekir ki; Birliğiniizin işlerini yarma ve yarından sonraki güne bırakmadık.
Kendimizi işimize verdikçe, verdi ğimiz hizmete özen gösterdikçe
yaptığımız iş ve hizmet güzelleşti. Birliğinıize, Barolarımıza, meslektaşlarımı za hizmet için tahsis etti ğimiz zamanımızı kendi öz
disiplininıiz çerçevesinde kullandık. Rutine ayak uydurmad ılc,
17
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zamana hükmettik, içselle ştirdiğimiz gönüllü disipline önem verdik. Görev süremiz içinde yönetim olarak takım çalışmasına odaklandık. Hemen herkese kar şı eşit ve duyarlı davrandık. Çatışmacı
değil, uzlaştıncı olduk. Kar şımızdakini dinledik. Ileti şime açık,
işbirliği yapmak konusunda istekli, teşvik ve talep edici olduk.
Takımın değişen koşullara uyum sağlamasma özen gösterdik.
Sosyolog Lllrich Beck, "Risk Society/Risk Toplumu" isimli kitabmda: "İleri modernitede, zenginliğin toplumsal üretimiyle risklerin
toplumsal üretimi sistematik biçimde el ele gider" diyor. Bu tespitin
gündelik dildeki açılımı: "işi, sürekli olarak saksısı değiştirilen bir
çiçek, işçiyi de bununla uğraşan bahçıvan olarak kabul etmesidir."
Yönetim olarak biz de, üstlendi ğimiz işi, sürekli olarak saks ısı
değiştirilen bir çiçek, kendimizi de bununla u ğraşan bahçıvan
olarak gördük. Buna bağlı olarak artan veriırıirniz, ürettiğimiz
katma değer ile birlikte ba şarı kendiliğinden geldi.
Yeniliği ve değişimi temsil eden kadromuzla iki yıl önce göreve talip olduğumuzda, önümüze hedef olarak koydu ğumuz
tasarımlar, bunları gerçekleştirme konusunda sizlere verdiğ
imiz
sözler vardı.
Bunlardan gerçekleştirilmesi do ğrudan yönetimimizin inisiyatifinde olmayan, Yüce Meclisin ve Cumhuriyet Hükümetinin
tasarrufunda bulunan hususları, yetkili ve görevli kişi ve kuruluşlara ulaştırmarıın yanı sıra toplantı, panel, radyo ve televizyon programları gibi etkinlikler ve yap ılan basın açıklamalarıyla
kamuoyunun gündemine taşıdık.
Vaat ettiklerimizden, gerçekle ştirilmesi doğrudan yönetiminıizin elinde olanlarm nerede ise tamam ını ve hafta daha fazlasıı gerçekleştirdik. Yönetim olarak sizlere, mesle ğimize, baroların
ımza, ülkemize önemli hizmetler sunduk.
Geride kalan iki yıllık görev süremiz içinde yönetim olarak,
ulusal düzeyde avukatlık kültürünün ilerlemesiııi sağlamaya
önem verdiğ
imiz kadar, dünya avukatları ve barolarıyla iletişim
kurmak, düzenlenen etkinlikler yoluyla avukatlar ımızm mesleki
standartlarının yükselmesine katkı yapmaya çalıştık.
18
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Görev süremiz içinde yönetim olarak yuruttü ğümüz faaliyet- SUNUŞ
lerin kısa bir özeti aşağıda başlıklar halinde siz değerli meslektaşlarımızm bilgi ve takdirlerine sunulmuştur. Buna göre;
Türkiye Barolar Birli ği'nin 23-24 Mayıs 2009 tarihinde yapılan
30. Olağan Genel Kurulu'nda, TBB Ba şkanlık Divanı'nda görev alan yönetim kurulu üyelerine ödenmesi karara ba ğlanan
6.000.-TL. tutarındaki aylık ücretin Yönetim Kurulunun 30
Mayıs 2009 tarih, 414 sayılı kararıyla ve oybirli ğiyle ahnmamasma ve diğ er yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur
hakkı tutan kadar ücret ödenmesine karar verilmi ştir.
• Yönetim Kurulu'nun eylemli olarak göreve başladığı 27 Mayıs 2009 tarihinden, 31 Mart 2011 tarihine kadar olan süreçte; ellisi iki gün, biri üç gün, biri beş gün ve biri de altı gün
ıştır. Bu toplantılarda 2060 adet itisüren 53 toplantı yapılm
8771
adet
ruhsat dosyası, 2452 adet Başkanlık,
raz dosyası,
Genel sekreterlik ve Saymanlik sunu şu görüşülerek karara
bağlanmıştır.
• Yine 30 Mayıs 2009 ile 31 Mart 2011 tarihleri arasında 132 adet
Başkanlık Divanı toplantısı yapılmış ve 1601 adet dosya karara bağlamıştır.
• Görev süremiz içerisinde 57 adet etkinlik yapılmış olup, buna
ilişkin aynntıh bilgi raporumuzun "Etkinlikler" bölümünde
na göre sunulmuştur.
tarih ve konuları
• Görev süremiz içersinde: 10 Ekim 2009 tarihinde "Yargı Reformu Stratejisi", 22 Kasım 2009 tarihinde "Ülke Genelindeki Son
Gelişen Olaylann Değerlendirilmesine Yönelik Çalışma", 17/18
Nisan 2010 tarihlerinde "Adli Yardı m Sorunlan ve Çözüm Önerileri, Türkiye'de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesi",
17 Eylül 2010 tarihinde "Hizmete Açı lan Litai HotelSSpa'nın
Tanıtımı, Avukatlı k Kimlik Modernizasyon Projesi, Barolar ve
Barolar Birliği Aras ındaki Entegrasyonun ve Tutulan Bilgilerdeki
Senkronizasyonun Sağlanabilmesi Için Sicil, Disiplin ve Muhasebe Modüllerinin Bulunduğu Sistem ve Yazılı m, TBB'nin Ayaş 'ta
Yapılmakta Olan Tesisi ile ilgili Bilgi Verilmesi", 22 Ocak 2011
tarihinde "Tanışma, CMK Soru nlan, Adli Yardı m Yönetmeliği
Değişiklik Çalışmalan",12 Mart 2011 tarihinde "Hukuk Uyu ş-
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mazlıklarrnda Arabuluculuk Kanunu Tasans ı " konulu altı adet
Baro Başkanları toplantısı yapılmışt
ı r.
• 25 Mayıs 2009/21.3.2011 tarihleri aras ında: 28.890 adet evrak
gelmiş, aynı sürede 14.057 adet evrak gönderimi gerçekle ştirilmiştir.
• 30 Mayıs 2009/21 Mart 2011 tarihleri arasmda: mesle ğimizi,
meslektaşlarımızı ve Barolarımızı ilgilendiren konularla ilgili
olarak 172 adet duyuru yapılmış olup buna ilişkin liste raporumuzun "Duyurular" bölümünde sunulmu ştur.
• TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na gönderilen
17.3.2010 tarih, 1575 say ıli yazıyla: kamu avukatlarmın vekalet ücretlerine ve özlük haklanna ilişkin sorunlarının çözümü
talep edilmiş ve bununla ilgili öneriler iletilmi ştir.
• TBMM Başkanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na,
iktidar ve ana muhalefet partileri grup ba şkan vekillerine gönderilen 18.06.2010 tarih, 3537 sayılı yazıyla; emekli ve aktif
sigortalı avukatlar ile hakim ve savcılar arasındaki sosyal güvenlik farklarmın ortadan kaldırılması yönündeki talebimiz
ve bununla ilgili olarak hazırlanan önerimiz iletilmi ştir.
• Geride kalan iki yıllık görev süremiz içersinde TBMM'ne,
Başbakanhk'a, Içiş leri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na 16
adet kanun taslağı ve tasarısı hakkı
nda görüş bildirilmiştir.
Buna ilişkin liste raporumuzun "Kanun Tasar ı/Taslakları
Hakkındaki Görüşler" başlıklı bölümünde sunulmu ştur.
• Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun Adalet Komisyonu'ndaki
görüşmelerine Başkan Yardımcımız Av. Talay Şenol ile Genel
Sekreterimiz Av. Cengiz Tu ğral katılmış ve tasarını
n yasalaşmasma önemli katkılarda buluıımuşlardır.
• Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun TBMM
Adalet Komisyonu'ndaki görü şmelerine Başkan Yardımcımız Av. Talay Şenol katılm
ış ve her iki tasarını
n kanunlaşmasına katkı yapmıştır.
• 17 Eylül 2009 tarihinde İstanbul ve çevre barolarmın katılıı ile mesleğe yeni başlayan meslektaşlarıımzın sorunlarmın
m
tespiti ve çözüm önerileri tartışmaya açılmıştır.

20
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• 10 Aralık 2009 İnsan Hakları Günü Etkinlikleri kapsammda
"Karilcatürlerle Insan Haklan-Çocuk Hakları " sergisi açılmıştır.
• 12 Mart 2010 tarih, 260 sayılı Yönetim Kumlu kararı ile stajyer
kredileri aylık 400.-TL. olarak belirlenmiştir.
• Sosyal Yardınılaşma ve Dayanış ma Fonu tarafından:
01.04.2009/31.12.2009 tarihleri aras ında 1292 meslekta şımıza
2.401.756,19 TL.: 01.01.2010/31.12.2010 tarihleri arasmda 1856
meslektaşımı za 3.593,867,86 TL.: 01.01.2011/31.03.2011 tarihleri arasında 509 meslekta şımıza 1.034.740,32 TL. tutarında
sağlık yardım
ı yapılmıştır.
2010 ve 2011 yılları avukatlık asgari ücret tarifeleri ile enflasyonun üzerinde ve genel olarak meslekta şlanmızı tatmin
eden artışlar sağlanıruştır.
Türkiye Barolar Birliği iç hizmetlerinde kurumsalla şmaya
yönelik düzenlemeler kapsamında: Hizmet Birimleri Iç Yönetmeliği, Personel Iç Yönetmeliği, Harcırah İç Yönetmeliği,
Yazışma Iç Yönetmeli ği ve Arşiv İç Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Ödülleri Iç Yönetmeli ği, Türkiye Barolar Birliği
i, Türkiye Barolar
Çalışma ve Danışma Kurulları Yönetmeliğ
Birliği Muhasebe ve Mali I şler İç Yönetmeliği, Türkiye Barolar
Birliğ
i Kıdem Tazminatı Fon Hesabı Iç Yönergesi hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.
i, Avukatlık Ortalığı YönetAvukatlık Kanunu Yönetmeli ğ
Staj Kredi Yönetmeli ği,
Yönetmeliği,
meliği, Reklam Yasağı
Sosyal Yardım ve Dayanış ma Fonu Yönetmeli ği değiştirilmiş
olup bu değişikliklere iliş kin bilgiler raporumuzun" Yönetmelik/Yönerge Değişiklikleri" bölümünde sunulmu ştur.
Yönetim Kurulumuzun 04.12.2009 tarih ve 2009/865 say ıl ı kai bünyesinde meslek içi ve staj e ğirarı ile Türkiye Barolar Birliğ
timini kapsayacak şekilde "TBB Eğitim Merkezi"nin kurulmasma karar verilmiştir. Eğitim Merkezi çalı>ş malan 1- Meslek Içi
Eğitim Çalışmaları : a) Seminer programları b) Sertifikali Eğitim
Programları c) Mevzuat Taıııtı m Çalişmaları 2- Staj Eğitim Çalişmaları temelinde yürütülmektedir. Bu çal ışmalardan Meslek
içi Eğitim Çalışmaları Başkan Yardımcımız Av. Berra Besler'in,
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Sitare Sağsen'in, Mevzuat Tanıhm Çalışmalan Başkan Yardımcımız Av.Talay Şenol'un koordinatörlüğünde sürdürülmektedir. Eğitim Merkezi tarafından yürütülen her üç çal ışmanın ayrmtıları raporumuzun "TBB Meslek içi E ğitim Çalışmaları-Staj
Eğitim Çalışmaları-Yeni Çıkan Kanunlar Tanıtım Çalışması"
başlıklı bölümde sunulmu ştur.
CMK/ Zorunlu müdafilik hizmetleriyle ilgili görevlendirme,
ücretlendirme, ödeme sistemleri ve diğer sorunların çözümü
hususunda Adalet Bakanl ığı Strateji Daire Başkanlığı görevlileri ile yürütülen toplant
ı ve çalışmalardan istenilen sonuç
elde edilememiştir. Bununla birlikte, ücretlerin ödenmesindeki gecikmelerin önemli ölçüde azalmas ı sağlanmıştır. Sorunlar
ın çözümü konusundaki çal ışmalar önümüzdeki dönemde
sürdürülecektjr.
• Mahkeme Yönetimi Destek Projesi'nin yürütülmesinde an ıkatı yok sayan anlayış Avrupa Birliğ
i temsilcilerine anlatılmak
suretiyle önemli ölçüde ortadan kaldırılmış, bu bağlamda Manavgat, Konya, Aydı
n, Mardin ve Rize'deki pilot uygulamalaın olumsuzlukları giderilmiştir. Adliye girişlerinde avukatlar
rın modernize edilen avukatl ık kimlik kartları ile girmelerine
imkan sağlayacak özel turnike geçişlerinin kurulması konusunda Adalet Bakanlığı ile gerekli mutabakat sağlanmış olup
turnikelerin hizmete girmesi ile birlikte var olan sorunlar ı
n
bir kısmı aşılmış olacaktır. Projenin ikinci aşaması 20 adliyeyi
kapsayacak şekilde genişletilmiş olup bu aşamayla ilgili çal ışmalar Adalet Bakanlığı ile ortaklaşa sürdürülmektedir.
• Yeni Avukatlık Yasası üzerine çalışmalarımız devam etmekte olup yakı
nda sona erecek olan bu çal ışma önce Baro Ba şkanlarımı zm, daha sonra meslekta şlarınıızın değerlendirme,
öneri ve ele ştirisine açılacak, bu aşamalar sonrasında son şekli
verilerek önümüzdeki yasama döneminde TBMM'nin gündemine taşınacaktır.
• Meslek Kurallarmın güncelleşmesi üzerine çalışmalarımız devam etmekte olup yakı
nda sona erecek olan bu çalış ma önce
Baro Başkanlarımızın, daha sonra meslekta şlarımızm değer22
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lendirme, öneri ve eleştirisine açılacak, bu aşamalar sonrasında son şekli verilerek 2012 yılmda yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul'un gündemine taşınacaktır.
Çocuk Haklan konusundaki çali şmalar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun görevlendirmesine ba ğlı olarak
Ankara Barosu avukatlarmdan Av. Dilek Dermanc ıoğlu ve
Istanbul Barosu avukatlarmdan Av. Seda Akço Bilen'in sorumluğunda ve UNICEF ile bağlantılı olarak yürütülmü ştür.
Bu çalışmalar kapsammda "Avukatı n El Kitabı", "Görüşme
Teknikleri" ve değişik konularda kitap, bro şür basımlan ve
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla Adalet Bakanlığı
tarafından yürütülen "Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Ulusal Eylem Planı " yapılması konusundaki çalışmalara katkıda bulunulmuştur.
26 Nisan 2010 tarih, 413 sayılı, 07 Mayıs 2010 tarih, 476 sayılı
kararlar çerçevesinde Türkiye Barolar Birli ği'nin yeniden yapılandırılması konusunda proje haz ırlanması için Türkiye ve
Orta Doğu Amme Idaresi Enstitüsü ile sözle şme bağıtlanmış,
amlan kuruluş tarafmdan hazırlanan proje ve rapor do ğrultusunda personelin norm kadro cetveli ve görev tan ımları yapılrmş, Türkiye Barolar Birliği'nin örgütlenme modeli anılan
rapor ve proje çerçevesinde yap ılandırılnııştir.
ında
10 Aralık 2010 İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsam
Merkezi
ile
Karikatür
Insan
Hakları
Türkiye Barolar Birliği
Vakfı'nın 4. ortak etkinliğ i olarak "Karikatürlerle Insan Hakları -Tutuklu ve Hükümlü Haklan" konulu sergi düzenlenmiştir.
• 25 Aralık 2010 günü Barolarm staj kurullan ba şkan ve temsilcileri TBB'nin stajyerlere sa ğlayabileceği hızlandırılmış eğitim
konularının görüşülmesini konu alan toplantı düzenlenmiştir.
• 25 Aralık 2010 tarihinde CMK ile ilgili sorunlarm çözüme
bağlanması hususunda ortak görü ş oluşturulması amacıyla
tüm Barolanmızın temsilcilerinin katıldıkları "CMK Toplantısı" düzenlenmiştir.
• 07-16 Ağustos 2009 tarihinde Alanya'da Türkiye Barolar Birliği Avukatlar Spor Oyunlar ı düzenlenmiştir. Organizasyona
23
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ilişkin ayrıntılı bilgi, faaliyet raporumuzun "TBB Avukatlar
Spor Oyunlan" başlıklı bölümde sunulmuştur.
18 Ocak 2011 tarihinde Adli Yardım ile ilgili sorunlann çözüme bağlanması hususunda ortak görüş oluşturulması amacıyla tüm Barolarımızın temsilcilerinin katı
ldıklar
ı "Adli Yardım Toplantısı" düzenlenmi ştir.
5510 sayılı Yasa ile serbest çalışan avukatları
n sigortalılık statiilerinde yapılan değişiklikle, 01 Ekim 2008 tarihi öncesinde
serbest çalışmaya başlayan avukatları
n emeklilik şartlarında
meydana gelen aleyhe değiş ikliklerin giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde Türkiye Noterler Birliği ile
birlikte ortaklaş a girişimde bulunulmuş olup bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.
• 6-10 Ekim 2010 tarihlerinde, İstanbul-TÜYAP fuar
ında düzenlenen Fuarda, 16 ülkeden 66 kat ılımcı firma ile birlikte
TBB bilişim alt yapısı yla üretilen yeni uygulamalar ı
n tanıtımı
yapıldı.
• Kamuoyunu ilgilendiren ve yan ısıra hak ihlalleri iddiaları
na
konu Ergenekon, Balyoz, Hrant Dink, KCK, Ça ğdaş Yaşamı
Destekleme Derneğ
i davalarının Yönetim Kurulu tarafı
ndan
izlenmesine karar verilmiş olup anılan davalar izlennıektedir.
• Türkiye Barolar Birli ği İnsan Haklar Merkezi taraf ından ülkemizdeki insan haklar ı ihlallerini izlemeyi, tespit edilen ihlalleri raporlamayı, ortak bir hafı za, bir bilgi havuzu oluşturmayı
amaçlayan IHtRAP, yani İnsan Hakları Izleme, Raporlama ve
Arşivleme Projesi başlatılmış , projenin tanıtılması amacıyla 6
ayrı baroda etkinlik düzenlennıiş tir. Bu konuya ilişkin ayrı
nı lı bilgi raporumuzun " İnsan Hakları Merkezi Çalışmaları"
t
başlıklı bölümünde sunulmuştur.
• Birliğimize ait otelin işletilmesi konusunda Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile bağıtlı sözleşme, olağanüstü
toplantıya çağırdığımız 08 Temmuz 2010 tarihli vak ıf mütevelli
heyeti toplantısında alınan karar gereğince karşılıldı anlaşma
ile fesih edilmi ş ve otelin i şletmesiyle ilgili olarak Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu adına iktisadi işletme kurulmuştur.
24

Türkiye Barolar Birli ğ i 31. Ola ğan Genel Kurulu

• Vakıfla olan sözleşmenin feshini ve fon iktisadi i şletmesinin
kurulmasını takiben otelin aç ılması için gerekli alım, satım,
inşaat, tefrişat işleri ile personel istihdamı gibi iş ve işlemler
süratle ikmal edilmi ştir. Bu cümleden olmak üzere, otelin müdür, müdür yardımcısı, muhasebe, arşiv ve diğer idari birimleri otel bölümünde inş a edilen odalara yerleştirilmiştir. Yine
nın alt katmda personel lokantası, personel soyunotel binası
ma odalar
ı, çamaşırhane, restoran katına ilave mutfak, otel
müşterilerine hizmet vermek üzere internet ba ğlantıli üç adet
bilgisayar, üç adet yazıcı ve bir fotokopi makinesi bulunan
business center yapılmış, otel odalarının tefrişi tamamlanmış,
otel oda kilitleri modernize edilen avukat kimlik kartlar ı ile
ındaki alan geaçılabilecek duruma getirilmi ştir. Yine (-2) kat
nişletilerek banket mutfağı yapılmış, a la carte mutfak devreye sokulmuş , ana mutfak ekipmanlan ve ilave ekipmanlarla
yeniden projelendirilerek hizmetin eksiksiz olarak yap ılması
sağlanmıştır. Bütün bu iş ve hizmetler tamamlamnak suretiyle otel 17 Eylül 2010 tarihinde hizmete aç ılmıştır.
nda
• Otelin hizmete açılmasından sonra Mart/2011 ayı başı
tesisimizin (D) Blok'undaki iki adet salonun dekarasyonu tamamlanarak bu bölüm hizmete aç ılmış, bu suretle otelin restoran ile dış ardan gelenlerin restoran birbirinden ayr ılmıştır.
Yine bu bölümün altı na mutfak ile çocuk odas ı yapılmıştır.
• Açıldığı 17 Eylül 2010 tarihinden 31.12.2010 tarihine kadar
olan süre içinde kümülatif olarak Ekim/2010 ve Kas ım/2010
ndan itibaayları ihbarı ile zararda olan otel Aralık/2010 ayı
ren kara geçirilmiştir.
• Yaptırdığınuz yazılım sayesinde Birli ğimize ait Litai Otel'in
rezervasyonlarmın internet üzerinden on-line olarak ve şeffaf
biçimde yapılabilmesi sağlanmıştır.
• Otelin bulunduğu bina ile idari binanın tek bir iskan altmda
olması nedeniyle ayrı ayrı iskana tabi tutulmas ı için gerekli
işlemlere başlanılmış , hazırlanan tadilat projesi Çankaya Belediye Meclisi tarafından onaylanmış olup şimdilerde Ankara
Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onay ını beklemektedir.
• Muhasebe ve finans i şlemlerinde önemli oranda düzeltme ve
25
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iyileştirmeler yapıLmıştır. Bu bağlamda, banka hesaplar ımızm adet olarak sayısı düşürülmüş, vade ve oranlar konjonktüre uygun biçimde yeniden yap ılandırılmış, gider olarak
yansıyan tüm masraflar sıfırlanmıştır.
Çalışılan banka sayısı daha önce üç iken rekabeti artırmak
amacı ile altıya yükseltilmiş, iki yeni fasıl eklenmiş olması
na
rağmen toplam hesap sayısı 300' den 65'i vadeli ve yeni açılan
hesaplar da dahil 7 adet aktif kullan ılan hesap olmak üzere
72'ye indirilmiştir.
• Baro Vekalet Pullarmın tasarımı değiştirilmiş, güvenliği de arttırılmıştır. Yeni Baro Pulları üzerine stok takibi ve sahtecili ğin
önlenmesi maksadı yla her bir seri için ayrı seri no verilmesi
uygulamasma geçilmi ş ve yine mor ötesi ışıkla görülebilen güvenlik işaretleri yerleştirilmiş tir. Ilk beş milyon puldan sonraki
basılacak pulları
n kağıdının değiştirilmesi işlemleri tamamlanmış olup, yakında pulların sahtesi ile kolayca ayırt edilebilecek
nitelikte güvenlikli ka ğıda basılmasma başlanılacaktır. Bunun
için yurt dışı
ndan güvenlikli kağı t ithali yoluna gidilmi ştir. Güvenlikli ithal ka ğıdm maliyeti güvenli olmayan yerli ka ğıttan
daha ucuz olup bundan sağ lanan kar yakla şık 12.392 TL. dır.
• Vekalet pulu da ğıt
ı mı için Halk Bankası ile yapılan sözleşme
feshi ihbar süresi içinde fesih edilerek yeni teklif istenilmi ştir.
Alınan yeni teklif sonrası bağıtlanan 04.01.2011 tarihli yeni
sözleşme ile daha önceki sözle ş mede 16 gün olan bloke 5 işgününe indirilmiştir. Diğ er bir deyişle 16 gün için ya şanan
gelir kaybı 50.000.000 TL.lik pul satış hesabı
na göre 167.671
TL.'den 5 iş günü bloke ile 40.753 TL.'s ına düşürülmüştür.
Buna göre 2011 yılı için elde edilen gelir farkı 126.918 TL.dir.
• Telefon hatları na müdahale edilerek gereksiz ve boş bulunan
5 hat ve 3 adet internet paketi iptal ettirilmi ş mevcut tarifeler
düzeltilerek yaklaşı k aylık ortalama 600 TL. tutarında tasarruf sağlanmıştır.
• Daha önce Türkiye Avukatlan Sosyal Yard ımlaşma Vakfı
taraf mdan üretilen kimlik yap ım işi vakıftan alınm
ış ve bu
suretle sağlıklı veri tabanı oluşturmak için biri birinden ayr ı
olmaması gereken ruhsat, sicil işleri ile kimlik iş leri birleştirilmiştir.
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• Vakıf döneminde normal kimlik için kart bedeli olarak 12,71
TL ödenirken, modernizasyon kapsamında fonksiyonel
akıllı karttan üretilen k •• k için kart bedeli olarak 16,30 TL
ödenmektedir.
ının, alımlarla ilgili duyuruların,
• Yönetim Kurulu kararlar
nlanmasına baş haftalık mali bültenin web sayfamızda yayı
lanılmış ve bu suretle yönetimde ve harcamalarda şeffaflık
sağlanmıştır.
ndanda yapılan Baş kanlar Kurulu toplantısı
• Eylüll/2010 ayı
ki ağırlıklı görüş göz önüne almarak Aya ş' taki tesisin satışı
na tekveya takası hususunda her ne kadar kamu kurulu şları
lifte bulunulmuş ise de bundan bir sonuç elde edilememi ştir. Bunun üzerine yönetim kurulu olarak kontrolör firma ve
mimarlılc firması ile olan sözleş meler fesh edilmi ş , yüklenici
firman
ın sözleş mesi ise yeniden yap ılandırılnııştır.
• Hizmeti yaygınlaştırabilmek ve meslektaşlarımıza daha hızli
ulaştırabilmek için yedi bölgede SYDF temsilciilderinin aç ıln Aralık 2010'da uygulanması
na kararı verilmiş ve bu kararı
masma başlamlmıştır.
• Yine bakıma ihtiyaç duyan avukat meslekta şlarımızın huk,
zurevi ve bakı m evi ihtiyacının karşılanmasına; hastalı
malullük gibi nedenlerle çal ışamayan ihtiyaç sahibi emekli
avukatlara düzenli ve sürekli ek emeklilik geliri sa ğlanmasına; kronik hastalığı olan stajyer avukatların GSS primlerinin
ın
TBB SYDF tarafından ödenmesine; tedavi gören avukatlar
sağlık giderlerinin do ğrudan SYDF tarafından hizmet alman
hastaneye ödenmesini sa ğlayıcı özel hastane anla şmalarının
na başlarnmştır. Böylece, avukatlailler düzeyinde yap ılması
harcamaları için önceden ödeme
ğlık
nn yüksek bedel tutan sa
yapmak zorunda kalmalar ımn önüne geçilmi ştir.
• Eş ve çocukların munzam prim ödemesi yapmak suretiyle
sağlık yardimından yararlanmaları hususu yönetmelilc değişikliğirıi gerektirmekle bu değişikliğin yapılması yönündeki
çalışmalar sürmektedir.
n refakatçisi
• Yine tedavi amac ıyla Ankara'ya gelen avukatlar ı
ile birlikte TBB LITAI Otel'de konaklamalar ı ve konaklama
ndan karşılanması sağlanmıştır.
giderlerinin SYDF taraf ı
27
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•

Geçici İş Göremezlik Yard ımları kapsamında ve 2011 yılı için;
bayan avukat ile bayan stajyer avukata, do ğum belgesi tesilin etmesi koşulu ile 900,00 TL. analık yardınıı: en az 21 ve
yılda en çok 90 gün ve gün başı
na 30,00 TL. hastalık yardımı:
levhaya kayıth avukat, çalışmayan avukat ve stajyer avukata;
kalp, kanser, kaza, felç vb. durumlar için, yine çareli/çaresiz
uzun süre tedavi gerektiren hastalik hallerinde, çal ışılamayan
sürenin telafisi amacı ile, raporlarda belirtilen istirahat süresine bakılmaksızm, Başkanlık Divanı kararı ile yılda azaıni
5.000,OOTL. ola ğan dışı hal yardım ı; olağan dışı haller nedeni
ile yardım yapılmış ancak çalışılamayan sürenin uzaması, ek
destek ihtiyacı gibi durumlarda, TBB Yönetim Kumlu kararı
ile azami 25.000,00 TL. ek ola ğan dışı hal yardımı yapılması
uygulamasına başlanılmıştır.

• Sağlık yardımları kapsamında ve 2011 yılı için; teminat dahilindeki yatarak ve kısmen ayakta tedavi işlemleri için yıllık
120.000,00 TL limitli olmak üzere SGK anla şmalı tesislerden
anlaşmaya uygun yapı lan harcamalar için fatura kar şılığı %100
ödemeli, özel tedavi hizmeti al ımlarında ITB fiyat tarifesi üzerinden hesaplanan toplam yard ım tutarının %80'i ödemeli;
Yurt d ışı merkeze tedavi için sevk halinde birim limitleri 2 kat
arttırı larak uygulanabilen tedavi, hasta ve bir refakatçisi için
yol gideri ile, bir refakatçi için konaklama ve gündelik yardımı
yapılması; Tıbbi malzeme için 9.000,00 TL: Özel koroner stent
için 5.000,00 TL: Ozel oda ve refakatçisi için günlük azanü
350,001t; Ambulans için; şehir içi 250,00 TL, şehir dışı 1.000,00
TL; Tekerlekli sandalye için iki y ılda bir kez 2.500,00 TL (katılım payı almmaz %100 ödenir): vefat durumunun Fon yetkilisine bildirilmesi durumunda 1.350,00 TL cenaze yard ım
ı : Sel,
deprem, yangm gibi afet durumlannda zarar gören büro hasarmı telafi için azami 5.000,00 TL, a şırı hasar hallerinde 10.000,00
TL olağanüstü hal yard ımı yapılması
na başlanılmıştır.
• 03.01.2011 tarih, 2011/39 say ılı Yönetim Kurulu kararı ile stajyer kredileri aylı k 500,00 TL. olarak belirlenmi ştir.
• Elektrik sarfiyatımız Nisan-Eylül arası/2010 arası için 142.463
TL. iken otelin faaliyete geçti ği Eylül/2010-Ocak/2011 ayları
arasmda 210.099 TL.'na yükselmi ştir. Bu durum göz önüne
28
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narak özel dağıtım şirketlerinden teklif almm ıştır. Alınan
alı
ıdaki teklif sahibi
tekliflerden en uygunu olan %28,1 oran n
firma ile sözleşme yapılmış ve bu suretle aylık 14.700 TL. ve
yıllı k 1.76.400 TL. tasarruf/kazanç elde edilmi ştir.
• Birii ğimize ait www.barobirlilc.org.tr adresli web sitesi, yeni
grafik tasarımıyla, daha ileri teknoloji kullan ılmak suretiyle,
ihtiyaçlara cevap verecek biçimde ve yüksek güvenlikli olarak yenileıımiştir.
• Türkiye Barolar Birli ği ile Barolar arasındaki iletişimde kullamimak üzere VPN (Sanal Özel A ğ) kurulunılanna ba şlanılnıış
olup 77 Baronun VPN (Sanal Özel A ğ) kurulması işlemleri tamamlanm ıştır. Bu suretle Birliğimiz ile 77 baromuz arasmda
hızlı ve güvenli bir ileti şim ağı kurulmuş , digital veriler yedeklenmiş, hizmetin tek merkezden yap ılması sağlanmıştır.
• Türkiye Barolar Birli ğ i bünyesinde tutulan sicil bilgileriııin
doğruluğunun sağlanması ve sicil/ruhsat i şlenılerinin daha
hızlı yürütülebilmesi için UBAP (Ulusal Baro A ğı Projesi)
bünyesinde yazılı m geliştirme çalışmaları sürmektedir. Ruhsat yazılımı ile kimlik yazılımınm e şgüdümü sağlanmış olup,
artık ruhsat ve kimlik iş lemleri birlikte ve aym zamanda yürütülmektedir. UBAP'a yap ılan ek bir modül sayesinde stajyerler ve avukatlar ruhsat ba şvurma ve yenileme i şlemlerinin
her aşamasını on-line olarak takip edebilmekte ve belirli a şamalarda ruhsatları nm durumu ile ilgili bilgiyi SMS olarak alabilmektedirler. Ruhsat yaz ılımınm Adalet Bakanl ığı ve Baro
yazılım kısımları mn geliştirilmesine devam edilmektedir.
VPN kurulumunun tamamlanmasına ba ğlı olarak çok yakın
bir zamanda ruhsat ba şvuru sürecinin yarı yarıya kısaltılması
ve sürecin her a şamasının (TBB, Baro ve Adalet Bakanl ığı dahil) başvuru yapan tarafı ndan takibi mümkün olacaktır.
• Çok kolay biçimde kopyalanmasının mümkün olması nedeniyle Avukatlık Kimlik Kartları , yüksek güvenlikli, akıllı, iki
adet çipli, manyetik şeritli, yedi adet görsel kopya korumalı, hologramlı biçimde ve "tek kart çok hizmet" anlay ışıyla
modernize edilmi ş, kart baş vuru ve üretim süreci ba şvuru
sahibinin süreci web sitesi ve SMS yolu ile takip edebilme29

SUNU Ş

Türkiye Barolar Birliği 31. Ola ğan Genel Kumlu

sine olanak sağlayacak biçimde yap ılandırılmış, nüfus, taşıt,
tapu sorgulamalarımn, sanal ofis kullanıminın, UYAP aracıligi ile sicil ve iletişim bilgi değişikliklerinin ve başkaca koIaylıklann Avukatlık Kimlik Kartı aracılığı ile yapılabilmesi
için gerekli alt yapı oluşturulmuş, kartın başvuru ve üretim
süreci yeniden yapılandırılmış ve şeffaf bir şekilde başvuru
sahibinin süreci web sitesi ve SMS yolu ile takip edebilmesine, yine avukatm kartma kredi yükleyebilmesiııe, kredisini
uygun şartlarda Adliye Saraylarında para üstü sorunu olmadan güvenli harcayabilmesine imkan sa ğlanmıştır. 31 Mart
2011 tarihine kadar yenilenen Avukatlık Kimlik Kartı sayısı
13193'dür.
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• Avukat Kimlik Kartına yapılan entegrasyonlar ile a şağıdaki
özelliklerin kazandırılması sağlanmıştır:
CORPUS Mevzuat İçtihat Programı
Petrol Ofisi istasyonlarında pompa fiyatmda avukatlara %
3 indirinı ve Barolara % 1 komisyon verilmesi,
Sodexo üyesi işyerlerinde ödeme yapabilme kolaylığı ve
Barolara yap ılan işlem bazında % 2,5 komisyon verilmesi,
Sanal ofis uygulaması,
Elektronik Faks uygulamas ı (Test olarak hizmet vermektedir.)
Türkiye Barolar Birli ği bünyesinde kurulmas ı ve hukuk
dünyasında ihtiyaç duyan ki şilere temini planlanan Elektronik Inıza ile ilgili olarak üretim aşamaları oluşturulmuş
ve gerekli sözleşmeler imzalanmıştır. Bu suretle Türkiye
Barolar Birliğ
i Alt Kök Sertifikas ı ile üretilecek Elektronik
Imza UYAP ve diğer e-devlet projelerinin tamammda sorunsuz kullanılabilmesi sa ğlanmıştır.
Hukuk alanında görev yapan kişilere verilmek üzere en iyi
fiyat ile üretilecek elektronik imza temin iş lemleri 17.01.2011
tarihinde başlamış olup 31.03.2011 tarihi itibariyle üretilen ve
satılan e-imza sayısı 3097'dir. Bu proje kapsamında satılan her
bir e-imza için baş vuru sahibinin barosuna 30, 00 TL ödenmesi ve bu suretle barolanm ıza gelir aktarılması sağlanmıştır.
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17.01.2011/31.03.2011 tarihleri arasmda elde edilen toplam gelir
306.603,00 TL. Baroların payma düş en miktar 92.910,00 TL.dır.
Türkiye Barolar Birliği hizmet binas ının (-1) katında bulunan
250 m2 büyüklüğündeki bölüme, yüksek inş aat teknikleri kullamlarak 4 bölümden oluşan doğal felaketlere ve kötü şartlara
dayanıklı olacak şekilde, gelişmiş soğutma ve elektrik sistemli, elektrik ve internet kesintisinden etkilenmeyecek sunucu
odaları kurulrnuştur. 150 27001 sistem güvenli ği sertifikasına
bağlanacak olan bu bölümde, Türkiye Barolar Birli ği bünyesinde kurulu olan sunucu sistemlerinin yeni geli şen teknoloji
ve geliştirilen yazılımlara uygun olacak şekilde yerle ştirilmesine başlannııştır.
• Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulu olan sunucu sistemlerinin yeni geliş en teknoloji ve geliştirilen yazılımlara
uygun olacak şekilde yenilenmesine ba şlammştır. Sunucu
sistemlerimizin kapasitesi 70.000 Avukatm kimlik kartlar ı ile
yapacakları işlemlere hızh cevap verecek şekilde artınlmıştır.
• Adalet Bakanlığı tarafından kurulan UYAP sistemine entegre
nda Avukatları
n kolay işlemler
olma ve e-devlet uygulamaları
yapabilmelerini sa ğlamak maksadıyla gerekli yasa de ğişikliklerinin yapılması iş lemleri de dahil olmak üzere Birli ğiniiz tandan giriş imlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda UYAP
rafı
üzerinden tapu, taşıt, nüfus, SGK gibi sorgulamalarm avukatlara bir an önce aç ılması, yenilenen Avukatlık Kimlik Kartları
ile UYAP üzerinden dava aç ılması için yapılan çal ışmalar devam etmekte olup kısa bir süre zarfında olumlu sonuçlar elde
etmeyi bekliyoruz.
• Son zamanlarda ülke gündemini i şgal eden, tedbir olmaktan
çıkıp cezaya, infaza dönü şen tutuklamalar ile ilgili olarak TBB
Insan Hakları Merkezi tarafmdan "Tutuklama Raporu" hazırlanmış , fazla ilgi nedeniyle ilk bask ısı tükenen raporun genişletilmiş ikinci baskısı yayınlanmıştır.
• Yargıtay kararlarının elektronik ortamda avukat meslekta şlarımızm yararlarırnalarına açılması ile ilgili olarak Yargı tay 1.Ba5kanlığı nezdindeki çalışmalarımız olumlu sonuçlarınıış olup bu
na gelmiştir.
yöndeki çalışmalar protokole bağlanma aşaması
31
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•

Ağustos/2010 aymdan itibaren ayl ık elektronik bülten yayınlanmasma başlanılmıştır.

• Ankara Kızılay Karanfil Sokak No:5/62'deki eski Türkiye Barolar Birliği Binası, Ankara'ya günübirlik gelen meslektaşlarımızın duruşmalarını bekleyebilecekleri, randevularmı kabul
edebilecekleri, otobüs veya uçak saatine kadar vakit geçirip
dinlenebilecekleri ve yine internet ve bilgisayar üzerinde çalışma yapabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. 22 Ocak 2011 tarihinde Baro Başkanlarımızla birlikte açılışı yapılan bu mekan,
yönetimimiz tarafından "Av. Prof. Erem Avukat Evi"
olarak adland ırılarak meslektaşlarıntzm hizmetine girmi ştir.
• Oldukça eskimiş ve hafta köhnemiş olan Yargıtay'daki Avukat Odası mesleğin onuruna uygun biçimde tamamen yenilenmiş olarak ve oradaki her türlü ihtiyac ı karşılayacak donammlarla yeniden hizmete açılmıştır.
• Katma Değer Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu aras ı
ndaki çelişkili düzenlemeden kaynaklanan ve pek çok meslektaşımızın mağduriyetine neden olan sorun Maliye Bakanlığı
Gelir idaresi Başkanlığı'nın 2010/1 sıra nolu Vergi Denetimi
ve Koordinasyonu Iç Genelgesi ile çözümlenmi ştir.
• Kalem Yönetmeliği'nin 45.maddesindeki değişikliğin yapılması sağlanmıştır.
• 25.2.2011 tarihinde yürürlü ğe giren 6111 say ılı Kanunla staj
kredi borçları ile baro aidat borçlannın yeniden yap ılandırılması sağlanmıştır.
• 25.2.2011 tarihinde yürürlü ğe giren 6111 sayılı Kanunla Avukatlarm işyeri açma iznine tabi olmalarına ilişkin düzenlemenin değişmesi sağlanmıştır.
• 25.2.2011 tarihinde yürürlü ğe giren 6111 sayılı Kanunla Kat
Mülkiyeti Yasası'nda değişiklik yapılmak suretiyle tapuda
mesken olarak kayıtlı avukat bürolarının kullanilmasmdaki
sıkıntı şimdilik iki yıl süreyle de olsa giderilmi ştir.
• 25.2.2011 tarihinde yürürlü ğe giren 6111 sayılı Kanunla Avukat stajyerlerinin sağlık güvencesi kapsanıına almmaları,
primlerinin Barolar Birliğ
i tarafından ödemesi ve yine ödene-
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cek sigorta primlerine kaynak olmak üzere vekalet pulu bedeline %5 oramnda artış yapılması sağlanmıştır.
Yargıtay' ın 143. Kuruluş Yı ldönümü, ilk kez Yargıtay Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birli ği tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. Bu etkinlik kapsamda Yarg ıtay'ın kuruluşundan
bugüne kadar olan süreyi kapsayan "Foto ğraf Sergisi" düzenlenniiş ve yine ülkemizin gündeminde bulunan "Koruma
Tedbirleri" konulu panel düzenlenmi ş tir. 07 Mart 2011 tarihinde yapı lan bu panele konuşmacı olarak Türkiye Barolar
Birliği Başkan Yard ımcısı Av. Talay Ş enol ile Yönetim Kurulu
Üyesi Serhan Özbek kat ılmıştır.
"Avukatlar Haftas ı-201 1", 04-10 Nisan 2011 tarihlerinde "Herkes İçin Adalet, Adalet İçin Avukat" sloganı yla ve zengin bir
program çerçevesinde kutlamnıştır. Bu bağ lamda www.avukatlarhaftasi.org aciresli internet sitesi aç ılmış; Kıbns Türk
Barolar Birliği ile Girne'de ortak Avukatlar Spor Oyunlan
düzenlenmiş : Milli Piyango idaresi Genel Müdürlü ğü ile görüş ülmek suretiyle 09 Nisan 2011 tarihli Milli Piyango çekiliş inin TBB logosunu ve "Herkes Için Adalet, Adalet Için Avukat" sloganını içeren piyango biletleriyle yap ılması sağlanmış;
PTT Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucu "PTT Pulu
n Geve Ilk Gün Zarfı " bastırılmış : Ceza ve Tevkif Evleri Sayı
nel Müdürü ile görü ş ülmek suretiyle tutuklu ve mahkumlar
nda "Avukat/Savunma" konulu resim yan şması düzenarası
lenmiş : Hukuk Fakültesi ö ğrencileri arasında "Haklar, Sorumluluklar ve Gerçekler" konulu makele yar ışması yapılmış:
RTÜK Saym Ba şkam ile görüş ülmek suretiyle "Adli Yard ım!
CMK/Savunma/Adalete Eri şim" temalı spot yaymı yapılması sağlanmış: İ stanbul Barosu Tiyatrosu tarafmdan Orhan
Asena'nm yazdığı Tamer Levent'in yönettiği Ölümü Yaşamak
isimli okuma tiyatrosu olarak sahnelenmi ş : Tamer Levent'in
yönettiği "Avukatlık Bir Sanattır" adlı yaratıcı drama performansı sergilenmiş: Meslekte 40 ve 50. y ılını dolduran avukati
lara plaket töreni yap ılmış: Ankara Barosu Türk Sanat Müzi ğ
i Korolan konserler vermiş ; Ankara'da,
ve Türk Halk Müzi ğ
Ankara Barosu ile, Trabzon'da, Trabzon Barosu ile, Hatay'da,
i
Hatay Barosu ile, Konya'da, Konya Barosu ile "Avrupa Birli ğ
33
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Direktifleri Çerçevesinde Avukatl ık Mesleği" ve yine "Avukatlik Mesleğinde Reklam, Tanıtım ve Sınırları" konulu uluslararası konferans düzenJennıiştir. "Avukatlar Haftası-2 011"
etkinliklerine ili şkin ayrıntılı bilgi raporumuzun "Avukatlar
Haftası-2011" başlıklı bölümde sunulmuştur.
• 04 Nisan 2011 tarihinde internet üzerinden yay ın yapan Türkiye Barolar Birliği Radyo ve Televizyonu test yayınlarına
başlam ıştır.
• Avukatlı k Kanunu'nun 110. maddesinin öngördü ğü hizmet
anlayışı esas almarak Barolara Hizmet Aracı Kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya kapsamında 24 Ocak 2011 ile 10 Nisan
2011 tarihleri arasmda: Çanakkale Barosu, K ırklareli Barosu,
Giresun Barosu, Düzce Barosu, Erzurum Barosu, Zonguldak
Barosu, Çankırı Barosu, Şırnak Barosu, Kastamonu Barosu,
Erzincan Barosu, Hakkari Barosu, Ni ğde Barosu, Batman Barosu, Ağn Barosu, Malatya Barosu, Mu ş Barosu, Bitlis Barosu,
Karabük Barosu, Sinop Barosu, İğdır Barosu, Kütahya Barosu,
Rize Barosu, Mardin Barosu, Karaman Barosu, Siirt Barosu,
Bartın Barosu, Nevşehir Barosu, Kırş ehir Barosu, Tunceli Barosu, Edirne Barosu, Bingöl Barosu, Yozgat Barosu, Ad ıyaman
Barosu, Gümüş hane Barosu, Osmaniye Barosu, Tokat Barosu,
Şanlı urfa Barosu, Ordu Barosu, Çorum Barosu, Kars Barosu,
Bolu Barosu, Tekirdağ Barosu, Bilecik Barosu olmak üzere 43
Baroya hizmet araçları teslim edilmiştir. Önümüzdeki süreçte
bu kampanya arac ı olmakla birlikte hizmet arac ına gereksinim
duyan Barolarımı z için de devam ettirilecek ve bu suretle tüm
Barolara eşit uygulama yapılmış olacaktır.
• Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesinin öngördüğ
ü hizmet
anlayışı esas almarak Barolara Tefri ş ve Donanım Yardımlan
Kampanyası kapsamında 24 Ocak 2011 ile 10 Nisan 2011
tarihleri arası
nda: Elazığ Barosu, Bilecik Barosu, Düzce Barosu,
Nevş ehir Barosu, Amasya Barosu, Samsun Barosu, Çanakkale
Barosu, Ordu Barosu, Şırnak Barosu, Kocaeli Barosu, Burdur
Barosu, Izmir Barosu, Erzincan Barosu, Kahramanmara ş Barosu,
Afyonkarahisar Barosu, Amasya Barosu, Ni ğde Barosu, Mersin
Barosu'na tefriş ve donanım yardımında bulunulmuştur.
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• Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesinin öngördü ğü hizmet
anlayışı esas alınarak Barolara Duruş ma Salonu Monitör Yardımları Kampanyası kapsamında 24 Ocak 2011 ile 10 Nisan
2011 tarihleri arasmda: Aksaray Barosu, Şırnak Barosu, Bitlis
Barosu'na monitör deste ğinde bulunulmu ştur.
• Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesinin öngördü ğü hizmet
anlayışı esas almarak Barolara web sitesi Yardmilan Kampanyası kapsamında 24 Ocak 2011 ile 10 Nisan 2011 tarihleri
arası
nda: Ağrı Barosu, Amasya Barosu, Bitlis Barosu, Denizli Barosu, Kırş ehir Barosu, Kocaeli Barosu, Kütahya Barosu, Muş Barosu, Niğ de Barosu, Aksaray Barosu, Karaman
Barosu, Şı rnak Barosu, Osmaniye Barosu, Düzce Barosu,
Kars - Ardahan Bölge Barosu, Tunceli Barosu, Elazığ Barosu, Erzurum Barosu, Hatay Barosu, Kayseri Barosu, Tokat
Barosu, Trabzon Barosu, Bartm Barosu, Çank ırı Barosu, Balarak hizmete
lı kesir Barosu, Sinop Barosu WEB siteleri yapı
sokulmuştur.
• Türkiye Barolar Birli ği'nin yurt içi ve yurt d ışı seyahatlerinde
uçak bileti temini, konaklama, transfer, THY'nin Corporate
Club programı, kurum milli ve diğer hizmetler ile ilgili olarak yapı lan ihale sonunda en uygun teklifi veren İLA Turizm
Org.Hiz.Tic.Ltd.Şti şirketiyle 01 Mart 2011 tarihinde hizmet
alım sözleşmesi yapılmıştır.
• Litai HoteMcSPA iktisadi i şletmesi Banket Foto ğraf Video Kamera Çekim İşleri ile ilgili olarak aç ılan ihale sonunda en uyrafçılık San.Dış Tic.Ltd.
gun teklifi veren Tunus Color Foto ğ
ti.
ile
15
Mart
2011
tarihinde
hizmet
al ım sözleşmesi bağıtŞ
lanmıştır.
23-24 Mayı s 2009 ile 07-08 May ı s 2011 dönemi faaliyetlerinin tamanıı yukarıda anlatılanlardan ibaret de ğil, daha fazlası var. Türk
şiiriııin usta ismi Hilmi Yavuz'un; "... ve biz, öyle ki, bu yolculu ğu/bir
rüya ile geçtik/çok uzun anlatmak gerekti/ve biz, sadece ima ile geçtik"
dediği gibi "çok uzun anlatmak gerekti ve biz, sadece ima ile geçtik."
Yukarı da sadece bir özeti, faaliyet raporu içinde ise dayanaklar ı
ile birlikte tamamı sunulan bütün bu yap ılanlardan ve üretilen35
1
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lerden dolayı elde edilmiş bir başarı var ise, - ki vard ır - bu başarı
doğrudan Yönetim Kuruluna ve Birliğimizin çalışkan, özverili,
onurlu personeline aittir.
Eksik, yanlış veya hatalı her ne var ise, bunlardan sorumlu olan
sadece benim. Bunu da lütfen "iş yapılan yerde hata olur" özrü
içinde kabul edin ve ho şgörün. Takdir sizin.
Saygılarımızla.
Av.V. Ahsen Coşar
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
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Etkinlikler

-

bn ızı i Barosu Barosu nezdinde birgünlük toplant ı düzenlenmiştir. Toplantı ya Türkiye Barolar Birli ğ i'ni
temsilen Proje Koordinatörü Murat YALKIN, Ankara Barosu Avukatlar ı ndan Musa TOPRAK ve Izmir Ba6 Haziran 2009 rosu Avukatları ndan Serkan CENGIZ ve Ingiltere ve Galler Barosu Temsilcisi Avukat Mickael LAURANS Denizli
Adana Barosu nezdinde bir günlük toplant ı düzenlenmiş tir. Toplantı ya Türkiye Barolar Birli ği'ni temsilen
Proje Koordinatörü Murat YALKIN, Ankara Barosu Avukatlar ı ndan Berkem ERTEM ve Musa TOPRAK ve Adana
İt2lva Ulusal Barolar Konsevinden Av. Roberto SORCINELLI kat ı lm ışlard ı r.
TBB
Y ı ldönümü etkinlikleri kapsam ı nda An ıtkabir
2009
temsilen
ği'ni
ya
Türkiye
Barolar
Birli
tir.
Toplant
ı
İ stanbul Barosu nezdinde bir günlük toplant ı düzenlenmi ş
Proje Koordinatörü Murat YALKIN, Ankara Barosu Avukatlar ı ndan Berkem ERTEM, Göktan KOÇYILIstanbul
26 EyIul 2009 DIRIM ve Fransa Ulusal Barolar Konseyini temsilen Av. Marc JOBERT ve Av. Florance LENGAND

13 Haziran

27 Eylül 2009

10 Ekim 2009
10 Ekim 2009

Tekirdağ Barosu nezdinde bir günlük toplant ı düzenlenmi ş tir. Toplant ı ya Türkiye Barolar Birli ği'ni temsilen Proje Koordinatörü Murat YALKIN, Ankara Barosu Avukatlar ı ndan Berkem ERTEM, Göktan KOÇYILDIRIM ve Fransa Ulusal Barolar Konseyini temsilen Av. Marc JOBERT ve Av. Florance LENGAND
Baro Başkanları toplantı sı yap ıld ı
Samsun Barosu nezdinde bir günlük toplant ı düzenlenmiş tir. Toplantı ya Türkiye Barolar Birli ğ i'ni
temsilen Proje Koordinatörü Murat YALKIN, Ankara Barosu Avukatlar ı ndan Musa Toprak, Izmir Barosu
Avukatları ndan Serkan Cengiz ve Avusturya Barolar Birli ğ i Temsilcisi Franz Markus NESTL kat ılmışlan
Ankara 17. Baro Başkanları toplantısı yap ı ld ı . (Gündemi Yarg ı Reformu stratejisi - meslek sorunlar ı

El
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1

21

24 Ekim 2009

9-14 Kas ı m
2009
22 Kası m 2009

24 Ekim 2009 tahinde TB.B tesislerinde Proje Kapan ış Konferans ı ve Kokteyli gerçekle ştirilmiştir. Toplantı ya Türkiye Barolar Birliğ i Sayman ı Av. Sitare SAĞ SEN, Uluslararas ı Iliş
kiler ve AB Merkezi Müdürü
Av. D. Derya YE Ş ILADALI, Proje Koordinatörü Murat YALKIN' ı n yan ı sı ra, Ingiltere
ve Galler Hukuk
Cemiyeti Baş kan Yard ı mcıs ı Av. Linda LEE, Ingiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti D ış Iliş
kiler Komitesi
Temsilcisi Av. Mickael LAURANS, Fransa Ulusal Barolar Konseyi Ba ş kan Yard ı mcıs ı Av. Marc JOBERT,
Italya Ulusal Barolar Konseyi Ba ş kan Yard ı mcıs ı Av. Aldo BULGARELLI, Italya Ulusal Barolar Konseyi
Ankara
Temsilcisi Av. Roberto SORCINELLI, CCBE E ğitim Komitesi Ba şkan ı Prof Dr. Julian LONBAY, CCBE
Onceki Ba şkan ı Av. Rupert WOLFF, Avusturya Barolar Birli ğ i Temsilcisi Av. Benedict SAUPE, Barsetona Barolsu Staj E ğ itim Komitesi Ba şkan ı Av. Mata ISERN, Ispanya Barolar Birli ğ i D ış
iliş kiler Komitesi
Temsilcisi Av. Maite GURPEGUI GARCIA, Proje Yerle ş ik Uzmanları Av. Serkan CENGIZ, Av. Berkem
ERTEM, Av. Göktan KOÇYILDIRIM ve Av. Musa TOPRAK kat ılm ışlard ı r.
Atatürk'ü Anma Haftas ı etkinlikleri kapsam ı nda TBB Kültürve Kongre merkezinde-sempozyum, sergi ve
belgesel fi lm gösterimleri gerçekle ş tirldi. Sempozyumda Av. Talay Şenol, Dr. Andrew Mango, Prof. Dr.
George W. Gawrych, Dr. Fabio L. Grassi, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Prof. TBB
Dr. Ihsan Güneş ve Doç. Dr. Kemal Ar ı yer al ı rken, sergi aç ıl ışı nda Av. Berra Besler, Av. Turan Tanyer ve
flr
Başkanları Toplantı s ı , Ankara- TBB Av. Ödemir Özok Kongre ve Kültür

Ankara
19-20 Mart
nayasa Yap ı m ı ve Anayasal De ğ iş im, Türkiye'deki Anayasal Beklentiler konulu uluslararas
2010
ı sempozyum. Ankara
17-18 Nisan
19. Baro Ba şkanları Toplantı s ı (Adli Yard ı m ve Mahkeme yönetim sistemine destek projesi sorunlar
2010
ı ).
Ankara
12-13 Haziran
Türkiye Barolar Birliğ i Genel Kurulu
2010
Ankara
16 Haziran
Av. Vedat Ahsen Coşar' ı n Mazbata almas ı , Bas ı n açı klamas ı An ıtkabiri'i Ziyaret
2010
Ankara
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AÇIKIZAMA
TBB Başkan ı Av. V.Ahsen Coşar' ı n katı l ı m ı ile Selanik Barosu ev sahipliğinde Balkan Baroları
Selanik
Konferans ı gerçekleştirildi,
TBB tesislerinde iki gün süren yabanc ı katı l ı mcı ları n da bulundu ğ u "Hukukçular ı n Meslek Etikleri" konulu TBB
uluslararas ı sempozyum gerçekle ştirildi.
Türkiye Barolar Birliğ i'nin kurulu şunun 41 nci y ı l ı kutlamaları kapsam ı nda, Türkiye Barolar Birli ğ i Başkan ı
Av. V. Ahsen Coşar başkanl ığı nda Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulu üyelerinin kat ı l ı m ı ile An ıtkabir
ziyareti yapı larak günün mana ve önemine ba ğl ı olarak Ba ş kan. V.Ahsen Coşar tarafı ndan An ıtkabir an ı
09 K stos
Ankara
defterine mesaj yaz ı ld ı . Vefat ederek aram ızdan ebediyete intikal etmi ş değerli baş kanları m ı z Prof. Dr.
2010
Av. Faruk Erem, Av. Teoman Evren, Prof. Dr. Av. Eralp Ozgen ve Av. Ozdemir Ozok'un kabirleri ziyaret
edildi, TBB Ba şkan ı Sayı n Av. Vedat Ahsen Coşar tarafı ndan avukatl ı k mesleğine ve TBB ile ülke gündemine ili şkin önemli konulardaki aç ı klamaları içeren bas ı n toplantı sı gerçekleştirildi.
Ankara'da TBB tesislerinde 20 nci Baro Ba şkanları toplantıs ı gerçekleştirilerek, TBB Aya ş tesisleri hakk ı nda mahallinde inceleme ve bilgilendirme yap ı ld ı . Ayn ı gün TBB Balgat hizmet tesislerimiz kapsam ı nda
Ankara
inşaatı bitmiş olan Litai Avukat Konukevinin tefri şi de tamamlanm ış olmakla tesislerin yapı lmas ı na kat17 Eylül 2010
kı ları olan önceki dönen TBB yöneticileri, Önceki Başkan ı m ı z Av. Ozdemir Ozok'un e şi ve k ızları , Baro
Başkanları m ız ve geniş bir davetli katı l ı m ı ile hizmete aç ı l ışı törenle gerçekle ştirildi.
CEBIT Bili şim Fuarı nda TBB bilişim alt yap ıs ıyla üretilen yeni uygulamalar ı n tan ıtı m ı yap ı ld ı . CEBIT
Istanbul
6-10 Ekim 2010 Bili şim Fuarı na, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turgay Bilge, TBB Başkan Dan ışman ı Av. Özgür Eralp,
TBB Bilgi i şlem Merkezi çal ışanları Erhan Saydam, F ı rat Evren, Özlem Tünger ve kem Gürel kat ı ld ı lar
TBB Kurucu Başkan ı Prof.Dr. Faruk Erem vefatı n ı n 12'nci y ı ldönümü dolayıs ı yla kabri ba şı nda Av. Ahsen
Ankara
.
. . .. ..u.... .....
,
15 Ekim 2010
.. ..
..
ı ı Müdürü Necat ı Kaya n ı n katı l ı m ı ı le an ı ld ı .
Coşar, Av. Ozgur Eralp, Av. Ozcan Ç ı ne, rlk
1
TBB Önceki Dönem Ba şkanları ndan Av.Teoman EVREN Ölümünün 4.Y ı l ı nda kabri başı nda TBB Heyeti
Ankara
l8Ekı m2OlO
ve avukatlar ı n katı l ı m ıyla an ı ld ı .

İH
17-20 Haziran
2010
29-30 Haziran
2010
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Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi'nin 85.Kurulu5 Y ı ldönümü çerçevesinde Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi ile birlikte ortaklaşa düzenlenen 'Bir Hukuk Savaşç ı sı Av.Ozdemir Ozok konulu etkinlikte aç ı l ış
konuşmaları Türkiye Barolar Birli ğ i Başkan ı Av.V.Ahsen Co şar ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 Kası m 2010
Dekan ı Prof.Dr.Mustafa Akkaya taraf ı ndan yapı lm ış , oturum başkanl ığı n ı Anayasa Mahkemesi Onceki
Başkan ı Yekta Güngör Özden'in yapt ığı toplantı da Av.Ayça Özok, Emekli Cumhuriyet Savcı s ı Ahmet
_____________ Tercümano ğ lu, Av.Zeki Saatçioğ lu, Av.Sami Kahraman konu şmacı olarak katı lm ışlard ı r,
Olümünün 72, yı l ı nda Atatürk'ü anma program ı kapsam ı nda, TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür
10 Kas ı m 2010 Merkezi salonunda, Türkiye Barolar Birli ğ i tarafı ndan düzenlenen Doç. Dr. Kemal Arı 'n ı n konuşmacı
_____________ olarak kat ı ld ığı "Atatürk'ün Dü şünce Dünyas ı nda Halk ve Demokrasi" konulu konferans yp ı ld ı .
12 Kası m 2010 Istanbul Hukuk Fakültesinde düzenlenen" Hukuk Devleti Konferanslar ı " kapsam ı nda Baş kan Av. V.
Ahsen Coşar geleceğjp_genç hukukçuları na konuya ilişkin konferans verdi
"Kad ı na yönelik şiddete karşı uluslararas ı mücadele ve dayan ışma günü" dolayı sıyla bası n açı klamas ı
yapı ld ı .10.12.2010 Insan Hakları günü nedeniyle TBB tarafı ndan, Ankara, TBB Av. Özdemir Ozok
m
2010
Kongre
ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda "Özel Yetkili Mahkemeler konusunda panel düzenle24 Kas ı
nerek, konu akademisyen ve uygulamacı lar tarafı ndan tartışı ld ı . Ayn ı gün Insan Hakları Günü sebebiyle
düzenlenen Özel Yetkili Mahkemeler konulu panelin ard ı ndan, tutuklu ve hükümlü haklar ı konusunun
işlendiĞi" Karikatürlerle İ nsan Hakları" seraisi acı ld ı .
10 Aral ı k 2010 Insan Hakları Günü Ankara- Av. Ozdemir OZOK Kongre ve Kültür Merkezi'nde " İ leti şim Özgürlüğ üne
_____________ Müdahale" konulu panel yap ı ld ı .
IHIRAP 1 Bölge Toplant ıs ı Izmir Barosu ev sahipliğ inde, TBB Başkan ı , Yönetim Kurulu üyeleri, TBB İ nsan
Hakları Merkezi Ba ş kan ve yürütme kurulu üyeleri Afyonkarahisar, Antalya, Ayd ı n,Bal ı kesir, Burdur, Denizli, Isparta, Izmir, Kütahya, Manisa, Mu ğla ve U şak Baro Ba şkanları m ız ı n katı l ı m ı ile Insan Hakları Ihlalleri
k
2010
Izleme
ve Rapodama Projesi ( İ HIRAP) çal ışmaları n ı n meslektaşları m ıza tan ıtı m ı , duyurulmas ı yap ı ld ı .
18 Aral ı
Projenin amacı na ulaşabilmesi için yapı lmas ı gerekenlerin de görü şüldüğü toplantı da, insan haklar ı ihlallerinin ülke genelinde izlenmesi, ihlallerin merkezi olarak TBB Insan Haklar ı Merkezi'nde arşivlenmesi ve
rapodanarak elde edilecek ihlal vakalar ı n ı n kamu oyu ile paylaşı lması n ın sağ layacağı katk ı lar ve sistemin
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ı m ızı n stajdan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi/Staj Temsilcileriyle stajyerlere e ğitimde fı rsat eşitli- TBB
20 Aral ı k 2010 Barolar
'!ni sağlamak ve örtü şen bir program ı n uygulanması n ı temin etmek amac ıyla toplantı yapı ld ı .
15 Barodan 47 stajyere Staj E ğitimi verildi. TOB Sayman ı Av. Sitare Sa ğ sen'in yönetiminde daha önce
yapı lan çal ışmalarla planlanan mütredatla, staj ı n ı n ilk altı ayı n ı bitirmiş stajyerlerin katı l ı m kural ı çerçevesinde h ı zland ı rı lm ış avukat stajyeri e ğ itim program ı n ı n uygulanmas ı na 2 gurupla ba şland ı . Malatya,
9-14
Ad ı yaman, Bingöl, Kars, Mu ş, Kastamonu, Bitlis, Diyarbak ı r, Şanl ı urfa, Şı rnak, Ağ rı , Düzce, Niğde
Ankara
Ocak 2011 barolar ı n ı n stajyerlerinden olu şan 47 stajyere h ızland ı rı lm ış eğitim verildi. Programda, avukatl ı k meslek
kuralları , ceza hukuku, avukatl ı k hukuku, icra-Iflas uygulamalar ı , hukuk usulü uygulamalar ı ve idari yargi
uygulamaları başl ı kları altı nda somut olay bazl ı , uygulamal ı eğitim sürecine sosyal ve kültürel etkinlikler
de katı larak planlanan programlar hayata geçirilmeye ba şland ı .
Türkiye Barolar Birliği ile Birleşmiş Milletler Kalk ı nma program ı aras ı nda "Adli yard ı m, alternatif uyu şmaz10 Ocak 2011
l ı k çözüm mekanizmalar ı n ı n geliştirilmesi projeleri ile s ı n ı rl ı olmaks ızı n adalete erişim ve hukukun üstün- Ankara
ğünün güçlendirilmesi konular ı nda işbirliğ i yap ı lmak üzere i şbirliğ i için mutabakat belgesi imzaland ı .
Kamu oyunu yak ı ndan ilgilendiren Diyarbak ı r 6 nc ı Ağı r Ceza Mahkemesinde görülen KCK davas ı , TBB
Başkan ı Av. V.Ahsen Co şar, Başkan Yard ı mcı s ı Av. Serra Sesler, Gnl. Skr. Av. Cengiz Tuğ ral, Yön. KrI.
. .......................
13 Ocak 2011
..
.
..
..
Ankara
Uyesı ve TBB İ nsan Haklar ı Merkezi Koord ı natoru Av. Serhan Ozbek ve Von. Krl.Uyes ı. Av. A s ude Şenol
tarafı ndan izlendi.
İ H İ RAP 2 nci bölge toplant ıs ı Mardin Barosu ev ahipli ğinde Ad ıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbak ı r,
Mardin
15 Ocak 2011
Elaz ığ , Hakkari, Malatya, Muş, Siirt, Şanl ı urfa, Şı rnak, Tunceli ve Van Baro Ba şkanları m ızı n katı l ıyla
toplantı_ve_proje _kapsam ı nda_planlanan _çal ışmalar_yap ı ld ı .
Kamu oyunu yak ı ndan ilgilendiren, Silivri'de, İstanbul 13 ncü Ağı r Ceza Mahkemesi'nde görülen, 2 nci
Ergenekon davas ı olarak bilinen dava, TBB Başkan ı Av.V.Ahsen Co şar, Başkan Yard ı mcı s ı Av.Berra
stanbul
17 Ocak 2011
.
..
..
.
Besler, Gnl. Skr. Av. Ceng ız Tuğral, Von. K.Uyesı ve İ nsan Haklar ı Merkezi Koord ı natoru Av. Serhan
Özbek, Yönetim Kurulu Uyeleri Av. Asude Şenol ve Av. Kadri Necati Markoç tarafı ndan izlendi.
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AÇIKL!AMA
CMK ve adli yard ı m konuları ndaki sorunlar ı görüşmek ve çözüm yolları önerilerini de ğerlendirmek üzere
1136 say ı l ı Kanun'un 125/son maddesi çerçevesinde 21 nci Baro Ba şkanları toplantı s ı Ankara, TBB
Av, Ozdemir Ozok Kongre ve Kültür merkezinde yap ı ld ı . Ayn ı gün, TBB önceki merkezinin bulundu ğu.
Ankara, Kızı lay, Karanfil Sokak Birlik I ş Han ı 'ndaki, TBB'ye ait, toplam yakla şı k 700 m2' lik kullan ı m alan ı
22 Ocak 2011
bulunan taşı nmaz ı m ız, kurucu Başkan ı m ız Prof. Dr. Av.Faruk Erem'in ad ı verilerek, Baro Ba şkanları Ankara
m ızı n da kat ı l ı m ı ile Ankara d ışı ndan gelen meslektaşları m ızı n her türlü günübirlik ihtiyac ı n ı karşı lamak
uzere, avukat evi olarak meslekta şları m ız ı n hizmetine aç ı ld ı . Ayn ı gün, Yarg ıtay binas ı içinde bulunan
TBB'ye ait avukatlar odas ı yenilenerek, modern ve ihtiyaçlara cevap verecek donan ı mla meslekta şları______________ m ı zı n hizmetine tekrar aç ı ld ı .
Değerli hukukçu, düş ünürve yazarları m ız Uğ ur Mumcu 24.1.2011 günü, MuammerAksoy 31.1.2011
24 Ocak 2011
Ankara
günü, yap ı lan törenlerle an ı ld ı .
IHIRAP 3. bölge toplantı s ı Artvin-Hopa'da yap ı ld ı . TBB. Ba şkan ı . Av. V. Ahsen Co şar, Başkan Yard ı mcıs ı
Av. Berra Besler, Genel Sekreter Av. Cengiz Tu ğral, Sayman Av. Sitare Sağsen, Üye Av. Asude Şenol,
29 Ocak 2011 TBB Insan Hakları Merkezi Başkan ı Prof. Dr. Rona Aybay, Yürütme Kurulu üyesi Av. Hüseyin Erkenci,
Artvin
Koordinatör Üye Av. Serhan Özbek ile Ağ rı , Bayburt, Erzincan, Erzurum, I ğd ı r, Giresun, Gümü şhane,
Kars, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon baro ba şkanları n ı n katı l ı mları yla gerçekle ştirildi.
31 Ocak 2011
Muammer Aksoy kabri ba şı nda an ı ld ı .
Ankara
5 Şubat 2011
İ HIRAP 4. Bölge toplant ı s ı yapı ld ı .
Mersin
TBB Eğ itim merkezi taraf ı ndan planlanan meslek içi eğ itim programlar ı kapsam ı nda Bursa, Edirne,
Samsun, Diyarbak ı r, Çanakkale, Bal ı kesir, Manisa, U şak, Ayd ı n, Gaziantep, Antalya, Sakarya, Denizli,
5-27 Ş ubat
Tekirdağ , K ı rklareli Barolar ı 'nda, belirtilen Barolardan kat ı lan meslekta şları m ı z için Türkiye Barolar Birli ğ
2011
Eğ itim Merkezi'nin düzenledi ğ i meslek içi eğ itimlerde, icra iflas hukuku, avukatl ı k ücret sözle şmesinden i Ankara
doğan ı htilaflar ve hukuki sonuçları , CMK uygulamalar ı , aile hukuku, Avrupa insan Haklar ı sözleşmesi
______________ madde 5-6 ve Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi'ne baş vuru, konular ı nda eğ itim verildi.
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t TBB Yönetiminden görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri İstanbul 14 ncü Ağı r Ceza Mahkemesinde
1
ı aorulmekte olan Hrant Dink davas ı n ı izlediler.

12 Subat 2011
Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulu'nun, 'Hukuk Muhakemeleri Kanunu", "Türk Ticaret Kanunu" ve
19 Şubat 2011 "Borçlar Kanunu" tan ıtı m program ı n ı n h ızla düzenlenmesine ilişkin kararı doğ rultusunda Türk Borçlar
Kanunun tan ıtı m ı çah şmaları Çank ı rı 'da düzenlenen programla uygulanmaya ba şland ı .
Staj Kurulu olmayan barolar ı m ıza eğitim desteğ i vermek, staj e ğ itiminde belli bir standard ı sağ lamak ve
20-255ubat
stajyerlere e ğ itimde fı rsat eşitliğini tan ı mak amac ıyla planlad ığı m ız h ı zland ı rı lm ış avukat stajyer! eğ itim
2011
programları n ı n ikincisi yap ı ld ı .
Türk Borçlar Kanunu Tan ıtı m Program ı çerçevesinde ikinci toplant ı Ayd ı n Barosu'nun ev sahipli ğ inde
26 Şubat 2011 gerçekleştirildi. 207 meslekta şı m ız ı n katı ld ığı toplantı ya panelist olarak Prof. Dr. Nevzat Koç, Prof. Dr.
Cevdet Yavuz, Prof. Dr. Gökhan Antalya, Yrd. Doç. Dr. Mürsel Ba şgül ve Av. Talay Şenol katı ld ı .
1 TBB Hizmet kompleksi içinde bulunan D bloktaki TBB Restorant ı yap ı lanmas ı ve tefrişli
27 Şubat 2011
meslektaslar ı m ız ı n hizmetine airdi.
Yarg ıtay' ı n 143.Kuruluş Y ı ldönümü etkinlikleri Türkiye Barolar Birli ğ i ile ortaklaşa düzenlendi. Etkinliğ in
aç ı l ış konuş mas ı n ı Birlik Baş kan ı m ız Av.V.Ahsen Coşar yaptı . Etkinlik çerçevesinde düzenlenen 'Koruma
7 Mart 2011
Tedbirleri" konulu panele Ba şkan Yard ı mcı m ızAv.Talay Şenol ve Yönetim Kurulu Uyemiz Serhan Ozbek
konuşmac ı olarak katı ld ı .
TBB Av. Özdemir Özok kongre ve Kültür Merkezi'nde" Dünyada Arabuluculuk Uygulamalar ı " konulu
uluslararas ı seminer yapı ld ı . Yerli ve yabanc ı Akademisyenler ve Baro Ba ş kanları m ı z ı n kat ı ld ığı semin11 Mart2011
erde çe ş itli ülkelerdeki uygulamalar ve olumlu, olumsuz görü şler dile getirildi.
"Hukuk uyuşmazl ı kları nda arabuluculuk" konusu görü ş ülerek beklentilerin belirlenmesi gündemiyle
12 Mart2011
22. Baro Başkanları toplantı s ı yap ı ld ı .
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Türkiye Barolar Birli ği Stajyer Avukatlar Eğ itimi Program ı çerçevesince 1.Kurgusal Duru şma Yarış mas ı
26 Mart 2011
Malatya
____________ 26.03.2011 tarihinde Malatya Barosunun ev sahipli ğinde yap ı ld ı .
Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim, Oisiplinve Denetleme Kurulu üyeleri Avukatlar Haftas ı nedeniyle
4 Nisan 2011
TBB
An ıtkabir'i zi yaret etti.
Avukatlar Haftas ı Etkinlikleri çerçevesinde;
• 'Adalet" Temal ı Fotoğraf Yarışması Odül Töreni,
• Hukuk Fakültesi Oğ rencileri "Haklar, Sorumluluklar ve Gerçekler" Temal ı Makale Yarışmas ı Odül
Töreni,
4 Nisan 2011
Hükümlü ve Tutuklular Adalet ve Savunma" Temal ı Resim Yarışmas ı Odül Töreni,
• Türkiye Barolar Birli ği Radyo ve TV Aç ı l ışı ,
• Avukatlar Günü İ çin Ozel Olarak Bast ı rı lan Türkiye Barolar Birliği Pulunun ve İ lk Gün Zarfı n ı n Tan ıtı m ı ve
• Sergi Açı l ışı

5-7 Nisan
2011

1. ve Il. Oturumu Türkiye Barolar Birliğ i ve Ankara Barosu ile birlikte, 111. ve IV. Oturumu TBB taraf ı ndan
düzenlenen 1. Uluslararas ı Avukatl ı k Hukuku Konferans ı çerçecesinde "Avrupa Birli ğ i'nin Avukatl ı k
Mesleğ i ile ilgili Direktifleri", "Avukatl ı k Mesleğinde Reklam, Tan ı t ı m ve S ı n ı rları " konulu konferanslar
gerçekle ştirildi Ayn ı Etkinlikler 6 Nisan 2011 tarihinde Konya da 7 Nisan 2011 tarihinde ise Trabzon ve

7-10 Nisan
2011

4-10 Nisan Avukatlar Haftas ı etkinlikleri kapsam ı nda Türkiye Barolar Birli ği ve Kuzey K ı brı s Türk Barolar
Birliğ i deste ğ i ile 7-10 Nisan 2011 tarihleri aras ı nda K ı brıs/Girne'de Geleneksel Avukatlar Spor Oyunlar ı

04-10 Nisan
2011
5 Nisan 2011
2011

Avukatlar Haftas ı nedeniyle düzenlenecek, etkinlikler (Ulusal Foto ğraf Yarışması -Hükümlü Tutuklular
aras ı Resim Yarışmas ı -Hukuk Fakülteleri Ö ğ rencilerine Yönelik Makale Yarışması )
Uluslararas ı Avukatl ı k Hukuku Konferans ı 05 Nisan 2011 de cıerçekleşecek
1 Avukatlar Haftas ı na
09 Nisan 2011
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TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ
31. OLA ĞAN GENEL KURULU

Duyurular

Türkiye Barolar Birli ği 31. Olağan Genel Kurulu

OUYIJRULAR

Türkiye Barolar Birliği hizmet binas ı n ı n açıl ışı ve avukatl ı k
2009143 mesleğinde 40 ve 50 y ılları n ı dolduran meslekta şlarınııza

3/4/2009
verilecek plaket töreni _hakkı nda.
2009/42 Türkiye Barolar Birli ği'nce gerçekleştirilecek olan Avukatlar
3/4/2009
Spor Oyunları hakkı nda.
5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yap ılan bas ı n
açı klamas ı ve TBB Ba şkan ı Av. Özdemir Özok'un 6 Nisan
13/412009
2009144 2009 günlü 'Türk Ceza Hukuku Reformu Ba ğlam ı nda
Adli Birimler Alan ı nda Bilirkişilik" sempozyumunda yapt ığı
konuşma
4-5 Haziran 2009 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek
2009/45 Hukukun Üstünlüğü: Adli Makamlar (Hakimler ve Savc ı
lar) 20/4/2009
ile Avukatlar için Onem ve Anlam ı ' konulu TAIEX Semineri
hakkı nda.
TBB Başkan ı Av. Özdemir Özok'un 17-18 Nisan 2009
2009/46 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi taraf ı
ndan 201412009
düzenlenen NORM KOYMA VE HUKUM VERME' konu
başl ı kl ı toplantıda yaptığı konuşma
2009148 TBB Avukatl ı k Kimliğ i ve CCBE Kimlikleri bedellerinin
28/4/2009
arttırı lmas ı hakkında.
2009147 23-24 May ı s 2009 tarihlerinde Ankara'da yap ılacak olan
28/412009
Türkiye Barolar Birli ği XXX. Olağan Genel Kurul Gündemi
Müdafi ve vekil olarak görev yapan avukatlara ödenmek
615/2009
2009/49 üzere Baronuz bölgesi Cumhuriyet Savc ı lıkları na gönderilen miktarı n tüketilip tüketilmediğinin Birliğ imize bildirllmesi
TBB Başkanı Av. Özdemir Özokun, Dan ıştay'ı n
11/5/2009
2009/50 kurulu şunun 141. y ıldönümü ve idari Yarg ı Günü" nedeniyle yaptığı konuşma
2815/2009
2009151 Birlik Kesene ğ i ve Ölüm Yard ım ı hakk ı nda.
116/2009
2009155 Staj kredisi ba şvuru fomı u değ işikliğ i hakk ı nda.
31612009
2009152 TBB Yönetim Kurulu Görev Dağıl ı m ı Hakkı nda.
ıl ı TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü Şartnamesi
316/2009
2009/53 2009 Y
ve Başvuru Formu Hakkı nda.
7 Ağustos-16 Ağustos tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek
416/2009
2009154 Avukatlar Spor Oyunları (futbol, basketbol, voleybol, plaj
voleybolu, tenis ve satranç) Hakkı nda.
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JEJh1

CMK gereğ ince görevlendirilen müdafi ve vekillere öden1216/2009
2009156
mesi gereken birikmi ş alacaklar hakk ında.
"Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştı rma Uygulamaları n ı n
2009157 Geliştirilmesi Projesi" kapsam ı nda yürütülen çal ışmalar
1516/2009
hakkı nda.
2009/58 Ölüm Yard ı m ı Hakkı nda.
1616/2009
2009/59 Sosyal Yard ım ve Dayan ış ma Yönergesi, Yönerge No:1 ve 16/612009
Yönerge No:2'de yap ılan değ işiklikler hakk ı nda.
Baronuz bünyesinde görev yapan İ nsan Hakları , Kad ı n
2009/60 Hakları , Çocuk Hakları ve Çevre Komisyonlar ı n ı n
17/612009
çal ışmaları hakkı nda.
2009/61 TBMM Adalet Komisyonu tarafı ndan haz ı rlanan Hukuk
26/6/2009
Muhakemeleri Kanunu Tasarısı hakkı nda Baronuz görü şleri _________
CMK ödeme ve uygulama sorunları na ilişkin çal ışmalar
2009163 ve CMK Alacakları hakkı nda Adalet Bakanl ığı tarafından
26/6/2009
24.06.2009 tarihinde gönderilen yaz ı hakkı nda.
Vekaletnamelere, vekil tayin edilenlerin T.C. Kimlik
2009162 Numaraların ı n yazı lması gerektiği yönündeki görü ş
261612009
birliğ inin genel yaz ıyla noterliklere duyuruldu ğ u hakk ı nda.
TBB Başkan ı Avukat Özdemir Özok'un Rize Barosunca
19.06.2009 günü düzenlenen ileti şimin Denetlenmesi
2009/64 ve CMK" konulu seminer konu şmas ı ile Maltepe Ü. İnsan
26/6/2009
Hakları Araştı rma ve Uygulama Merkezince 24.06.2009
günü_düzenlenen _etkinlik _konuşması
2009/65 Sosyal Yard ı m ve Dayan ışma Yönergesi, Yönerge No:1 ve 14/7/2009
Yönerge No:2'de yap ı lan değ işiklikler hakk ı nda.
ğ ince görevlendirilen müdafi ve vekillere öden2009/67 CMK gere
22/7/2009
mesi gereken birikmi ş alacaklar hakkı nda.
ÇOK İVED İ . Türkiye Barolar Birli ğ i ile Adalet Bakanl ığı
aras ı nda, CMK gereğ ince müdafi-vekil görevlendirmel2009168 erinin gerçekle ştirilmesi ve ödemeler konusunda ya şanan
22/7/2009
sorunları n ve çözüm önerilerinin tespiti amac ıyla yap ı lan
_________ çal ışmalar
2009/66 Avukatl ı k Meslek Mevzuat ı ile ilgili davalar hakk ı nda.
2217/2009
2009169 Barolara kay ıtlı avukat ve stajyer avukat say ı ları n ı n
24/712009
bı ldırı lmesı
2009/70 Türkiye Barolar Birli ğ i Faruk Erem Ödüllü Yar ışmas ı
29/7/2009
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2009/75 Sosyal Yard ı m ve Dayan ışma Yönergesi Yönerge No:2'de
1018/2009
yapı lan deg ışıklıkler
2009171 Türkiye Barolar Birliği'nin "40.Kurulu ş Yı ldönümü" nedeni101812009
yle 09.08.2009 günü yap ı lan Bas ın Açıklaması
2009172 02-06 Kas ım 2009 tarihleri aras ında Ankara'da
101812009
gerçekleş rilecek "4.Özürlüler Şurası " hakkı nda.
"Vergi borcuna mahsuben rnüdafi ücretinden kesinti
10/8/2009
2009173 yap ılmas ı" hakkı nda Adalet Bakanl ığı Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü'nden al ı nan yazı
Sosyal Güvenlik Kurumu Ba şkanl ığı , Strateji Geli ştirme
Başkanl ığı'ndan al ı nan yazı ile Sosyal Güvenlik Yüksek
2009/74 Dan ışma Kurulunun 31 Mart 2009 günlü toplant ı sı na
1018/2009
Birliğimiz ad ı na Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü ğü
tarafı ndan hazı rlanan "Bilgi Notu" hakkı nda.
İle Med-Line aras ında imzalanan sözle şmenin sona
2009/76 TBB
1418/2009
ermesi ile _ilgili _b ı lg ılend ırme
Avukatl ı k Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili Baronuz görü şlerinin
2009177 07 Eylül 2009 tarihine kadar Birli ğ imize gönderilmesi
2018/2009
hakkı nda.
2009178 Avrupa Komisyonu tarafından 'Gençlerin Hareketlili ğini
2018/2009
Ozendirmek" amac ıyla hazı rlanan "Yeşil Bildiri" hakkı nda.
2009179 Barolar tarafı ndan gönderilecek temsilcilere verilecek
211812009
Baroport_Eğ itimi_hakkı nda.
2009/81 TBB Sosyal Yardım ve Dayan ışma Yönergesi Yönerge
2418/2009
No:1 ve Yönerge No:2'de yap ılan değ işiklikler
PTT'den gönderilen ve "gönderlci ve al ıcı tarafı ndan tesli2009/82 mine kadar her a şamas ı takibine olanak sa ğlayan e-Telgraf 21912009
hizmeti" _konulu _yaz ı_hakkında.
7 Eylül 2009 tarihinde Yargıtay'da gerçekle ştirilen
2009/83 2009- 2010 Yarg ı Yıl ı Açı l ış Konuşmas ı , TBB Dergisi'nin
71912009
84. sayı sı ile "Söz Savunman ın" 40.Y ıl Belgeseli CD'si
hakkında.
Adalet Bakanl ığı Ceza İşleri Genel Müdürlü ğü'nden alı nan
7/912009
2009184 "Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştı rma Uygulamaların ı n
Geliştirilmesi Projesi" konu ba şl ı klı yazı hakkı nda.
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'-i r!
Baronuz tarafından İnsan Ticareti ile Mücadele
719/2009
2009185 kapsam ında herhangi bir faaliyet gösterilip gösterilmedi ğ i
hakkı nda,
2009186 Hüseyin Fahri ATALAY ı n ruhsatnamesinin iptali hakk ı nda.
10/9/2009
2009187 10 Ekim 2009 Cumartesi günü "Yarg ı Reformu Strate11/912009
jisi" konulu Baro Başkanları toplantıs ı hakkı nda.
2009188 Av. Filiz ÇAKALO ĞLUnun mezuniyet belgesinin sahte
5/1 012009
olması ve avukatl ı k ruhsatnamesinin iptali hakk ı nda.
2009/89 (IVEDIDIR) Türkiye'de hukuk öğ retiminin sorunları
19/10/2009
hakkı nda. Baronuz görü şlerinin Birliğ imize bildirilmesi
AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel say ısı n ı n
2009/90 artt ırı lmas ı amacıyla düzenlenen "2010-2011 Akademik Y ı l ı 21110/2009
_________ Jean Monnet Burs Program ı " hakkı nda.
2009/91 Mehmet Fatih TEZCAN ın ruhsatnamesinin iptali hakk ı nda. 28110/2009
Alman Uluslararas ı Hukuk İşbidiğ i Vakfı (IRZ-Stiftung) Al2009/92 man Federal Barosu ve Alman Avukatlar Bidi ği ile ortaklaş
a 2/11/2009
olarak düzenlenen "Avukatlar için 2010 y ıl ı çok tarafl ı stajeğitimprogram ı"hakkı nda.
TODAI eDevlet Merkezi Elektronik Devlete Geçi şte Deney2009193 imlerin Paylaşı m ı Uluslararası Konferans ı nı n (eGOV10/11/2009
SharE2009) Duyurusu
"Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda De ğ iş iklik
2009/94 Yapı lmas ı na Dair Kanun Tasar ıs ı" hakkı nda Baronuz
10/11/2009
görüşlerininBiıliğimizebildirilmesi
2009/95 İlhan APAYDIN ı n ruhsatnamesinin iptali hakk ı nda.
13/1112009
ı m 2009 günlü Baro Başkanları Toplantı sı
2009/96 22 Kas
1611112009
( İV
EDIDİ R)
20098 Avukatl ık Kanununa ve Reklam Yönetmeli ğ ine aykırı
tabe- 19/11/2009
lalar konusu hakk ı nda.
20091100 TBB Sosyal Yard ım ve Dayan ışma Yönergesi Yönerge
7/12/2009
No:2"de_yap ı lan_de ğ işiklikler
2009/99 TBB Meslek Kuralları n ın 23. maddesi hakk ı nda.
7112/2009
ı k 2009 tarihi itibariyle Baronuza kay ıtl ı avukat
20091101 31 Aral
7112/2009
say ıları n ı n Birliğ imize bildirilmesi hakk ı nda.
2009/102 2009-2010 yı l ı AvukaU ı k Asgari Ücret Tarifesi Hakk ı nda.
29/12/2009
2010/1
ABAyrı mcı l ı kla Mücadele Hukukuna İ liş kin Seminer
2/1/2010
2010/2 Vekalet Pulu Hakk ı nda.
4/1/2010
1
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No
,ut
Bilgi Edinme Hakk ın ı n Kullan ı m ıyla ilgili Y ı ll ı k Rapor
2010/3
hakkı nda.
26-28 May ıs 2010 tarihlerinde yap ılacak "Adalet ve Hukuk
2010/4
2010" tarihli uluslararas ı toplantı hakk ında.
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK'den al ı nan 13.01.2010 günlü
2010/5
faks hakk ı nda.
Damga Vergisi değ işikliği hakk ında.
201017
Anayasa Mahkemesi'nin avukatl ı k s ı navına ilişkin gerekçeli
201016
kararı hakkı nda.
Sigorta Bilgi Merkezi Müdürlü ğü'nden al ınan 22.01.2010
201017
günlü 2010/30016 sayıl ı yazı ve eki tan ıtı m broşürü
TBB Adli Yard ı m Yönetrneli ğinde Değ işiklik Yap ı lması na
Dair Yönetmeli ğ in iptali istemiyle Adalet Bakanl ığı
2010/8
tarafı ndan açı lan davan ı n Dan ıştay tarafı ndan reddi
hakkı nda.
5680 say ı l ı Pasaport Kanununda De ğişiklik Yapı lmas ı na
201 0/9
Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi hakk ı nda.
Türkiye Adalet Akademisi Başkanl ığı Enformasyon Genel
2010110 Koordinatörlü ğü'nden al ı nan 02.02.2010 günlü yaz ı
hakk ında.
Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri 2009"
2010111
hakkında.
2010/12 Faruk Erem Ödüllü Yar ışmas ı hakkında.
Cevapl ı Telgraf hizmetinin tekrar verilmesi ve telgraf
2010113 hizmetlerinin elektronik ortamda verilmesi yönünde yap ı lan
yasal değ işiklikler ve uygulama hakk ı nda
01.03.2010 tarihinde yap ı lan Bası n Açıklamas ı metni ile,
2010114 '8 Mart Dünya Kad ınlar Günü" nedeniyle yap ı lan Bası n
Açiklamasi metni hakk ı nda.
Avukatl ı k staj ı n ı n tamam ı n ı kapsayan dönemde nezdinde
staj yaptığı ve çal ıştığı avukat tarafı ndan sigortal ı yapı ld ığı
2010115 gerekçesiyle TBB'nin avukat stajyeri hakk ında tesis ettiği
levhaya yazı lnıa ı srar kararı nın iptali istemiyle aç ılan dava
süreci hakk ı nda.
ıtay Baş kanlar Kurulunun 04.02.2010 günlü (1) say ıl ı
2010116 Yarg
kararı hakkı nda.

111112010
18/1/2010
19/1/20 10
20/112010
20/1 /20 10
3/212010

5/2)2010

10/2/2010
111212010
11/2)2010
24/2/2010
1/312010

513/2010

5/312010

5/3/2010
1
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Stai Kredi Yönetmeliğ inin "Dağıtı m Esasları" başl ı kl ı 23.
maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar
ve bunlara ilişkin hesaplama tablolar ı ile önemli hususlar
hakkı nda.
İnsan Hakları Merkezi Insan Hakları İzleme, Rapor71011
2010/19 T8B
lama veArşivleme Proje Önerisi hakk ı nda.
2010120 Staj kredi miktar ı n ın artışı hakkı nda.
2010/21 "Nitelikli Elektronik Sertifika ÜcreUeri Banka Dekonliar ı "
hakkında.
UYAP sisteminde gerekli kolayl ık ve düzenlemeler
2010/22 yap ı lmas ı konusunda Adalet Bakanl ığı na gönderdi ğimiz
yazı hakkı nda.
Baroları m ız tarafından Birliğimize gönderilen görü ş/bilgiler
ışığı nda hazırlad ığı mız ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri
2010/23 Genel Müdürlüğüne sunduğumuz CMK Yönetmeli ği'nde
yap ı lması düşünülen değ işikliklere ilişkin görüşümüz
hakkında.
2010/24 TBB Insan Haklar ı Merkezi tarafı ndan 28.3.2010 Pazar
günü düzenlenecek toplant ı n ı n gün demi hakk ı nda.
2010125 17-18 Nisan 2010 günleri yap ılacak Baro Baş kanları
toplantısı hakkı nda.
2010126 2010 yı l ı na ait Adli Yard ı m ödeneğ i hakkı nda.
2010127 2010 y ı l ı na aft CMK Ödenekleri hakk ı nda.
2010128 Adli Yard ı m Dengeleme Fonu Hakk ı nda
"Kamu Hizmetlerinin H ızland ı rı lmas ı Amacıyla Bazı
2010/29 Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamelerde De ğişiklik
Yapılması na Dair Kanun Tasar ıs ı' hakkı nda.
2010/30 Türkiye Barolar Birli ğ i Disiplin Kumlu Başkanl ığı 'ndan
al ınan_08.04.2010günlü_yazı_hakkı nda.
2010/31 Figen Eruçar hakk ı nda Kad ıköy 2.Ağır Ceza
Mahkemesi'nce verilen karar hakk ı nda.
2010/32 12-13 Haziran 2010 tarihlerinde yap ı lacak Türkiye Barolar
Birliğ i Genel Kurulu'nun Olağanüstü Toplantısı hakk ı nda..
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ğ ünün görevleri
ı nda, tapu ve kadastro i şlenılerine dayanak teşkil
2010133 kapsam
eden ve son şekli verilerek yeniden düzenlenen vekaletnameler ile ilgili olarak yay ı mlamış oldukları genelgeler
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0

20/512010
2010/34 Birlik Kesene ği ve Ölüm Yard ı mı hakkı nda.
24.12.2009 tarihinde yürürlü ğe giren Avukatl ı k Asgari Ücret
Tarifesi'nin Birinci, İ kinci Kıs ımlarında düzenlenen avukatl ık
21/512010
2010/35 ücretleri ile ilgili k ıs ını ların ı n iptali hakk ı nda Afyonkarahisar Barosu Ba şkanl ığı tarafı ndan Dan ıştay 8.Daire
Başkanl ığı'na açı lan dava hakk ı nda.
2010136 Belediyeler tarafı ndan avukat bürolar ı için al ı nması zorunlu
2115/2010
tutulan işyeri Açma ve Çal ıştı rma Ruhsatı "
Avrupa İ nsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün
21/512010
2010137 "İ htiyati Tedbir Kararları İ çin Özel Faks Hatt ı " konulu 19
Nisan 2010 günlü yaz ı sı
24/5/2010
2010138 TBB Meslek Kuralları n ı n 23. maddesi hakk ı nda.
Maliye Bakanl ığı n ı n UYAP VERILER! VE RISK ANALIZ
MODELI İ LE RISKLI AVUKATLARIN TESPIT! PROJES İ"
2715/2010
2010139 kapsam ı nda TBB tarafı ndan meslektaşlarım ızın
mağduriyetine sebebiyet verilmemesi yönünde yap ı lan
çal ışmalar
ı m ızı n talep etmeleri halinde posta pulu sat ı m işi
271512010
2010140 Barolar
yapabilecekleri_konusu_hakk ı nda.
"Kamu Hizmetlerinin H ızland ı rı lması Amacıyla Bazı
2010141 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
29/512010
Yap ı lmas ına Dair Kanun Tasar ı sı" hakkı nda Baroları m ızdan
istenen görüş ve öneriler
D ışişleri Bakanl ığı , Uluslar aras ı Güvenlik İşleri Genel
ğü'nden al ı nan 06.05.2010 günlü 1970 say ı lı
1/612010
2010/42 Müdürlü
"KSYO-Münhal Kadro" konulu yaz ı ve eki tercüme metinleri
hakkı nda.
Avukatl ı k Asgari Ücret Tarifesi"nin, "11 inci maddesinin
2010/43 birinci fı kras ı"nda yapı lan ve 04.05.2010 günlü 27061
4/612010
say ıl ı Resmi Gazete'de yay ı mlanarak yürürlü ğe giren tarife
değ işikliğ i hakk ı nda.
1136 sayıl ı Avukafl ı k Kanununun 69.maddesinde yer alan
2010/44 "Disiplin Kovu şturması n ı n Sonuçlanmas ı ndan Veya" ibaresi 22/6/2010
hakk ı nda Anayasa Mahkemesi'nin karar ı
"Gelir Vergisi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kara2010/46 mamelerde De ğişiklik Yapı lmas ı na Dair Kanun Tasar ı s ı" na 71712010
bir madde eklenmesine ili şkin teklif metni hakk ı nda.
71712010
2010/45 Irfan CAN ı n ruhsatnamesinin iptali hakk ı nda.
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Ceza Muhakemesi Kanunu Gere ğince Görevlendirilen
Müdafi ve Vekiller içiri Barolarca Yap ı lacak Cari Giderler
2010147 ile Bu Hizmet İçin Çal ıştı rı lacak Personele ilişkin Yönetme9/712010
lik" in iptali istemiyle Dan ıştay 8.Dairesi'nin E.200818169
sayıl ı dosyası nda açtığı mız davada Dairece tesis edilen
31.05.2010 tarih K.2010/3111 say ı l ı iptal kararı hakkı nda.
Avukatl ık Yasas ı 'n ı n Baroları n Kuruluş ve Niteliklerini
düzenleyen 76.nıaddesinin son fıkras ı uyarı nca Muğla
2010/48 Barosu Ba şkanl ığı tarafı ndan Bodrum Kaymakaml ığı aley- 29/7/2010
hine Muğla 1. İdare Mahkemesinde açılan davalara ilişkin
kesinleşmiş kararlar hakkı nda.
CMK kapsam ı nda Barolar ı mız ve meslekta şları m ız
tarafı ndan yap ı lan hizmetleri ilgilendiren Ceza Muhakemesi
2010149 Kanunu ve buna ba ğl ı yönetmeliklerde deği şiklik yap ılması 211712010
çal ışmalarında değerlendirilmek üzere Barolar ı mızdan
istenen görüş hakkı nda.
İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasar ı s ı" taslağı
2010/50
2 21712010
hakk ı nda.
2010/51 Baro aidatları n ı ödemeyen avukatları n, Baro Genel
19/8/2010
Kurulları na katıl ı p katı lamayacakları hakkı nda.
Avukatl ı kAsgari Ücret Tarifesi hakk ındaki Baronuz
2010/52 görüş lerinin 8 Eylül 2010 tarihine kadar Birli ğ imize gönder- 23/8/2010
ilmesi
2010/53 'Tutuklama Raporu" hakk ı nda.
2518/2010
2010/54 17 Eylül 2010 günü yap ı lacak Baro Ba şkanları Toplantıs ı
2/9/2010
Hakkında.
ı k Asgari Ücret Tarifesi'nde yap ı lan değişiklik
2010/55 Avukatl
6/9/2010
hakkı nda.
2010156 TBB Avukatl ık Kanunu Yönetmeli ğ i ve TBB Reklam Yasa ğı
8/9/2010
Yönetmeliği'nde yapı lan değişiklikler hakk ı nda.
ğimiz tarafı ndan bastı rı lan Stajyer Kimlik Belgesi"
2010/57 Birli
1 319/2010
hakkı nda.
ğan Genel Kurul toplant ı s ı ndan sonra Birli ğ imize
2010158 Baro Ola
14/9/2010
gönderilmesi istenen belge ve bilgiler hakkında.
2010/59 Ulusal Baro Ağı Projesi'nin (UBAP) hayata geçirilebilmesi
22/9/2010
ve bu ba ğlamda VPN bağlantı s ı n ı n yap ılması hakk ı nda.
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Konu

1t ş

5892 say ı l ı Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı n ı n Bazı Maddelerinde De ğ işiklik Yap ı lmas ı Hakk ında Kanun Gere ğ ince
2010160 Baro Başkanları n ı n Seçecekleri Anayasa Mahkemesi Üye
Adayı Seçiminde Uygulanacak Esaslara Ili şkin Türkiye
Barolar _Birli ğ i_Baş kanl ı k_Divan ı_Karar ı
2010/61 HSYK Kanunu Tasarı sı n ı n ön tasla ğı hakk ı nda,
Ceza Muhakemesi Kanunu Gere ğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yap ı lacak Ödemelerin Usul
ve Esaslarına Ilişkin Yonetmel ıgın Deg ıştınimesı ne Dair
Yönetmelik hakk ı nda.
Meslektaşları mızı n eş ve çocukları ile baro personellerine
Ingilizce ve Bilgisayar kurslar ı nda indirim uygulanaca ğı n ı
bildiren MEB Ozel Altı n Grup Ingilizce ve Bilgisayar Kursu
hakkı nda.
MEB Çı rakl ı k ve Yayg ı n Eğ itim Genel Müdürlü ğ ü'nden
2010164 al ı nan 'Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)
Uygulamaları"_konulu _yaz ı_hakkı nda.
2010165 'Avukat Kimlik Kartı ve BaroKart Üretim ve Uygulama
Yönergesi" hakk ı nda
2010/66 İ ki ayda ingilizce öğ renimi konulu yazı hakkı nda.
D ışişleri Bakanl ığı AGİ T, Silahların Kontrolü ve
2010/67 Silahs ızlanma Genel Müdür Yard ımcı l ığı 'ndan al ınan yazı
hakk ı nda
Cumhuriyet Başsavcı l ıkları ile Adli Yarg ı İ lk Derece
2010/68 Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine
Dair Yönetmeliğin 45.maddesi hükmünün de ğiştirilmesi
hakkında.
"Türkiye Barolar Birliğ i Staj Kredi Yönetmeliğinde
2010/69 Değişiklik Yapı lmas ı na Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de
yay ımlanarak yürürlü ğe girmiştir
Avukat Stajyerlerinin sa ğl ı k hizmetlerinden faydala2010170 nabilmelerini sa ğlamak amac ıyla, isteğe bağl ı GSS (Genel
Sağl ı k Sigortas ı ) hakkı nda
2010111 "2011-2012Akademik Y ı l ı Jean Monnet Burs Program ı "
hakkı nda.
2010/72 Baronuza kayıtl ı avukat say ı ları nı n Birliğimize bildirilmesi
hakkı nda.

2819/2010

419/2010

1311012010
8/1112010
9/1112010
10111/2010

23111/2010

3011112010

9112/2010
13/1212010
1311212010
1
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No
2010/73 'Bilgi Edinme Hakkı nı n Kullan ı mıyla Ilgili Y ıll ı
k Rapor''13/12/2010
hakkı nda.
___________
TBB Adli Yard ı m Yönetmeliğinde Değ işiklik Yap ı lmas ı na
2010175 Dair Yönetmelik ve Gerekçesi" hakk ı ndaki görüşlerinizin
13/12/2010
22.12.2010 tarihine kadar Birli ğ imize bildirilmesi hakkı nda.
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü ğü, Sigortal ı Tescil ve
2010176 Hizmet Daire Ba şkanl ığı ndan al ı nan "Avukat Sigortal ı lar"
13/12/2010
konulu yaz ı hakkı nda.
CMK uygulamalar ı ndan kaynaklanan sorunlar ı n çözümüne
2010177 ilişkin 25.12.2010 günü Biriiğimizde yap ı lacak toplantı
13/12/2010
hakk ında
2010178 Baro Başkanları toplantı s ı
14112/2010
İnşaat Sektöründe 3.1 şçi Sağl ığı ve İş Güvenliği Sempo2010/79 "
20/12/2010
zyumu hakkı nda.
ğu
2010180"Orta,Do ve Güney Doğu Avrupal ı Avukaflar için 2011
21/12/2010
________ Y ı l ı Çok Tarafl ı Staj Program ı " hakkı nda.
New Hamsphire School of Law / New Hamsphire Hukuk
2010/81 Fakültesi tarafı ndan düzenlenen ödüllü makale yar ışmas ı
22/1212010
hakk ı nda.
Harçtan muaf olan kurum ve kurulu şlarca sunulan vekalet2010/82 namelerde ve yetki belgelerinde baro pulu yap ıştı rılması
22)1212010
hakk ında.
2010184 Baro Ba şkanları Toplantı gündemi hakk ı nda.
27/1212010
2010/85 2011-2012 Akademik Y ı l ı Jean Monnet Burs Program ı
30112)2010
hakkı nda
2011/1
Vekalet Pulu Hakk ı nda.
3/112011
Adli Yard ım Yönetmeliğ i'nin uygulanmas ında yaşanan
2011/3
7/112011
_________ sorunları n çözümü amacı yla toplantı yapılmas ı hakk ında.
Lahey Sözle şmesi ve Tüzük Kapsam ı D ışı nda Olan
2011/4
7/1/2011
Ulkeleraras ı Evlat Edinme Işlemleri hakkı nda.
Meslekte 40 ve 50 y ı l ı n ı doldurnı uş ve dolduracak olan
2011/5
meslektaşlarım ızı n iletiş im bilgilerinin en geç 31 Ocak 2011 1011/2011
________ tarihine kadar Birli ğimize ulaştı rılmas ı hakkı nda.
2010-2011 y ılı Avukatl ı k Asgari Ücret Tarifesi, CMK Ücret
2011/6
Tarifesi ve Harçlar Kanunu Genel Tebli ği kitapçığı n ı n Baro- 1011/2011
lar gönderimi hakk ında.
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'Tarif edilen koş ullara uyan ihtiyaç sahibi emekli avukatlara,
ek emeklilik yard ım ı yapı lmas ı hakkında.
1201119 Staj kredi miktar ın ı n artışı hakkı nda.
Ruhsatname al ım ı ve levhaya yeniden yazı lma istemler2011110 inde adaylara ili ş kin SGK Müdürlüklerinden al ı nacak tescil
kayd ı na dair belgenin Birli ğ imize ulaştı rılmas ı hakkında.
2011111 Ulusal BaroAğı Projesi (UBAP) üzerinden Adli Yard ı m ve
CMK dönem raporları nı n gönderilmesi hakk ında.
2011116 TBB taraf ından UBAP kapsam ı nda, Barolara ücretsiz web
sitesi ve mail hizmetleri sa ğlanması hakkında.
2011112 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. V. Ahsen Co şar' ın 31
Ocak 2011 tarihinde yaptığı bas ı n açı klamas ı
2011/13 5 Nisan Avukatlar haftas ı ile ilgili faaliyetlerin etkin şekilde
duyurulabilmesi hakk ında.
07-08 Mayı s 2011 tarihlerinde Adana Hilton Otel'de
2011114 yapı lacak Türkiye Barolar Birli ği 31 Olağan Genel Kuruluna
iliş kin çevre otellerden al ınan indirimli fiyat listesi
Bazı Alacakların Yeniden Yap ıland ı rılması ile Sosyal Sig2011124 ortalar ve Genel Sa ğl ı k Sigortası Kanunu ve Baz ı Kanun
ve Kanun Hüknı ünde Karamamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkı nda Kanun hakkı nda.
11-12 Mart 2011 tarihlerirıdeki Baro Başkanları
ısı nda yap ılacak Arabuluculuk Kurumu ile ilgili
2011/15 toplant
bilgilendirnıe semineri ve "Hukuk Uyu şmazlıkları nda Arabuluculuk Kanunu Tasar ıs hakkında.
Avukat yard ımcı ları na Türkiye Barolar Birli ği tarafı ndan
2011118 düzenlenerek verilen katip-yard ı mcı kimlik kartlar ı
başvuruları hakkında.
ı n ilan Kurumu Genel Müdürlü ğü'nden al ı nan "Resmi
2011119 Bas
ilan Fiyat Tarifesi_konulu_yaz ı_hakk ında.
2011120 Stajyer avukatların genel sağl ık sigorta işlemleri hakkı nda.
2011121 Vekalet Pulu Hakk ı nda.
2011122 Staj kredileri hakkı nda.
TBB internet sitesi üzerinden ula şı labilen UBAP'a
2011123 (Ulusal Baro Ağı Projesi), www.ubap.org.tr adresinden
ulaşılabilecek_olmas ı_hakkında.

12011/8

10/1/2011
_________
14/1/2011
18/112011
26/112011
26/112011
3111/2011
1/2/2011
8/212011

812/2011

9/212011

2312/2011
23/2/2011
231212011
281212011
2812/2011
113/2011
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No

jşTrlh

Birliğimiz tarafı ndan Ankara'da düzenlenen Baro
2011/25 Ba şkanları Toplantı ları s ırası nda Litai Konukevinin çal ışma
91312011
düzeni hakkı nda.
TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Zeki Durrnaz' ı n 12
2011/26 Haziran 2011 tarihinde yap ı lacak genel seçimlerde milletvekili aday aday ı olduğ undan 10.03.2011 tarihli dilekçesi ile 21/3/2011
Yönetim Kurulu Üyeli ğ i görevinden istifas ı hakkı nda.
ABnin mali ve UNICEF'in teknik deste ğ iyle Türkiye Barolar
Birliği tarafı ndan yürütülen "Önce Çocuklar: Çocuk Koruma
2011/27 Mekanizmalar ı n ı n Il Düzeyinde Modellenmesi Projesi"
23/312011
kapsamı nda geliştirilen eğitim ve tan ıtım materyallerinin
dağıtı m ı ve kullan ım ı hakkı nda.
Staj Kredi Yönetmeliğ inin Da ğıtı m Esaslar ı " başl ı klı 23.
2011128 maddesi gereğ ince, hesaplanarak dağı tı ma tabi tutarlar ve 2413/2011
________ bunlara ilişkin hesaplama tablolar ı hakkı nda.
Londra'da gerçekle ş tirilecek "Ceza Yarg ılaması nda Adalete
2011/29 Eri şim ve Insan Hakları : Polis, Mahkemeler ve Cezaevleri,
28/3/2011
_______ 3-14 Ekim 2011" konulu çal ıştay hakkı nda.
07-08 May ı s 2011 tarihlerinden Adana'da yap ı lacak olan
2011130 Türkiye Barolar Birli ği XXXI. Olağ an Mali Genel Kurul
30/312011
Gündemi hakkında.
2011131 Adli Yard ı m Ödeneklerinin Da ğıtı m ı Hakkı nda.
31/312011
2011132 CMK Ödeneklerinin Da ğıtı mı Hakkı nda.
31/3/2011
Londra'da gerçekle ştirilecek "Hukuk Yarg ı lamas ı nda
2011/33 Adalete Eriş im: Etkinlik, Karşı lanabilirlik ve Hakkaniyet, 7-8
7/412011
Kası m 2011" konulu e ğ itim hakkı nda.
2011/34 Özel yetkili ağı r ceza mahkemeleri konusu sempozyum
814/2011
hakk ı nda
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Kanun Tasan/Taslakları Hakkındaki Görü ş ler

GÖkÜÜR
1W!i İr5İĞİ rRİiiı,.

2

GÖRÜŞCN BiLDİRİLDİĞİ KANUfI'

-. KURUM______
-

"Banka ve Kredi Kartlar ı Kanun unda

23.06.2009 gün ve 3533 Değişiklik Yap ılmasına Dair Kanun Tasarısı"
sayılı yazı,
hakkında görüş,
"e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasar ısı " ile
15.09.2009 gün ve IVilgili görüş,
29/5082 sayılı yazı,
"e-Devlet Hizmetlerinin Hızlandı rılması
için Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı, ile ilgili görüş,
"Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda
25.12.2009 gün ve 6982 Değişiklik Yap ılması na Dair Kanun Tasarısı"

07.10.2009 gün IV29/5335 say ılı yazı ile,

sayılı yazı ile,

ŞÖiÜÜf%İüitİUfÜİĞi.

ile ilgili görü ş,

Türkiye Büyük Millet
Meclisi Adalet Ve İçişleri

Komisyonu Başkanlığı
Başbakanlık
Başbakanlık
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Adalet Ve İçişleri

Komisyonu Başkanlığı
(D

15.01.2010 gün ve 253
sayılı yaz ile,
6 21.01.2010 gün ve 347
sayılı yazı ile,

t.,

"Silah Kanunu Tasarısı" ile ilgili görüş,

Türkiye Büyük Millet
Meclisi Adalet Ve İçişleri

a

Komisyonu Başkanhğj_
"5680 sayılı Pasaport Kanunun da Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ve

Gerekçesine ilişkin görüş,

27.03.2010 gün ve 1789 "Kamuoyu Ile Paylaşı lan Anayasa Taslağı " ile
ilgili görüş,
ılı yazı ile,
L_ say

Türkiye Büyük Millet
Meclisi Adalet Ve içişleri

tü

Komisyonu Başkanlığı

D)

Türkiye Büyük Millet
Meclisi Adalet Ve İçişleri

(D
=
(D

Komisyonu Başkanhğı

0
D)

=

j

0:>>>

0:

0

2
c

": =
a

I
8

GÖRÜ$ Ş1JÜr

-

14.09.2010 gün ve IV26/5295 sayıl ı yazı ile,

İLDİ1kİLfiİĞI KANUN
SXB
TARI/TASLKLtM
"Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yap ılması na Dair Kanun Tasarısı"
hakkında görü ş,
• «1136 sayılı Avukatlı k Kanununun 180.maddesinde Değişiklik Yapılması na Dair Kanun
Tasarısı Önerisi,"
G

1)ltÜŞtJüİE İR1LDİj
•

KURUM

Türkiye Büyük Millet
Meclisi Adalet Ve İçişleri
Komisyonu Başkanlığı

t,
0

=

şu
=
(D

c
=
=

sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Yürürlük
ve Uygulama Şekli Hakkı ndaki Kanunda
Değişiklik Yapılması Istenen Madde Önerileri>'

• Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince
Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için
Barolara Yap ı lacak Cari Giderler ile Bu Hizmet
için Çalıştırı lacak Personele ilişkin Yönetmelik"
Değiş iklik önerileri gönderilmiştir.

El
r

0

• "5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320

25.10.2010 gün ve 6091 • "Ceza Muhakemesi Kanunu Gere ğince Müdafi
ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yap ılacak
sayılı yazı
Ödemelerin Usul ve Esaslar ına İlişkin
Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
Taslağı"

=

Adalet Bakanli ği

$J

GÖRÜŞON
İLDİRİL
- Bi
ĞItkRIH
-

GÖRÜŞON ğIü5t İLfiİĞiüNuN
TASARI/Tt?İKaRI

10 02.11.2010 gün ve 6375 "Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu Kanun
Tasarısı" ön taslağı na ilişkin görüşlerimiz,
yazı ile,
sayılı
________________
"Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince
Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yap ılacak
17.12.010 gün ve 7322
Ödemeler Ilişkin 2011 Yılı Tarifesi" ile ilgili
sayılı yazı,
görüş
29.12.20 10 gün ve 7695 "Milletleraras ı Tahkim Ücret Tar ıfesinin
hakkında Tebliğ"e ilişkin görüş,
sayılı yazı ile,
ve Uluslararası Koruma Kanun
"Yabancılar
04.01.2011 gün ve IVTasarısı Taslağı" ile görüş,
3/25 sayılı yazı,
"Hakimler ve Savc ılar Kanununda Değişiklik
11.01.2011 gün ve IV
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ön taslağı ile
1/285 say ılı yazı ile,
ilgili görüş,
25.02.2011 gün ve IV- 1 "Baz ı Kanunlarda Değişiklik Yapılması na Dair
Kanun Tasarısı" Ön Taslağı, ile ilgili görüş,
/1167 say ılı yazı ile,
"İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasar ısı" ile
16 14.09.2010 gün ve 5294 ilgili görü ş,
sayılı yazı ile,

1ÖkÜŞÜNBİLD!RiLDİĞ
_______
KURUM
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Adalet Ve İçişleri
Komisyonu Başkanlığı
Adalet
Adalet

't

Adalet

ü>
0
ü>

Adalet
0
ü>

Adalet

ü>
=
't
=
(D
=
=
=

.7

=
0'>

=

0
=
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TBB Yönetmelikleri De ğişiklik Çal ışma ları

YÖNETMELİK DE ĞİŞİKLİKLERİ
(01.04.2009 — 04.04.2011)

öx'iaIInI'

GAZETE

MADDEKNt5VLI!LVI

AVUKATLIK
27.06.2009 2 nci maddesi yandaki
KANUNU
şekilde de ğiştirilmiştir.
27271
YÖNETMELİĞİ

MADDE iflWI
Bu Yönetmelik, 1136 say ılı Avukatl ık Kanununun uygulanmasına iliş kin usul ve esaslar ı kapsar.
Ancak, 1136 sayılı Kanunun 55 inci maddesine dayan ı larak çıkarı lan Türkiye Barolar Birli ği Reldğm Yasağı Yönetmeliğ inde, 176 ila 181 inci maddelerine dayan ılarak çıkarılan
Türkiye Barolar Birliği Adli Yardı m Yönetmeliğinde, 44 üncü
maddesinin (B) bendine dayan ılarak ç ıkarılan Türkiye Barolar
Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğ inde, 27 nci maddesine dayan ılarak ç ıkarı lan Türkiye Barolar Birli ği Staj Kredi
Yönetmeliğ inde ve 23 üncü maddesine dayan ılarak çıkarılan
Türkiye Barolar Birli ğ i Avukatl ık Staj Yönetmeli ğ inde düzenlenen hususlar ı kapsamaz

21
<D

0
oJ

0
Lü

üncü maddesinin büh Avukatlık Kanunuıiun
-4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz
ci fıkrası yandaki . ş ekilde olanlar levhas ına yazılmak üzere, diledilderibaroya ba şvuradeğiştirilmiştir.
bilirler.
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GAZETE MADDE NUMARASI

MADDE METNi

4 üncü maddesinin ikinci
fıkrasını n (d) bendi yüMülga
rürlükten kald ırılmıştır.
5 inci maddesinin (c)
bendinde yer alan «(c)
(d) bentlerinde" ibaresi
"(c) bendinde" şeklinde
değiştirilmiştir

oJ
0
0

- c) Yabi ı hukuk fakültesini bitiren yabancı avukatiardân
Türk uyru ğuna geçmiş olanlar için, 4 üncü maddenin ikinci
fıkrasını n (Değiş ik ibare:RG-27/612009-27271) (c) bendinde
yazılı belgeler aranmaz. Ancak bu ki şiler baş vuru dilekçelerine, ayrıca aşağı daki belgeleri de eklemek zorundad ırlar.

15 inci maddesinin ikinci,
üçüncü ve dördüncü fık-.
raları yürürlükten kald ı - Mülga
rilmıştır.

-.

0

(D
(D
=
=
=

ÇISLgI1R

IF3,],]tLUMntt91
Karar
Madde 23 - Baro yönetim kurulu, avukat ın, istek sı rası nda levhasına yazılı olduğu baroya yıllık kesenek borcu, Sosyal Sigortalar Kurumuna (Mütga ibarc:RG-27/6/2009-27271)
-- prim borcu oldu ğ unu veya disiplin kovuşturmasi alt ında
bulunduğ unu tespit ederse, bu engeller ortadan kalk ıncaya kadar işlem yap ılmamasın ı kararlaştırı r ve avukata, nakil iste ği
hakkı nda bir karar verilebilmesi için borçlar ın ın ödenmesinin
23 üncü maddesinin
ve/veya disiplin kovu şturmasını n sonuçlanmasını n gerekti ğini
tebliğ eder.
birinci fikras ında geçen
Avukatı n; levhas ına yazılı olduğu baroya yukar ıda sözü
"yaşlılik sigortas ı" ibaresi
r
edilen
türde borçları yoksa ya da yap ılan tebligat üzerine bu
yürürlükten kald ırılmıştı
borçları nı n ödendiği, avukatın borçlu oldu ğu baro tarafı ndan
düzenlenecek bir belge ile kan ıtlanm ış sa; avukat disiplin kovuşturması altında bulunmuyor ya da hakkındaki disiplin kovuşturması n ı n sonuçlandığı , kovuşturma yapan baronun bu
konudaki yazısı ile kan ıtlanmış sa; nakil isteminde bulunulan
baro yönetim kurulu nakil istemini inceler ve istemin kabulü
veya reddine dair bir karar verir.

al
t,
0
0)

0
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53 üncü maddesinin
ikinci fıkrası yürürlükten Mülga
1
kaldırı lm ıştır.
73 üncü maddesinin
0709.2010 üçüncü fıkrasını n (li)
bendi yürürlükten kald ı - Mülga
27695
rılmıştı r.
AVUKATLIK
ORTAKLIĞI
YÖNETMELİĞİ

0

-

22 nci maddesinin üçünAvukatlı k orta klığında; ortakları n kendi aralarrnl
13.06.2009 cü fı krası yandaki şekilde ortakl ılda ilgili her türlü uyu şmazlı
klar, ortaklık payı devri ve
27257
değiştirilmiştir
intikalinde bedele ili ş kin olarak üçüncü şahıslarla aralarında
çıkacak anla şmazl ı klar genel hükümlere göre çözümlenir.
25 inci maddesinin ikinci
fıkrası yürürlükten kald ıMülga
rılmıştır.
27 nci maddesinin ikinci
fıkrası yandaki şekilde
değiştirilmiştir

Ortakl ığı n fesih
iijinde,
bulunmaması halinde; Avukatl ı k Kanunu, bu Yönetmelik
hükümleri ve genel hükümler uygulan ı r.
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Büro
MADDE 4Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun
REKLAM
07.092010 4 üncü maddesi yandaki mümkün olmamas ı halinde müvekkille görü şme yapılacak
şekilde değiştirilmiştir.
yerin, bu amaca elverişli ve mesleğin saygınliğına yaraşır
YASAĞI
27695
nitelikte olması gerekir.
YÖNETMELI ĞI
Avukat büroları; avukatlık hizmetinin ba ğımsızl ığı na
aykırı olacak şekilde, meslek hizmetleri d ışındaki iş ve
amaçlara tahsis edilemez.
—
Tabela, fiziki imkans ızlık hallerinde bina cephelerine,
5 inci maddesinin üçüncü büro balkonu ve pencerelerine as ılabilit Fiziki imkans ızlık
halleri dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yafıkrası yandaki şekilde
nı na, giri ş holü veya koridoruna, büro giri ş kapıların ı n yanına
değiştirilmiştir.
asilabilir.
Başl ıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; sadece avukatlı k unvanı, varsa akademik unvan, ad ı ve
6 ncı maddesinin ikinci
soyadı, adres, telefon-faks numaralar ı, internet ve e-posta
fıkrası yandaki şekilde
adresleri ile bağlı bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar Biniibare eklenerek değiştiği sicil numaralar ı, vergi dairesi ile vergi sicil numaras ı (Ek
ibare:RG-7/9/2010-27695) ve Türkiye Barolar Birli ği ve/veya
_____________________ ka yıtlı bulunduğu baronun amblemi yer alabilir.
Bu Yij tı lik kapsamında olanlar inühür
6 ncı maddesine yandald
damgalaıjullanamazlaıt
eklenmiştir.
fıkra
__________________
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Bu Yönetmelik kapsamı nda olanlar iş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslekta şlarıyla haksız rekabete yol
8 inci maddesinin birinci açmamak kayd ı yla, baro veya Türkiye Barolar Birli ği organ ve
başkanlık seçimleri ıle genel veya yerel seçımlerdekı adaylıkfı krası na yandaki bent
larına ılışkı n bilgileri seçım tarihinden azam ı 2 ay once başla''
.
.
eıuenmıştır. y
ı p seçimi izleyen 10 gün içinde sona erdirmek kayd ı ile yazılı,
işitsel ve görsel ileti şim araçları veya internet yoluyla duyurabilirler. Bu duyumlar amaca elveri şli ve mesleğin saygınlığına
____________ __________________________ yara şır nitelikte olur.
f)

Bu Yönetmelik kapsam ında olanlar, mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çal ışmaların ı
yayı miamak amacı yla internet sitesi açabilir. Tabelada, bas ıl ı
evraklarında ve Internet sitesinde tercih etti ği e-posta adres9 uncu maddesinin ikinci lerini kullanabilir. Internet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini
fıkrası yandaki şekilde
yürütürken avukatlı k mesleğinin onur ve kurallarına, avukat
değiştirilmiştir. unvan ı n ın gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı
ve gerekli güvenlik tedbirlerinj alarak, s ır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kayd ı ile internetin kendine özgü
araçları n ı ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma
ile korunan internet sitesinin geri plan ında kişiselleştirilmiş
"sanat ofis" benzeri uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar
ilgilisinin d ışındakilerin kullan ımına açılamaz.

(D
ü,
0
ü)

0

ü,
ü)
=

(D
=
Vb
=

2
=

GAZETE
a) Site sahibi ya da sahiplerinin ad ı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil unvan ı, avukatlık
bürosu ise büro unvan ı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birli ği ve
9 uncu maddesinin üçün- baro sicil numaralar , mesleğe başlama tarihi, mezun oldukı
cü fıkrasının (a) bendine lar
ı üniversite, bildikleri yabanc ı dil, mesleki faaliyetin yürüyandaki şekilde ibare
ğü büro adresi, telefon ve faks numaralar ı, e-posta adresi,
eklenerek deği ştirilmiştir. tüldü
(Ekibare:RG-7/9/20!O-27695) baro ve Türkiye Barolar Birliği
seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve
diğer adaylar hakk ı nda bilgilendirme gibi bilgilerin bulunmagar,
iÇnetmelik Hükümlerine ii ılıC
MADDE 12Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde
barolar tarafindan ilgiliye bir uyarı yazısı gönderilir ve söz
konusu aykırılığı n 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi
daki
takdirde
baro tarafı ndan resen soru şturma aç ılacağı bildirilir.
12 nci maddesi a şağı
Uyarı yazısının ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde
şekilde değiştirilmiştir.
aykırılığın gidcrilnıediği tespit edilirse, baro tarafından resen
soruşturma başlatılı r. Bu Yönetmeli ğe aykırı fil veya filleri
birden fazla işleyenler hakkı nda uyarı yazısı gönderilmez, derhal ve resen disiplin soru şturması açılır.
Türkiye Barolar Birliğine yapı lan şikayet başvuruları
içerik incelemesine tabi tutulmaksızı n avukatın kayıtlı olduğu
______ baroyagönderilir
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Geçici 1 inci maddesiyürürlükten kaldırılm ıştır.
- --

Mülga

Yapıştırı lacak Pairfledai
MADDE 5STAJ KREDI
30.11.2010 5 inci maddesi yandaki
Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yap ıştırılacak
YÖNETMELİĞİ
27771
şekilde değiştirilmi ştit
pulun bedeli, pulun yap ıştırıldığı tarihte yürürlükte olan Avukatlı k Kanununun 27 nci maddesinde düzenlenmi ş pulun de______________________ ğeridir.
-12 nci maddesinin birinci
fıkrası n ı n ilk cümlesi
Staj listesinde yazıl ı stajyere kredi, staja başlama tarihinyandaki şekilde değiştiril- den başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir.
rnytir.
18 inci maddesinin biFaiz basit faiz olup, ödeme tarihine göre günlük faiz herinci fıkrası rnn dördüncü
saplanır ve Yönetmeli ğin 19 uncu maddesinde belirtilen süre
cümlesi yandakişekilde
içinde borcun tamamı ödendiği takdirde faiz talep edilmez.
değiştirilmiştir.
19 uncu maddesinin
Bu Yönetmeliğ in 18 inci maddesi uyarınca hesaplanan
birinci fıkrasının ikinci
toplam borç, muacceliyet tarihinden itibaren on iki ayl ık takcümlesi yandaki şekilde
sitle geri ödenir.
_________________
değiştirilmiştir.
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YARDIM ve
DAYANIŞMA
FONU
YÖNETMELİĞ t.
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17 nci maddesinin birinci
Yapılacak yard ımlar aşağı da maddeler halinde belirtilıniş14.08.2009 fıkrasını n ilk cümlesi
tir;
değiştirilşekilde
yandaki
27319
- 1miştir.

17 nci maddesinin birinci
2) Analık Sebebiyle Yap ılacak Geçici İş Göremezlik Yard ı fıkrası mn (b) bendinin
mı : Sadece bayan avukata ve bayan stajyere verilmek üzere,
(2) numaral ı alt bendi
yandaki şekilde değiştiril- do ğum yapmas ı nedeniyle yap ılacak olan yard ımdır.
mi ti.
-14/11/2001 tarihli ve
24583 sayılı Resmi
09.06.2009 Gazetede yayımlanan
HAKEM
Mülga
Türkiye Barolar Birli ği
KURULU
27253
Baro Hakem Kurulu
YÖNETMELİĞİ
Yönetmeliğ i yürürlükten
kaldırılmıştır.
30/11/2001 tarihli ve
24599 sayılı Resmi
09.06.2009 Gazetede yay ımlanan
AVUKATLIK
Mülga
Türkiye Barolar Birli ği
SINAV
27253
Avukatlık Sı nav YönetmeYÖNETMELİĞ İ
liği yürürlükten kald ırılmıştır.
-
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TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ
31. OLA ĞAN GENEL KURULU

TBB Eğitim Merkezi

Türkiye Barolar Birli ği 31. Ola ğan Genel Kumlu

TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ EĞİTİ M MERKEZ İ
ÇALI ŞMA RAPORU

JBB
EI İTİM
MERKEZ!

GİRİŞ
t - Ülkemizde Hukuk Devletinin yara ald ığı, yargı bağımsızlığmın önemli ölçüde zedelendi ği, hukuka aykırılıkların arttığı,
nın kurucu
halkı
n yargıya güven duygularmın sarsıldığı, yargı
n göve
avukatları
ıınsurlarımn temsilcileri olan hMcim, savc ı
revlerini yapmakta zorlandıkları , yargı dışı yargılama alteman boyutlarının
tiflerinin gündeme geldi ği, ekonomik sıkıntıları
i bir dönemğ
izi
olumsuz
etkiledi
yükselerek mesleki faaliyetinı
ı bağımsızlığırım
n hak arama özgürlü ğünün sesi, yarg
de; halkı
en önemli özelli ği savunmanın temsilcisi biz avukatlar ın, her
bakı mdan güçlenmesi gereklidir. Bu güçle ımıe, Barolarınıızm
ve Türkiye Barolar Birli ği'nin güçlerine güç katacak, "hukukun
üstünlüğünün en yüksek değer olarak" yerle şmesi ivme kazanacaktır.
na ve anayasal ilkeBütün iş lem ve eylemleri hukuk kurallar ı
lere uyan, kendisini bu kurallarla ba ğlı sayan hukuk devletinin
i olan Yargının Bağımsızlığı, savunma ile değer
en önemli özelliğ
ve anlam kazanmaktad ır.
na
Anayasan-ıızm 2.maddesinde de belirtilen insan hakları
saygı h demokratik hukuk devletinin en önemli göstergelerinden
biri, savunmaya verilen de ğerdir. Bu nedenle savunmay ı temsil
eden avukatlar
ın nitelikleri; sadece avukatl ık mesleği bakınundan değil, adil yarg ılanma, adaletin gerçekle şmesi ve kamu yararı ile de doğrudan bir ba ğ içindedir.
Anayasa mahkemesi kararları nda vurgulandığı üzere, güçlü
ve bağımsı z savunma mesleği, hukukun üstüıılüğünün, hukuk
devletinin, hukuksal uzla şmanın, adil yargılanma duygusunun
n güvencesi olup, bu de ğerler ancak donave toplumsal barışı
nabilir.
mmh ve bağımsı z avukatlarla teminat altına alı
Son yıllarda; yargının kurucu unsurlarmdan "karar ve say"
ı lması, e ğitimleri
temsilcileri yargıç ve savcılann niteliklerinin artır
na
ve uzmanlaşmaları için çalışmalar yapılması ve bu mesleklere
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TBB kabul

ciddi kurallara ba ğlanmasına rağnıen, yargını
n diğer kurucu unsuru "savunma"nm temsilcisi Avukatlar bak ımından benzer
MERKEZI
değerlendirmeler ve çalışmalar maalesef yapılmamaktadır.
EĞ ITIM

Oysa Avukatlı k Kanunu madde l'e göre "yargının kurucu
unsuru" savunmayı serbestçe temsil eden, TCK madde 6'ya
göre "yargı görevi" yapan, Avrupa Birli ği iştişari ziyaret raporlarmda belirtildiği üzere "yargının paydaşı" olan, halkı
n hak
arama özgürlü ğünü yaşama geçiren ve adil yargılanmanın gerçekleşmesinde çok önemli rolleri olan avukatların, zengin bilgi
donammı na sahip nitelikli hukukçu olmalan hukuk devletine
işlerlik kazandıracak ve yargının kalitesirıin düzeyini yükseltecektir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun madde 110/2-9-12 f ıkralarına göre "Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaştıracak
şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak", "Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sa ğlayacak
her türlü tedbiri almak" ve "Baro Mensuplarımn İlmi ve
Mesleki Seviyelerini Yükseltmek için kitaplık açmak, dergi
çı kartmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserler
meydana getirilmesini teşvik etmek", madde 121/14 fıkrasına
göre "Avukatlık Mesleğinin Gelişmesine Dair Incelemeleri Yapmak, Vardığı Sonuçları ve Teklifleri Birlik Genel
Kurulu'na Sunmak"la görevli TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞİ ile 1136 sayılı Avukatlik Kanunu'nun 76.maddesinde
belirtilen nitelikleri yanında; "Avukatlık mesleğini geliştirmek" ve madde 23'de ifade edildi ğ
i üzere "Avukat adaylarına eğitim çalışmaları düzenlemek" görevleri olan BAROLARIN birlikte hareketle Avukatlık mesleğinin ve Avukatları
n
meslekte gelişmelerini teşvik amacıyla yapacakları çalışmaların ve verecekleri hizmetlerin başı
nda kuşkusuz "EĞITIM"
öncelikli bir önem arz etmektedir.
Toplum hayatı geliştikçe, ihtiyaçlar arttıkça yazılı hukuk kuralları çoğalmakta ve hukuk alam genişleyerek çoğu zaman
da karmaşık hale dönü şmektedir. Yasa, kural, karar ve yazılı
kaynak yoğunluğu, bir hukukçu için asıl olan "hukuki problemleri tespit ve te şhis etmek, doğru çözümler bulmak" hedefini yakalamakta bazı zorlanmalara neden olmaktadır. Son

82

Türkiye Barolar Birİ iği3l.Olağ an Genel Kurulu

yıllarda temel hukuk dallar ı nda ve usul hukuku alanlar ında
süratle yasa de ğişiklikleri yap ılmıştır. Yargı reformu adı altmndan
da gerçekleştirilen bu hızlı değiş imin biz avukatlar taraf ı
takibi zorunlu olmakta ise de, önemli say ı da avukat günlük
yoğun iş programı içinde bilgi donan ırmna ayıracak zamandan yoksun kalmaktadı r. Bu gerçekler kar şısında Meslek içi
Eğ itimin meslektaşlanmı za sunacağı katkı önem kazanmaktadır. Bu durumda; gerek avukat stajyerlerine, gerekse mesi Türlektaşlarımıza "E ğitim" hizmetlerinin verilmesi gere ğ
kaçmilmaz
n
tartışılmaz,
i
ile
Barolarımızı
kiye Barolar Birli ğ
görev ve sorumlulukları olarak ön plana ç ıkmaktadır.
Türkiye Barolar Birliği'nin 23-24 May ı s 2009 tarihinde
Ankara'da toplanan 30. Ola ğ an Genel Kurulu'nda yapılan
seçimlerle göreve gelen Yönetim Kurulumuz; bu bilinçten
hareket ederek 13/06/2009 tarihli toplant ısmda aldığı (aşağıda
metni verilen) 433 sayılı kararmm; "a-b-c-d-e-f-g" bentlerinde
n başlatılması hususunda Baş belirtilen konularda çal ışmaları
i
ile
yetki
vermiştir.
kanlık Divamna oybirliğ
13/06/2009 tarih ve 433 say ı lı kararı : Maddeler halinde belirtilen konularda gerekli çal ışma grupları n ı n olu şturulması n ı sağlamak üzere Başkanl ı k
Divanı na yetki verilmesi konusu,
a) Bilgi i şlem, web sayfas ı çal ış maları n ı n yürütülmesi ve düzenlenmesi
b)İ nsan Haklar ı Merkez yap ı lanması n ı n oluş umu
c) TBB ve Barolar İ nsan Hakları, Kad ı n Hakları, Çocuk Haklar ı ve Çevre
Komisyonlar ı müşterek çal ış maları ve yap ı lanmas ı
d)Staj Eğ itim ve Staj Yönetmeli ğ i çal ış maları n ı n planlan ı p yürütülmesi
e) Meslek içi Eğ itim ve Avukatl ı k Kanunu Yönetmeli ği ile eğitim
müfredatları n ı n olu şturularak yürürlü ğe konulması
f) Meslek Kurallar ı çal ışmaları n ı yürütmek üzere gerekli olu şumun
sağlanmas ı
g)Avukatl ı k Kanunu çal ışmaları n ı n planlanmas ı ve yürütülmesi
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TBB

• Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulunun 13.06.2009
tarih ve 433 sayılı kararı ile verdiği yetki üzerine Türkiye Barolar
MERKEZ]
Birliği Başkanlık Divanı aşağıdaki kararları almıştır.
EâTim

15/06/2009 tarih ve 2 no'lu kararı n (d) bendinde yazılı olduğu üzere;
"Staj Eğitim ve Staj Yönetmeliği çalışmalar
ının plaıılanıp
yürütülmesi, Meslek içi E ğitim ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği eğitim müfredatlarının oluşturularak yürürlüğ e konulmas ı,
Meslek Kurallan çalışmalarını yürütmek üzere gerekli olu şumun sağlanması konularında çalışmalar
ın Başkan Yardımcısı
Av. Berra Besler, Başkan Yardımcısı Av. Talay Şenol ve Genel
Sekreter Av. Cengiz Tu ğral tarafından yürütülmesine" ve
28/06/2009 tarih ve 2 nolu karar ile;
"Staj Eğitimi, Eğ
itim müfredatı ve Staj Yönetmeli ğ
i çalışmalarının Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler Başkanlığı'nda
Başkan Yardımcısı Av. Talay Şenol ve Sayman Üye Av. Sitare
Sağsen tarafından yürütülmesine" oy birli ğ
i ile karar vermiş
ve bu konularda çalışmalar başlatılmıştır.
Il- TBB Yönetim Kurulunun 13.06.2009 tarih ve 2009/433
sayıl
ı kararının, TBB Başkanlık Divamnın 15.06.2009 tarih
2 nolu kararının (d) bendi ve TBB Başkanlı k Divanının
28.06.2009 tarih ve 2 nolu karanmn
UYGULAMAYA KONULMASI İÇİN YAPILAN
HAZIRLIK VE YAPILANDIRMA ÇALI ŞMALARI
11.1-Türkiye Barolar Birli ğ
i'nin Sayın Başkanı merhum Av.
Ozdemir Özok'un isteğ i ve görevlendirmesi ile Türkiye Barolar
Birliği Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler tarafından; "Avukatlık Mesleğinin ve Avukatların meslekte gelişmelerinin sağlanması için Hukuk Eğitimi - Meslek içi Eğitim - Staj Eğitimi ve
Türkiye Barolar Birliği'nde kurulmas ı düşünülen "Eğitim Merkezi" hakkmda görüşlerini bildiren bir ön çal ışma yapılmış ve
04.09.2009 tarihli onyedi sayfadan ibaret (a şağıda metni bilgilerinize sunulan) rapor Türkiye Barolar Birli ğ
i Başkanlığına ve Yönetim Kurulu üyelerine takdim olunmu ştur.
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TBB
E ğ iTiM

04.09.2009
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KONU: Avukatlık Mesleğinin ve Avukatlann meslekte gelişmelerinin
sağlanması için; Hukuk Eğitimi, Meslek içi ve Staj Eğitimi, Türkiye
Barolar Birliği'nde kurulması düşünülen Eğitim Merkezi, hakkında
görüşlerimizin sunulmas ıdır.
1. Genel olarak
İleri, Çağdaş ülkelerde Hukuk devletinde bütün ili şkiler hukuk düzeni içinde ve hukuka uygun olarak gerçekle şir. Türkiye'de çağdaş ve
hukuka bağlı bir devlettir ve ülkede her ş ey hukuk çerçevesinde hayata
geçer. Çünkü "hukuk" herkes için huzur ve refah ın, eşitliğin, mutluluğun
kaynağıdır.
Hukukun devlet ve toplum ya şarn ı m ı zda etki ve uygulama alan ı n ı n bu kadar geni ş ve önemli olması n ı n doğal sonucu olarak ülkemizde "hukuk bilincinin yayg ı n bir şekilde yerleştirilmesi; hukuk
şkavram ve kuralları "n ı n anlaşılı r ve yeterli ölçüde ilköğretimden ba
layarak topluma verilmesi gerekli ve çok önemlidir. Hukuk devleti olman ı n ilk adı m ı ; toplumda hukuk bilincinin yerle ş mesi ve hukuka saygı duyulmasıdı r. Hukuk devletinde yaş amak isteyen herkes bu
konuda kendi çapı nda kendisini sorumlu ve görevli saymal ı, toplumda
"her ş eyin hukuk düzeni içinde hayata geçmesi için olu şan ortak irade"
yaş am biçimi haline gelmelidir.
Hukuk devletinin en önemli özelli ği Yargı Bağı ms ızlığı dı r. Bu nedenledir ki y ı llardı r Türkiye Barolar Birliği, Barolar, Sivil Toplum
Örgütleri. Üniversiteler, demokratik kurumlar, siyasi partiler k ısacas ı Hukuk devletini özlemle isteyenler "Yarg ı Bağımsızlığını n olmadığı bir ülkede hukuk devletinden bahsedilemez" demekten ve bu konuda mücadelelerini sürdürmekten vazgeçmemi şlerdir.
Hukuk devletinin olmazsa olmaz ı yargı Bağı msı zlığı n ı n da en
önemli özelliğ i "savunma" ve savunman ı n özgürce yap ı labilmesidir.
o halde savunma ve özgürlü ğü olmadıkça Yargı Bağı msızlığı sağlanamayacak, Yargı Bağı msız olamadı kça Hukuk Devleti de ya şama
geçemeyecektir.

85

rürkiye Barolar Birliği 31. Ola ğan Genel Kumlu

T8B
EG İJİM
MERKEZ!

• Anayasamızın üçüncü kısm ında yer alan "Cumhuriyetimizin Temel
Organ"larından olan 'say-savunma ve karar> unsurları ile oluşan YARGI ERKİ: kurucu unsurlarının temsilcileri hakim-savc ı ve avukat birlikteliğiyle gerçekleştirdiği "yargılama faaliyeti" ile yargısal denetimi sağlayarak Hukuk devletine ve demokrasiye işlerlik kazandırmaktadır.
• Hukuk devletinin en önemli özelliği Yargı Bağıms ızlığı n ı n çağda ş
toplumlara katkılarının en başında; Anayasa ve kanunlarla güvence
altına alınan, uluslararası bazı hukuk metinlerine d6hil edilen TEMEL
HAK'lardan olan 'Adil Yargılanma Hakkı »gelir. Doğru vegüvenliyargı lanma hakkının uygulanmas ı, korunması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi bağımsız mahkemelerin, yargıç ve savcıların varlığına bağlı olduğu
kadar yaptığı işin sorumluluğunda bilgili, yürekli, cesur ve en önemlisi
bağı msız avukatların varlığına da ihtiyaç göstermektedir
O halde Yargı Erki'nin kurucu unsurlar ı n ı n temsilcileri olan
hukuk uygulayıcılarının önemleri tartışmasızdır ve onların mutlaka
"nitelikli hukukçu" olmalan gereklidir. Çünkü Hukuk uygulay ıcılannın
(hdkim-savcı-avukat) uygulamalarının sonuçları. Hukuk Devletini doğrudan etkiler niteliktedir.
Hukuk uygulayıcılarını yetiştiren Hukuk Fakültelerinin bu anlamda
sorumlulukları dığerfakültelerden çok farklı boyutlar taşı maktadır. Hukuk
Fakültelerinde başlangıçtan itibaren öğrencilere; "hukuk çuların; hukuk devletinin bekçileri ve teminatı oldukları, hukukun üstünlüğünün egemen kılınmasın ı sağlamakta ve ülkede demokrasinin yerleşmesinde önemli görev ve
etkilerinin olacağı " bilinci verilmelidir
Hukuk Fakültelerimiz yerleşik uygulamalarında olduğu gibi sadece
hukuk mezunu vermekle kalmamalı, nitelikli hukukçu yetiştirmeyi de
ama çlayarak öğretim, eğitim ile birlikte yap ı lmalı ve nitelikli hukukçuları n temelleri Hukuk Fakültelerinde atılmalıdır.
Doktrinde; insanlar ın bilgilerini, davran ışlarını, bedensel-etik-düşünsel yeteneklerini, düşünme, üretme, problem çözme, karar verme,
uygulama güçlerini oluşturmak ve geliştirmek için yapılan çalışmaların
tümü EĞITIM olarak tarf edilirken; genel ve üst kavram olarak vas ıflandırılan Eğitime göre daha sın ırlı bir anlama sahip olan Ö ĞRETIM "kişiye
bilgi aktarmak" olarak tan ımlanmaktadır.
Hukuk Fakültelerimizde Öğretim; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
Öğrenimi olarak üç kademede yap ılmaktadır. Bu uygulama y ıllardır herhangi bir değişikliğe uğramadan devam etmektedir.
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Hukuk çular arasında tartışma konusu olan ve gittikçe say ısı artan EĞiTiM
"Hukuk Fakültelerinde; yetersiz sayıda kalan öğretim üyeleri ile uygula- MERKEZ!
nan program sonucunda, Lisans kademesinde nitelikli hukuku yeti ştirilmesi olanaksız hale gelmiştir.
Hukuk mezunu gençlerimiz çalışma, iş bulma şanslarını arttırmak ve
Lisans kademesindeki eksikliklerini bu şekilde giderebilmek amacıyla yoğun
bir katılımla Lisansüstü hukuk öğrenimineyönelmektedirler.
Hukuk öğreniminde son kademe olan Doktora ö ğrenimi ise akademik hayata yönelmek isteyenlerin ilgi odağı olmaktadır.
Nitelikli hukukçu olabilmek için Eğitim ve öğretimin birlikte
alı nması gerekli hatta zorunludur. Bunu da hukukçu adaylar ına vermesi gereken kurumları n Hukuk Fakülteleri olması gerekir.
Oysa ülkemizde hukukçu yeti ştirilmesi Meslek Öncesi Ö ğretim
ve Meslek Eğitimine bağlı tutulmuş tur. Bu nedenledir ki Yarg ı lama
faaliyetini birlikte gerçekleş tiren hukuk uygulayıcıları hakim-savcı avukatların ayrıca eğitim almaları mesleğe hazırlanmaları STAJ yapmalar ı
benimsenm iştir.
• Son dönemlerde y ılda ortalama 2000-2500 stajyerin eğitim aldığı İstanbul Barosu Staj Eğ itim Merkezi'ne çeş itli Hukuk Fakültelerinden
mezun olarak gelen ve bilgi düzeyleri birbiri ile önemli farkl ılık gösteren stajyer avukatlarla ilgili yapı lan tespitlerde; gerek Devlet üniversiteleri Hukuk Fakültelerinde gerekse Vak ıf üniversiteleri Hukuk Fakültelerinde uygulanan ders programlar ı n ın öğ retim üyesi ağı rlıklı
olduğu, öğrencinin bilgi alıcısı durumunda kaldığı, kalabalık sınıflarla
öğrencilerin derse kat ılı mların ı n mümkün olamadığı, Vakıf üniversiteleri hukuk fakültelerinde öğrencilerin daha sın ırlı say ı da olması nedeniyle az da olsa derse kat ı lımların ın sağlandığı, pratik çalışmalara
yeterince yer verilemediği, bunlar yap ı lmak istense de özellikle Devlet
üniversitelerinde Hukuk Fakültelerinde pratik çal ışmalar için öğretim üyesi sayısının yeterli olmadığı , uygulamadan örneklerin verilemediği, davranış biçimlerinin öğretilemediğ i, karar tahlillerinin yaptırılamadığı saptanmıştı r. Bu kısa değerlendirme örneği bile Hukuk
Fakültelerinde eğitimin yapılmadığını göstermeye yeterlidir.
• Ayrıca çoğu Vakıf Üniversitelerinde öğreti dilinin yabanc ı dil olmas ı, iç
hukukumuzda kullan ı lan hukuki terim ve kavramlar ı n algı lanabilmesinde, stajyer avukatlar arasında sıkıntı yarattığı gözlenmiştir.
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• Stajyer Avukatları n Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliği uyarı nca
staj bilim belgelerini alabilmelerinde, e ğitimin son aşaması ve bana göre
gerçekten yararlı olan "Bireysel çalışma raporları nın" ön incelemeleri s ırası nda stajyer avukatlar ın; yazım kurallar ı n ı kullanmakta zorland ıkları, sözlü sunumları sırasında da heyecanları n ı kontrol edemedikleri
ve ifade yeteneklerinin yeterince geli şmediği, hukuki konulan araştırı rken gerek yazılı çalışmalannda gerekse sözlü sunumları nda metodolojiye
başvurmadıkları , sorgulama, çözümleme tekniklerini kullanmad ıkları
görülmüştür.
Pek tabidir ki stajyer avukatlarda tespit olunan eksikliklere yönelik örneklerle genelleme yapmak doğru değildir. Ancak varılan sonuç Hukuk Fakültelerinde Eğitimin yap ı lmadığı, Öğ retim düzeyinin de gittikçe seviye kaybettiği yolunda olmuştur.
Bazı Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültelerinde ö ğretimde ülkemizde uygulanan hukuk sisteminden çok Anglo Sakson ve Amerikan Hukuku
sistemlerine ağı rlı klı olarak yer verildiği de görülmektedir.
• Yukar ı da örnek olarak verilen tespitler elbette daha köklü ve ülke
geneline yay ılacak araştı rmalarla daha verimli ve gerçekçi hale getirilebilir. Ancak ülkemizin nitelikli hukukçuya gerçekten çok ihtiyac ı vardır.
Geleceğin hukukçuların ı yetiş tirecek olan Hukuk Fakültelerinde eğitim
ve öğretimin nas ı l yap ılacağı sadece Hukuk Fakültelerinin yetkili kurulların ı n yapacakları programlara bağlı kalmamalı Türkiye Barolar
Birliği, kuruluş amacı na uygun olarak ve yasadan kaynaklanan görevi
gereğ
i Hukuk Fakültelerindeki Eğ
itim ve Öğ
retim programları na müdahil olarak katkı sağlamalıdır.
• Türkiye Barolar Birliği'nin görevlerini belirleyen 1136 say ı lı yasan ı n
11 Omaddesinin gerekçesinde aynen;
"1W.maddede, birliğin amaç, görev ve yetkisi belirtilmiş tir. Maddede,
birliğin amacı yaln ız avukatlı k mesleki ve avukatlar yönünden değil, fakat

hukuk alanı nda memleket yarar ı yönünden de ele al ınmış ve bunu
sağlayıcı hükümler vazedilmi ştir. Bu suretle milli hukukun inki şafında, avukatları n bilgi ve tecrübelerinin daha geni ş çapta rol oynayacağı mulıakkaktır" denilerek ii o. maddede Türkiye Barolar Birliği'nin
görevleri s ı ralanm ış ve 02.05.2001 tarihinde 4669 say ılı yasan ın 59.maddesi
ile Türkiye Barolar Birliği'nin görevleri aras ı na; "Hukukun üstünlü ğünü

ve insan hakların ı savunmak ve korumak, bu kavramlara i şlerlikkazandırmak" yolunda önemli bir sorumluluk alan ı da girmiştir.
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Bu durumda; 1136 say ılı yasanı n 110.maddesinin gerekçesinde belirtilen "hukuk alanı nda memleket yararı yönünden" Türkiye Barolar
Birliği'nin kuruluş unun benimsenmesi ve "milli hukukun inki şafında avukatları n bilgi ve tecrübelerinin oynayacağı rolün öneminin"
vurgulannıası ve ındJ 1 0/14-1 7. jikralarda yer alan hükümler do ğrultusunda Hukuk Fakültelerinin eğitim-öğ retim programlarına Türkiye
Barolar Birliği'nin müdahil olarak katk ı da bulunması gereğini ve bu
durumun yasada belirtilen görevlerinden oldu ğu görüşümü takdirlerinize
sunuyorum.
• Türkiye Barolar Birliğ i her ne kadar y ı llardı r Hukuk Fakülteleri
ile Eğitim ve Öğretim konusunda çeş itli toplantı lar ve görü ş alışveriş inde bulunulan çok yararlı çalışmalar yapıyorsa da toplantılarda
mutabakat sağlanan hususları n hangi ölçülerdefakülte programlar ı na yansıdığı ve uygulandığı n ı n takip edilmesi al ı nacak sonuçlar bakımından önemlidir.
• İstanbul Barosu Staj Eğ itim Merkezi'nde yukar ıda örneklerini özet olarak sunmaya çal ıştığı m tespitler, Hukuk Eğitimi ve Öğ renimi ile ilgili
olarak katı ldığı m çeş itli bilimsel toplantı larda edindiğim bilgiler ve
çoğ u akademisyenin bildirdikleri görüş lerden sonra Hukuk Fakültelerinde sadece temel Hukuk dallar ı nda öğretim yapıldığı ve eğitimin
program dışı kaldığı açıklığa kavuşmuştur.
• İstanbul Barosu Staj Eğ itim Merkezi çalışmaları m sırası nda; eksikliklerin giderilebilmesine yard ı mcı olmak amacı ile bazı Vakıf Hukuk Fakültelerine vermi ş olduğum, öğ retim program ı na yansı ması gereken
hususlara dair önerileri bilgi ve takdirlerinize sunmakta örnekleme
açısından yarar görüyorum:
Yapılan Öneriler:

1. Genel olarak yapılan tespitlere göre; Hukuk Fakültelerimizde ders
program ı Öğ retim üyesi ağırlıklı olarak uygulanmakta, hukuk Öğ rencisi ço ğunlukla bilgi alıcısı durumunda kalmaktadır.
Oysa alı nan tüm bilgiler uygulama ile hayata geçirilerek toplum
yaşamına yansır. Bu nedenle Hukuk Fakülteleriniizde pratik çalışmalara
daha fazla ağırhkverilmesi; gelece ğ in hukukçular ı na "olayları teşhiste

isabet - karar verme - yorum yapabilme, hukuki konularda fikir
yürütebilme, kar şılıklı tartış ma, bildiklerini iyi ifade edebilme" yeteneklerinin gelişmesi bakı mmdan çok yararlı olacak ve daha önemlisi
kendilerine olan güven duygularının pekişmesini sağlayacaktır.
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2. Hukuk öğretisinde öncelikle ülkede uygulanan hukuk sistemi a ğırlıklı olarak yer almalı ve diğer hukuk sistemleri hukuk kültÜrü olarak
öğrencilere verilmelidir.
3. Hukuk fakültelerinde ö ğretim kendi lisanımızla yap ılmalı, hukuk
kural ve kavramları Türk dilinde yer alan terimlerle öğretiimelidit
4. Yaş adığımız dünyada bir veya daha fazla say ıda yabancı dil konuş abilmenin önemi tart ışmasızdır. Hukuk Fakültelerinde yabanc ı
dil eğitimi mutlaka ancak müstakil olarak verilmelidir. Hukuk
fakültesi öğrencisi, en azından bir yabancı dili veya bildiğine ilaveten
bilmediği diğer yabancı dili öğrenerek mezun olabilmeli ancak Hukuk öğreti dili Türkçe olmalıdır.
5. Hukuk aynı zamanda muhakeme işidir. insanda muhakeme yetene ğini
geliştiren kuşkusuz matematiktLr. Hukuk Fakültelerinde matematik
derslerine yer verilmesi, gelecekte genç hukukçuları n sosyal problemleri çözmelerine önemli katkılar sağlayacaktır.
6. Nitelikli bir hukukçunun, bilgi donan ımmın yanı sıra bildiklerini doğru kullanabileceği bir dille etkili bir şekilde yazılı ve sözlü olarak
ifade etmesi çok önemlidir. Bu nedenle Hukuk Fakültelerinde Hukuk dilini de kapsayan rürkçe kompozisyon, hitabet, diksiyon,
beden dili derslerine yer verilinesinde ku şkusuz yarar vardır.
7. Nitelikli bir hukukçunun hukuk bilgilerini do ğru olarak yorumlayabilmesi, uygulayabilmesi ve olaylar ı sorgulayabilmesi için
hukuk felsefesi ve yanında hukuk sosyolojisi bakımından donanımlı olması gereklidir. Fakiiltelerimizde ağırlıldı olarak bu derslere
yer verilmesine gerçekten ihtiyaç bulunmaktad ır.
8. Halkın hak arama özgürlü ğünü yaşama geçiren "savunma"nın temsilcileri Avukatlar ı n yargılamadaki önemli rolü dikkate al ınarak
Hukuk Fakültelerinde "Avukatl ık Hukuku" derslerine yer verilmesi
Hukuk Devletinin işlerlik kazanması bakımından önemli bir hizmet
olarak görülmektedir.
9. Gelecekte yargılama faaliyetlerine "hMcim-savc ı ve Avukat" olarak
katılacak hukuk ö ğrencilerine "Temsili Yargılama" çalışmalarının
yaptırılması onların, iddiada bulunma - savunma yapma - karar verme, araş tırma, sorgulama ve çözüm üretme yeteneklerinin geliştirilmesinde çok önemli yararlar sa ğlayacaktır.
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10. Uygulamay ı eksik b ı rakan bir akademisyenin, akademik çalış mayı ihmal eden bir uygulamac ını n nitelikli hukukçu olamayacağı fikrinden hareketle fakültelerde, hukuk ö ğrencilerinin
akademik çal ışmalara katılmalarını sağlayacak araştı rma ve uygulama imkanı yaratacak programlara yer verilmesi do ğru olacaktır.
11. Geçmiş i bilmeden gelece ğe sağlıklı adı m atilamayacağı ndan fakültelerimizde siyasi tarih ve mutlaka Devrim tarihi dersleri yer almal ıdır.
12. Hukuk Fakültelerinde Test Usulü ile S ınav kesinlikle yap ılmamalıdır.
Olaylar ı n çözümü çerçevesinde haz ırlanacak sı nav soruların ı çözerken öğ rencilere yasalardan, hatta kitaplardan yararlanma hakkı
tan ınarak doğ ru hukuki te şhisi ve doğ ru çözümü yapı p yapmadıkları ve
doğru kaynağa başvurup vurmadıkları denetlenmelidin
Bu usulün yararı göz ardı edilmemeli, öğ renim dönemi içinde veya sonunda uygulama zaman ve şekli elbette değ erli hocalar ımızı n yüksek
takdirlerine b ırakılmalı ve mutlaka sözlü s ınav sistemine geri dönülmelidir.
13. Hukuk Fakültelerinde ö ğ retim süresi artt ı r ılmal ı , haz ı rl ık s ı n ıfı esas ı getirilmeli, hukukun devlet ve toplum ya şamımızdaki önemi dikkate alınarak eğitim ve öğ retim süresi buna göre tespit olunmal ı
ve her halde hukuk mezunu vermek amac ıyla değ il, nitelikli hukukçu
yetiş tirilmesi önde gelen amaç olarak görülerek; insani - ahlaki nitelilcleri gelişmiş, akıl ve zeka düzeyleri yüksek yeterli say ıda ö ğ ren cilerle Hukuk Fakültelerinde ö ğ retim e ğ itimle birlikte
gerçeldeştirihnelidir'
Bu de ğ erlendirmelerden sonra; hukuk uygulay ıcıları hMdm-savcı ve
avukatları n mesleğe hazırlık Eğ itimleri olan STAJ çok önem kazanmaktadır. Bu aş amada. Hukuk Fakültelerinin program d ışı bıraktıldarı Hukuk
Eğitimi "staj eğitimi" ile tamamlanmal ı ve avukatlık mesleği bakım ından
yukarı da örneklenen önerilerim, haklı bulundu ğ u takdirde, program
hazırl ığı sırasında de ğerlendirilebilmelidir.
2. Hukuk Eğitimi ve Meslek Eğitimi ile İlgili Düşünceler:
Hukukçu; hukuk alan ı ndaki problemleri zaman ı nda görebilen, olayları
doğru teş his edebilen ve doğru çözümler üretebilen kişidir.
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Hukukçunun; hakim, savc ı, avukat, noter s ıfatlarıyla hukuk problemlerini ele almas ı n ı n mesleki sorumlulukları bakım ından bazı özellikleri varsa da as ıl hedef olan "problemleri zamanı nda görmek, doğru
çözmek" açısından değişik sıfatların çok da önemi yoktur.
Hukuk alan ındaki problemleri zaman ında ve doğru olarak çözebilmek ve
kararları uygulayabilme yeteneğini kazandı rmak ve geliştirmek hukuk öğretimi ve eğitiminin temel hedefldir
Problemleri zaman ında görmek ve doğru çözüm bulabilme yeteneğinin
kazan ılması ve geliştirilmesi kişinin bireysel olarak zekcs ına, becerisine bağlı
olduğu kadar, kavramlara, kaynaklara, ilkelere, müesseselere hakim olmalarına da bağlıdır. Bu konularda hukuk öğrenim ve eğ
itiminin hedefleri olmalıdır.
Hukuk Fakültelerinde Hukukun ilkeleri, müesseseleri ve kavramlar ı teorik olarak öğ retiliyorsa da kaynaklara hakimiyet, problemleri görme ve
doğru çözme yeteneği, uygulama ile kazan ılacağı ndan pratik çalışmaları n konusunu teş kil eder. Fakat bu tür çalışmaları n fakü Itelerde yeterli
ölçüde yapılmadığı da bir gerçektir
Yukarı da belirtilen hedefler ve bu hedeflere var ı lmasında kullan ılan
araçlar kiş iyi hukuk alanı nda görev yapabilecek ve sorumluluk alabilecek
hale getirir Ancak hukukçunun çal ışma alan ı nda güçlü, topluma ve
mesleğine başarı ve onurla hizmet ederek yararl ı olabilmesi için; ayrıca
entelektüel olması, insan ve toplumu iyi tan ıması, olayların üzerinde düşünerek doğru değer yargısına ulaşacak olgunluğa ulaşması, meslek ahlak ını
özümseyerek mesleğinin yazılı olan ve olmayan kurallar ını ihlal etmemesi ve
onları yaş am biçimi haline getirmesi, gerçek ve hak, insan ve meslektaş sevgi
ve saygısın ı içinde hissederek geliştirmesi, meslek onurunu kendi onurunun
önünde tutmayı bilmesi, çalış ma disiplinini titizlikle uygulamas ı ve bu
uygulamayı sürdürmesi, görgü kurallarına vakıf olması, toplumda güvenilir
kişi olduğuna dair kesin kanaat uyandı rması gereklidir.
Bütün bunlar ve benzeri hususlar nitelikli hukukçu olabilmek için gerekenler olup Eğitim ve Öğretim ile birlikte kazan ı lır. Ancak hukukçuları
yetiş tiren Hukuk Fakültelerinde sadece öğ
retim yapıldığı gerçeği karşısında
hukukçu yetiş tirilmesinde eksik kalan eğ itimin Meslek Eğitimi ile tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenledir ki, ülkemizde hukukçu yeti ştirilmesi
Meslek Öncesi Öğretim ve Mesleki Eğitime bağlı tutulmuştur.
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Meslek Öncesi Öğretim, Genel Eğitim olarak (ortaöğretimde-liselerde).
Temel Hukuk Öğrenimi de Hukuk Fakültelerinde verilmektedir.
Mesleki Eğitim ise; Mesleğe girerken hazırlık eğitimi olan Staj ile ve
mesleğe girildikten sonra da Meslek içi e ğitim adi altı nda verilmektedir.
İnsanların bilgilerini, davran ışlarını , bedensel-etik-düşünsel yeteneklerini, dü ş ünme, üretme, problem çözme, karar verme, uygulama
güçlerini oluşturmak ve geli ştirmek için yapılan çalışmaları n tümü olan
EĞİTİM'in, artı k Hukuk Fakültelerinde verilmediğinin veya yeterince verilemediğ inin tespiti karşısı nda; yargı nı n kurucu unsurları ndan savunman ı n temsilcileri avukatlar ın mesleğe girerken ve girdikten sonraki
eğitimlerinde Türkiye Barolar Birliği ile Baroların sorumlulukları öne
çıkmaktadır.
1136 sayılı Yasan ın md.11012-9Jikraları na göre:
"Baroların çalışmaların ı ortak amaca ula şacak şekilde tasarI ayıp
mesleğin gelişmesini sağlamak" ve "avukatlann meslekte geli şmelerini teşvik
edecek ve sağlayacak her türlü tedbiri almakla" görevli Türkiye Barolar
i ile 1136 sayı lı Yasan ı n 76.maddesinde belirtilen nitelikleri yaBirliğ
n ı nda "Avukatlık mesleğini geliştirmek" ve md.23'te ifade edildiği üzere
"avukat adayları na eğitim çal ışmaları düzenlemek" görevleri olan Barolann, birlikte hareketle "avukatl ık mesleğinin ve avukatlann meslekte geliş melerini teşvik etmek amacıyla yapılacak çalışmaları n ve hizmetlerin başında kuşkusuz EĞITIM akla gelmektedir.
3. Meslek Öncesi Eğitim İle ilgili Tespit ve Düşünceler
• Ülkemizde ben imsenen mesleğe hazırlık eğitimi, nası l yapılacağı yasa
ve yönetmeliklerle belirlenen STAJ'd ı r.
• Avukatlık mesleği bakım ından mesleğe geçişin yolu iyi bir avukatlık
stajıdır. Staj döneminde avukat aday ı ne kadar iyi yeti ştirilirse mesleğin
konumu o kadar yükselecektir. Fevkalade önemli olan avukatl ık mesleğine geçiş ülkemizde; mevzuatım ı z bakı m ından çok kolaydı r. Mukayese yapıldığı zaman hiçbir ülkede böylesine kolayl ı kla avukat olunduğuna rastlanmamaktadı r. Avukat adayı yasan ı n aradığı nitelikleri
haiz ise staj süresini tamamlamas ı onun avukat olmas ı için yeterli
görülmektedir. Bu kadar onurlu ve onuru kadar sorumlulu ğu da
büyük olan bir mesleğe giriş her halde bu şekilde olmamalıdır.
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• Ülkemizde Avukatlık Stajı; 1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliği'nde yazılı hükümler çerçevesinde yap ılır.
Mevzuatımıza göre avukatlık stajının süresi bir y ıldır. Bu sürenin altı ayı
adliyede, takıp eden altı ayı avukat nezdinde ve Avukatl ık Yasas ı madde
23 'e dayan ı larak ç ıkarılm ış, Türkiye Barolar Birliğ
i Staj Yönetmeliği rnd.22
uyarınca bazı Barolarda kurulan Staj Eğitim Merkezlerinin bulunduğu yerlerde bu merkezlerde verilen eğitim ile gerçekleşir.
Staj dönemi; stajyer adayın ın başvurduğu Baronun stajyeri kabulü ile
başlayıp, Baro Yönetim Kurulu'nun staj bitimine dair verdiği kararla sonu
lanır.
• Ülkemizde ilk defa 460 say ı lı yasa ile 1924 yı lında düzenlenen Avukatlık staj: 3 yıl süre ile belirlenmişken, daha sonra 1926 y ılında 2 yıla
indirilmiş, 1938 yı lı nda çıkan 3499 sayılı yasa ile daha kapsaml ı bir
yasal düzenleme getirilerek 2 y ıllık staj süresi sonunda ciddi bir s ınav
sistemi kabul edilmiştir.
7 Haziran 1969 tarihinde kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan
1136 sayılı yasamızda ise önceleri 1,5 yıl olan staj süresi daha sonra bir yıla
indirilerek bu günkü haline gelmi ş ve birkaç defa yasaya giren ancak hiçbir
zaman uygulanamayan s ınav sistemi de tamamen kald ırılmıştır.
Bu doğru mudur? Tart ış ma konusu olabilir. Ancak bana göre stajda
sı navı n olmay ışı büyük bir eksiklik ve yanl ışlık hatta geriye doğru gidiştir.
Oysa Çağdaş Hukuk Devletlerinde; Avukatlık stajı nda sınav, geniş çapta yer almaktadır.
Bazı ülkelerde, Hukuk Fakültesini bitiren avukat adayları staja başlamadan önce sınava tabi tutulmakta, bazı ülkelerde staj sonunda sınav uygulanmakta, bazı ülkelerde ise, staja başlamadan önce ve sonra olmak üzere
stajyerlere iki defa sı nava girmek zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.
İsviçre, Belçika, Isveç, Fransa, Almanya, Avusturya. ABD. Macaristan, Polonya. Lüksemburg, Fas, Güney Kore, Hollanda, Lübnan, Japonya, israil. Rusya Federasyonu, Güney Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya,
Çin Halk Cumhuriyeti avukatlı k stajı nda sınav uygulayan ülkelerdir.
Tespit edebildiğim ölçüde Türkiye ile birlikte stajda s ınav uygulamayan
ülke sadece Arjantin'dir. Belki, bugünkü tarih itibariyle Arjantin de s ınav
uygulaması na geçmiş olabilir.
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Staj süresi bakım ı ndan da diğer ülkelerde onsekiz ve otuz aydan
başlayarak yedi yı la varan uygulamalar bulunmaktadır.
Bu örneklernelerden sonra ülkemizdeki staj uygulamas ına bakacak
olursak; stajyer avukatlar ı n bir yıllı k staj sürelerinde gerek adliyelerde gerekse avukat nezdinde amac ı na uygun staj yapt ıklarını söylemek mümkün
değildir.
Günümüz gereklerine göre stajyer avukatlar ın yetiştirilmesindeki
yük ve sorumluluk Staj Eğitim Merkezlerine düş mektedir Ancak Türkiye genelinde her Baronun bünyesinde Staj E ğitim Merkezlerinin mevcut
olmadığı da bir gerçektir. Bu nedenledir ki, stajyer avukat adaylar ı, kendi
yaşadıkları ve ileride avukat olarak görev yapmay ı düşündükleri illerin Baroları yerine Staj Eğ itim Merkezleri bulunan Barolarda staj yapmay ı tercih
etmekte ve bu Barolarda özellikle İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde
yığı lrnalar olu şmakta, eğitimde sıkıntılar ya şanmaktadı r.
Bu hususlar dikkate al ı narak Staj Eğ itim Merkezleri yayg ı nlaştı rı lmalı , Bölge sistemi ihdas edilmeli veya Staj Eğitim Merkezlerinin bulunmadığı baroları n stajyerlerinin staj eğ itimleri topluca Türkiye Barolar Birliği
ıtarafindan üstlenilmelidir. Avukatlı k stajı doğru koşullarda, günün şartlar
na ve önemine uygun olarak, etkin ve bütün Barolar ı kapsayacak bir şekilde
ve Dünya standartları ölçüsünde yap ılmalıdır.
• Kiş ilerle bire bir ili şkili olarak, onları n hak ihlallerini önlemek ve
hak arama özgürlüklerini ya ş ama geçirmeyi amaç bilen bir mesleğe katı lman ı n çok önemli sorumlulukları ve uğraşları üstlenmeyi
gerektirdiğ i, mükemmel bir staj döneminin mesleğimizin geleceği ve
hukuk devletinin teminat ı olduğ u stajyer avukatlara çok iyi
anlatı lmalı ve staj ı n her evresinde özellikle Staj Eğ itim Merkezlerinde bu bilinç yerleştirilmelidir.
• Ülkemizde çağdaş bir avukatlık yasası hazırlığı na derhal başlanılmalıdı r.
• Staj ile ilgili hükümler Dünya standartlar ı ile örtüş ür hale getirilmeli, yabancı ülkelerde örnekleri olduğu gibi, staj; "Okul, Enstitü veya
Akademi" gibi kurumsal bir yapı da uygulamalı olarak yap ı lmalı,
mesleğ in önem ve ciddiyetine uygun bir eğitim programının hayata
geçmesi sağlanabilmelidir.
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Türkiye Barolar Birliği ve Barolara bağlı olarak oluşacak bu kurumsal
yapı içinde dereceli Baro s ı navı ile ilgili hükümler mutlaka düzenlenmeli, mesleğim izin ve meslektaşımızın kalitesini yükselteceğine inandığım
"sınav"dan avukat adayları korkmamalıdır.
Bu gün çok say ı da genç avukat, avukatl ı k mesleğine girişte ve staj evresinde sınavın gerekli olduğunu savunmaktadırlar. Stajları öncesinde ve
sırası nda sınavı red eden genç meslektaşlarım ızı n avukat olduktan hemen
sonra stajda sınavın olması nın önemini kavram ış olmaları sevindiricidir.
Türkiye Barolar Birliği'nin "0-10" kıdem yılı içinde bulunan Mesleğe Yeni
Başlayan Avukatlarla çeşitli Barolarda yaptığı Forumlarda belirlenen ortak
kan aatin "stajda s ınavın getirilmesi" yolunda olduğu gerçekçi ve önemli
bir tespittir.
Konuyla ilgili olarak Barolar arası yapı lan çeş itli toplantı larda ve
özellikle 30-3 1 Mayı s 2008 tarihinde 44 Baronun - Türkiye Barolar
Birliği'nin ve Hukuk Fakülteleri temsilcilerinin kat ılımlarıyla gerçekleştirilen ve İstanbulda toplanan kurultayda 'Avukat!ık mesleğinin geleceği
ve staj" konusu ele alınm ış, çalışmalar sonunda var ı lan sonuç bildirgesinde avukatlık stajında sınav esası nın getirilmesinin zorunluluk olduğu
ortak görü ş olarak yer alm ıştı r. Türkiye Barolar Birliği ve Baroların genel
kurullarında da söz alan meslekta şlarımız stajda sınavın olması yolunda
görüşlerini ifade etmiş lerdir. 0 halde stajda s ınav konusu ciddi bir şekilde
düşünülmeli ve gereken çalışmalar yapı lmalıdır.
• Stajyer Avukatlara; staj dönemi içinde kaynağın ı yasadan alan bir ücret ödenerek, sosyal güvenceleri sa ğlanmalı, staja başladıkları gün Avukatlık kıdemine esas alınmalıdır.
• Stajyer avukat adayları n ı n staja başvurma usul ve başvurma süreleri ile
staj yapacak olanlar ı n, sayı sal olarak belli bir oranda tespiti staj başvuruların ı n disipline edilmesi verimli bir stajın yapılabilmesi bakı m ından
önem taşımaktadır.
Yukarıda özetlemeye çalıştığı m, mevcut uygulamalar ın iyileştirilmesine
ilişkin sunduğum önerilerin çoğ u yasayla düzenlenmesi gereken hususlard ır.
Bunları n gerçekleşmesi siyasi iktidarı n ve parlamentonun avukatlı k mesleğine bakış açısı na bağlıdı r. Ancak, dünya standartlar ı ile örtüşür çağdaş
nitelikli bir Avukatlık Yasası çı karılıncaya kadar geçecek süreçte, mesleğimizle ve stajla ilgili düzenlemelerin olabilirlik ölçüsü içinde Türkiye Barolar
Birliği tarajindan çıkarı lacak yönetmeliklerle veya yürürlükte olan yönetmeliklerde yapılacak değiş ikliklerle halledilmesi de mümkün görülmektedir.
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4.

Meslek içi Eğitim tie ilgili Tespit ve Dü şünceler:

Toplum hayatı geliştikçe, ihtiyaçlar arttıkça yazılı hukuk kuralları çoğalmakta ve hukuk alan ı genişlemekte Çoğ u zamanda karmaşı k bir hale
dönüş mektedir. Yasa, kural, karar ve yaz ılı kaynak yoğunluğu; bir hukukçu için ası l olan "hukuki problemleri tespit ve te şhis etmek ve doğru çözümler bulmak" hedej?ni yakalamakta baz ı zorlanmalara sebebiyet
vermektedir.
Son yı llarda temel hukuk dallar ı ve usul hukuku alanları nda süratle
yasa değişiklikleri yap ı lmıştı r. Çok sayıda kı demli ve deneyimli avukat ın
bir öğrenci gibi çalışmasını gerektiren bu hızlı değişimin takibi fevkalade
zor olmaktadır.
Yeni çı kan yasalarda emsaline az rastlan ır şekilde değişiklikler yap ılya şanmaktadı r.
ması karmaşa yaratmakta ve içtihatlar ı takipte s ıkıntılar.
Oysa bilinen husus, yasalar ı n ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmeleri
halinde yasalarda değiş iklik veya yeni yasalar ın yapılabileceğidir. Örneğin,
Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu gibi yeni ç ı kan yasaları n
henüz uygulamas ı yerleşmemiş ken bunlar üzerinde birden fazla yaildir. Yakı n bir gelecekte yeni yasa
p ı lan değiş iklikleri anlamak mümkün değ
ve yasa değiş ikliklerin hukuk mevzuatı mı za girmek üzere yolda oldu ğu da
malumdur.
Bilindiği üzere; önemli sayı da avukat, günlük yoğun iş program: içinde
ister istemez bilgi donan ı mı na ayı racak zamandan yoksun kalmaktadır. Bu
gerçekler karşısında Meslek içi Eğitimin, meslektaşlarımı za sunacağı katkı
önem kazanmaktadır.
o halde gerek stajyer avukatlar gerekse meslekta şları m ı z bakım ı ndan
Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bütün Barolar ım ıza Eğitim hizmeti
götürülmesini amaçlayan bir "Eğitim Merkezi"nin kurulmas ına ihtiyaç
vardı r.
Türkiye Barolar Birli ği'nin kuruluş amacını ve görevlerini düzenleyen
Avukatlık Yasası 'ndaki hükümler (md. 109-11012-9) ve diğer ilgili hükümlere (md.23-md. 182) dayan ı larak düzenlenecek yönetmeliğe veya
rner'i Avukatlı k Staj Yönetmeliği'ndeki ilgili maddeler ve özellikle "Baroların staj eğitimi" başlıklı maddesinde yap ı lacak değişikliklere göre Türitim Merkezi hayata geçirilebilmelidir.
kiye Barolar Birliği Eğ
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5.

TBB'de Kurulması Düşünülen Eğitim Merkezi ile ilgili Öneriler:

1. Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, adı ndan da anla şı lacağı
gibi Türkiye Barolar Birliği bünyesinde ve Ankara'da kurulrnalıdı r.
2. Böyle bir merkezin faaliyette bulunabilmesi için öncelikle: donan ımlı
bir yerleşim birimine, eğitim alacakların ve eğitim verecek olanları n
belirlenmesine, verilecek eğitimin kapsam ve programlar ı n ı n tespitine ve pek tabidir ki bütün bunlar ı n yapı labilmesi için merkezin
yetkili kurulların ı n oluşturulmasına ihtiyaç vardır.
3. Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezinin Örgütsel Yap ısı n ın 1136
sayılı yasan ın madde 110-2 de belirtilen "barolar ı n çalışmaların ı ortak
amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp mesleğin geliş mesini sağlamak"
görev bilincinden hareketle barolar ımızla bir ağ teşkil edecek şekilde olmasın ın doğru olacağın ı düşünmekteyim.
A- Üye sayısı 3000 avukattan az olan Baroları n, 3000 avukatı kapsayacak
diğer Barolarla bir araya getirilmek suretiyle tespit olunacak Bölgelere
ayrılarak Eğitim Birimlerinin oluşturulması ve o bölgelerde evvelce Staj
Eğitim Merkezleri varsa o Baro etrafinda birleş tirilerek isimlendirilmesi
düşünülebilir.
Örneğin; Eğitim Merkezi yerleş im yeri Edirne 'de olacak Eğ
itim Merkezi; "Türkiye Barolar Birliği" Edirne-Kı rklareli-Tekirdağ Baroları Eğitim
Merkezi adı ile anılabilir
B- Üye sayısı 5000 veya daha fazla say ıda olan Barolarım ızda ise ihtiyaç
halinde bi rden fazla Eğitim Merkezi kurulabilmelidir.
Örnek- Türkiye Barolar Birliği İstanbul Barosu
1) Kadıköy
2) Bakırköy
3) Beyoğlu
Eğ
itim Merkezi adı ile an ılabilir.
4- Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezinde Eğ
itim: Staj Eğitimi ve Meslek içi Eğitim olarak ikiye ayrı lmalı, eğ
itim programlar ı bu esasa göre
düzenlenmeli, Barolarda ve bölgelerde olu ş turulacak birimlerde verilecek eğitim de fı rsat eşitliğ i göz önünde bulundurularak programlar hazırlanmalıdır,
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5-Meslek içi Eğ itim Programları:
Meslek içi eğitim bakım ı ndan programlar belirli dönemlerde veya
dönemler beklenmeksizin ihtiyaç duyuldu ğ unda, Barolar ın veya Bölge
Barolarını n Eğ itim Merkezlerinde veya Türkiye Barolar Birliği Eğitim
Merkezinde: yeni yasalar ı n ve uygulama ları n tan ı tı m ı niteliğinde seminer. sempozyum. forumlar ş eklinde düzenlenebileceği gibi, CMK
eğitimi- Aile Mahkemeleri konular ı nda (özellikle mal rejimleri ve edinilmiş mallara katılma) eğ itimi. Fikri ve Sı nai mülkiyet hakları eğitimi, maritimi
ka patent eğitimi, AlUM uygulamaları ve AİHM baş vuru usulleri eğ
ve benzeri gerekli görülen konularda "konusu ve süresi" tespit olunarak
"dizi eğitim program/art" halinde düzenlenebilir. Bu programlarda eğitici
olacakların kimler olacağı , konularına göre Türkiye Barolar Birliği yönetim
kurulu tarafindan belirlenmelidir.
6- Staj Eğ itimi Programlar ı:
Avukat adaylarının mesleğe hazı rlık eğitimi olan stajı n önemli ve etkili
bir bölümünü oluşturan staj eğitiminin; eğitimin doktrindeki tarif ve kuralları na uygun olarak Türkiye Barolar Birli ği Staj Yönetmeliği md.l'de
belirtilen amaç doğrultusunda ve yine ayn ı yönetmeliğin 23. maddesinde yazı lı bulunan "Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri" esaslar ı na
göre hazı rlanacak programlar çerçevesinde verilmesi gereklidir.
Bu programların hazı rlanması nda, stajyer avukatlara "avukatl ık
mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazand ı rmak ve bunun bir
davranış biçimi haline getirilmesini sağlamak'> anafikir olmalıdı r
Staj Eğitim programı yapılırken;
a) Her stajyerin almas ı gerekli olan zorunlu program ve
a) Barolar ı n yöresel özellikleri dikkate al ı narak hazı rlanacak
seçimlik program
Esası ndan hareket edilmeli,
c) Staj eğitiminin amacı na uyan diğer çalışmalar ayrı ca programlanmalı dır.
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a) ZORUNLU PROGRAM
Bu program 3 ana bölümde ele al ınmalıdır:
Avukatlık Hukuku Bölümü: "Avukatl ı k hukukunun tümü, mukayeseli olarak meslek kurallar ı ile birlikte ele al ınmalı, temsili
disiplin yargılaması yapı larak örnekler verilmeli, meslek etiği ve
genel görgü kuralları >' uygulanacak programda yer almal ıdır.
• Uygulamada Avukatl ık Bölümü:
• Büroda çalışma usulleri
• Davranış biçimleri
• Beden dili
• Hitabet ve diksiyon
• Kompozisyon
• Metodoloji
• Savunma teknikleri ve "temsili yarg ı lama uygulamaları " ağırlıklı
olarak yer
almalıdır
• Usul Hukuku Programt
• Hukuk Muhakemeleri Usulü
• Ceza Muhakemesi Usulü
• İdari Yargılama Usulü
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru usul ve esaslar ı
Bu bölümde usul hukuku konular ına ait program, o usulün uyguland ığı dava dosyaları örnekleri ile uygulamalı olarak hazı rlanmnalı, stajyerlere
teorik bilgilerden ziyade örneğin; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulama kapsam ı nda olan Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul
Hukukuna iliş kin dava örnekleri sunularak, stajyerlerin hukuki problemleri doğru olarak tespit ve teşhisleri ve doğru çözüm yolların ı bulmaları,
dava ve davaya cevap dilek çeleri, temyiz dilekçelerinin yaz ılış teknikleri bu
bölümde stajyerlere öğretilmelidir.
Ceza Muhakemesi, İdari Yargı lama Usulü. Avrupa İnsan Haklan
Mahkemesi'ne başvuru usul ve esasları da öğretilirken uygulamalı olarak
program hazırlanrnalı Yüksek Mahkeme ve AİHM kararların ın tahlilleri
çalışmalar içinde yer almal ıdır.
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Staj Eğ itim Merkezlerinde uygulanacak E ğitim Program ı n ı n "zorunlu
programı 'n ın içeriği eğitimde eşitlik esası gözetilerek Türkiye Barolar Birliği tarafindan haz ırlanarak bütün staj eğitim merkezlerinde uygulanmal ı
standart bir avukat yeti ştirmek amac ı güdülmeyerek avukat adaylar ının
eğitimden eşit şartlarda yararlanmalar ı ve yeti ştirilmeleri hedef bilinmeli
ve mutlaka stajyerlerin programlara aktif olarak kat ılmalarını n gerekli olduğu prensibi benimsenmelidir.
b- SEÇİMLİK PROGRAM;
• Her Baronun yöresel özelliklerine göre, tespit edilecek konularda yine
uygulamalı olarak hazı rlanacak programa göre eğitim verilmelidir.
c- STAJ E ĞİTİMİNİN AMACINA UYANDİĞ ER ÇALIŞMALARLA
İLGİLİ PROGRAM ÖNERİLERİ:
• Staj Eğ itimi program ı na alınması nda fayda görülen diğer bir husus:
stajyerlerin topluluk kar şısında dü şüncelerini, doğru kullanılan bir
Türkçe ile güzel bir üslupla, tart ışma usul ve adab ı na uygun olarak
ifade edebilmelerinin sa ğlanmas ıdı r. Bunların kazanılacağı en güzel
uygulama alan ının "Forum" toplant ıları olduğunu düşünmekteyim.
Bir avukatı n ve pek tabidir ki stajyer avukat ı n güncel hukuki konularda, ülkede ve dünyada olan hukuki sorunlardafikirsahibi olmas ı, bu konuları uzmanları ndan dinlemesi, dü şüncelerini tart ışmas ı gereklidir. Bu
nedenle hukuk otoriteleri ile bir dizi halinde haz ı rlanacak "Forum"lar ın
staj eğitimi program ına alınmasında kuşkusuz yarar olacaktır.
• Avukatlı k Staj Yönetmeliğinde; eğ itim programlar ından ayr ı olarak
öngörülen "stajyer avukatlar için" onlar ın bizzat katılacağı seminer
çalışmaları yapı lması ve panellerin düzenlenmesinin olumlu katk ıları
olacağı göz ardı edilmemeli ve programa al ınmalıdır.
Dünya ile iletiş im kurabilmenin ve ufku açabilmenin yolu bir yabanc ı dili bilmekten geçer. Her ne kadar bugünün gen çli ği yabancı
renme
dil konusunda donan ımlı yetişiyorsa da, çeşitli nedenlerle dil öğ
imkünını bulamayan stajyer avukatlar ı n bu eksiklikleri Staj Eğitimi
s ırası nda giderilebilmeli, en az ı ndan katkı sağlanabilmeli bu sebeple
renimi, eğitim programı nda yeterli ölçüde yer almal ıdır.
Yabancı dil öğ
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• Stajyer Avukatlar arasında ôdüllü "temsili yargılama" yarışmalarının
Staj Eğitimi program ı nda yer almas ının birlikte (ekip halinde) çalışma
ve kazanma bilincinin geli şmesinde etkili olabileceğini ve her avukatı n meslek yaşam ında çok önemli olan mesleki dayan ışmanın bu
çalışmalarla temellerinin atı lmasını düşünüyor ve programda yer almasını öneriyorum.
• Staj Eğitimi sı rası nda önemli davalar ı konu alan ve seçici bir kurul
tarafı ndan tespit olunacak sinema filmlerinin, stajyerlere gösterilerinin yapılmasında çeşitlifaydalar olacağını düşünmekteyim.
• Stajyer avukatları n sosyal ilişkilerinin gelişmesi bakım ından, üstat
avukatlarla birlikte haz ırlanacak yemek programlar ına katılmaların ın yaralı olacağını düşünüyorum.
• Bir avukatı n başarısında moral değ erlerin çok önemli olacağı düş üncesinden hareketle stajyerlerin kültürelfaaliyetlere kat ılma alışkanlıkların ı geliştirmek amacıyla gezi, konser, tiyatro ve baz ı sportiffaaliyetlerin de programlarda yer alması nda fayda görmekteyim.
7- Staj Eğitim Merkezlerinin örgütsel Yap ısı:
• Barolarımızda halen mevcut Staj Eğitim Merkezleri; olu şturulması düşünülen "Türkiye Barolar Birliği- Barolar Eğ itim Merkezleri"
içinde Staj Eğitim Merkezleri olarak varl ıklarını sürdürmelidirler.
• Staj Eğitim Merkezlerinin bulunmadığı Barolanmızdaki stajyerlerimizin
eğ
itimi için;
a) Barolar; bölgelere ayr ı larak oluş acak Bölgesel Eğitim Merkezleri
içinde "Meslek içi Eğitim" biriminden ayrı olarak '<Staj Eğitim Merkezleri" kurulmak suretiyle faaliyete geçirilebilir.
Ancak böyle bir yap ılanmada yeni yerleşim birimlerine, her birim için
eğ itici kadrolara, yetkili kurullara ve bölge içinde yer alan di ğer Barolardan bölge merkezine eğitim için gelecek stajyerlerin eğ
itim süresince
ikamet edecekleri yerlere ihtiyaç doğacaktı r.
b) Yukarı daki öneri benimsenmediği takdirde "henüz Staj Eğitim Merkezleri bulunmayan Barolar ın" staj listesinde kayıtlı stajyerler tespit olunarak belirlenecek stajyer kadrosunun "staj eğ
itimleri" Türkiye Barolar
Birliği tarafından Ankara'daki Eğitim Merkezinde verilebilir.
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8)1136 sayılı yasa madde il 0-9 da yazılı olan "avukatların meslekte
gelişmeleri ni teş vik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak"görevinden hareketle stajyer avukatlar ın da yakı n bir gelecekte
avukat olacakları düşünülerek eğitim programlarına kat ılmaların ın
engellenmemesi (stajyerlerin, nezdinde staj gördükleri avukatlar tarafından eğ itimlere gönderilmediklerine dair çok say ı da örnekler yaşanm ıştır) ve Staj Eğitim Merkezleri ne özgürce gelebilmelerini teşvik
amacı ile eğitime katılanlara "Staj eğitimi süresince asgari ücret tutarı nda burs verilmesi" dü ş ünülebilir. Bu hususun yukar ı da belirtilen
madde metni dayanak al ı narak yönetmelikle düzenlenmesi mümkündür.
Staj Eğitimi süresinde verilmesinin yararı na inandığı m ve desteklei Eğ itim Merkezinde Eğitim
mekte olduğ um Burs; Türkiye Barolar Birliğ
alan stajyerlere Türkiye Barolar Birliği tarafı ndan ve halen barolarda mevitim Merkezinde eğ itim alan stajyerlere eğitim aldıkları ve staj
cut Staj Eğ
listelerinde kayıtlı bulundukları Barolar tarajindan karşı lanabilir.
9)Staj Eğ itim Merkezleri bulunan Barolar ım ızı n bazıların ı n programları nda yer alan, bazı ları nda yer almayan bazı ları nda da yer alm ışken programlar ı ndan ç ı karı lan Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliği md.29 'da düzenlenen "Bireysel Çal ışma Raporları "nı n
düzenlenmesi çalışmaları ndan vazgeçilmemeli, aksine bu çal ışmaitimle ilgili çal ışmalarında son aşama olarak
lar stajyer avukatlar ın eğ
görülmelidir.
Bu çalış malar, stajyer avukatları n; konu ba şlıkları n ı kendilerinin seçeceği hukuki bir konuda ara ştırma yapma, ara ştı rdıkları konuyu yaza bilme,
konu ile ilgili yazdıkları raporları, konuya hı kim olarak, kendilerine olan
güven duygular ını da karşı ları ndakilere yans ı tarak belli bir süre içinde
sözlü olarak ifade edebilme yeteneklerinin geli ştirilmesi bakımı ndan son derece yararlıdır, eğitimin amaç ve kuralları na da uygundur.
Stajyer Avukatlar ı n Bireysel Çalış ma Raporlarını n yazı lı ve sözlü
sunum değerlendirmelerinin Türkiye Barolar Birli ği'nde olu şacak kurullar
tarafindan yap ılması nda çeş itli yarar vardı r Bununla ilgili gerekli düzenlemeler ileride yap ılabilir.
itim süresi toplam ı staj süresinin %'ünü
10)Staj Eğ itim Merkezlerindeki eğ
kapsamalıdır.
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11)Staj eğitim merkezlerinde eğitim verecek eğitici kadrolar; Türkiye
Barolar Birliği ve Barolardan önerilecek "avukatl ık yapan Akademisyenler ve en az meslekte onbeş kıdem yılını doldurmuş avukatlar" arası ndan seçilerek, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafindan tespit olunmalı ve bu kadrolar, avukatlık mesleğinin özellikleri,
Avukatlık Kanunu ve Yönetmeliğindeki staj eğitimi amaç ve ilkeleri ile
eğitim kuralları göz önüne alınarak eğiticilerinin eğitimine tabi tutulmalıdırlar.
12)Eğitimin Denetlenmesi:
• Eğitimin yararl ı olup olmadığı n ı n tespiti; Eğ itim alanlar ı n, verilen
eğitimi hangi ölçülerde aldıkları na ve sonuçta eğitimin onlara neler kazandırdığına bağlıdır
Bu nedenle eğitimin amacı na ulaşıp ula şmadığı kontrol edilmeli ve eğitim
alanların mesleğin özellikleri dikkate al ı narak mesleki sorumluluk yüklenip
yüklenemeyecekleri değerlendirilmelidir.
• Bu değerlendirmenin yap ılabilmesiyürürlükteki Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliğ
i md.13-md.20-md.29 da yaz ılı bulunan hükümlerin
kapsamlarını n yasaya uygun olarak geni şletilmesi suretiyle mümkündür.
• Avukatlı k mesleğinin önemi, özellikleri dikkate al ınarak stajyer avukatların mesleğe hazır olup olmadıkları " Türkiye Barolar Birliği'nde,
stajyerin staj listesine yaz ılı bulunduğu Baronun da kat ılım ı ile
oluşacak kurullar tarafindan:
- Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliğ
i md. 13 gereğ
ince düzenlenen
rapor,
- Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliği md,20 gereğince düzenlenen
raporlar,
- Staj Eğitimi s ı rası nda stajyerin aldığı zorunlu program ı uygulayan
öğ retim görevlilerinin stajyerle ilgili kanaatlerini bildirir raporlar,
- Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurullar ı n ın veya onları n görevlendireceği öğretim görevlilerinin stajyerlerin zorunlu program d ışında kalan
diğer eğitim programlarındaki davran ış ve katılımları hakkı nda düzenleyecekleri raporlar,
- Türkiye Barolar Birliği'nde oluş acak Bireysel Çalış ma Raporlarını Değerlendirme Kurullar ın ın yazılı ve sözlü sunum değerlendirmeleri
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sonuçları dikkate al ınarak, topluca değerlendirilmek suretiyle
stajyer avukatların Staj Eğ itimini bitirip bitiremeyecekleri saptanmalulır.
• Stajyer avukatlar, Bireysel Çalışma Raporları nın yazılı ve sözlü sunumlarında başarı sağlayamadıkları takdirde kendilerine üç hak daha tanınmalı, sonunda başarılı olanlara tüm değerlendirmeler yap ılarak Staj:
Eğitimini Bitirme Belgesi verilmeli, ba şarı lı olamayanları n stajları belirlenecek sürelerle uzatı lmalı ve nihayet belli yapt ırı mlar getirilmelidir.
Avukatlık mesleğ i gibi önemli bir mesleğe hak ederek girebilmenin baz ı
zorlukları da beraberinde getireceğ i kabul edilmelidir.
• Stajyer avukatlar bak ı mı ndan kendilerine eşit koşullarda ve kaliteli
eğitim imkünları tanı narak verilecek eğ itim sonunda Barolar ım ızı n
staj listelerinde kay ıtlı olan bütün stajyerlerimizin böyle bir değerlendirmeye tabi tutulmalarını n mesleğimizin kalitesini yükselteceğine
inanmaktayım.
• Bu uygulamaları n sonunda; Türkiye Barolar ı nda stajyer dağılı mı nda
da olumlu farklı lı klar olacağını Istanbul, Ankara gibi üye say ısı
yüksek olan Barolardaki stajyer say ıları nı n da daha makul seviyelere geleceğini ve staj eğitiminin de amac ı na daha uygun olarak
verilebileceğini ummaktay ı m.
• Bu bölümdeki öneriler prensip olarak kabulgördüğ ü takdirde elbette
düzenleme ve uygulama şekil ve esasları daha kapsamlı olarak ele alınmalı ve yönetmelik çal ışmalan başlayabilmelidir.
13) Bütün bu düşünülenlerin ve dü şünüleceklerin gerçekle ştirilebilmesi elbette önemli bir maliyeti beraberinde getirecektir. Bu nedenle TBB bütçesinden ayrılacak kaynağı n tespit edilebilmesi için gerekli çal ışmaların bir
an önce başlatılması nda yarar bulunmaktadır.
Avukatlık mesleğinin ve avukatların meslekte gelişmelerinin sağlanabilmesi için Hukuk e ğitimi, Meslek Öncesi Staj ve Meslek içi Eğitimle
ilgili olarak görüş ve düşüncelerimi değerli fikirlerinizle zenginleştirmek üzere her türlü eleştiriye açı k olarak bilgi ve takdirlerinize sunuyorum. 0410912009
Saygılarımla.
Av. Berra Besler
Türkiye Barolar Birliği
Başkan Yardımcısı
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11.2-Türkiye Barolar Birli ği'nin Başkanı merhum Av. Özdemir Özok'un 2009-2013 çalışma programına aldığı ve ileride yasa
değişikliğine bağlı olarak gerçekleştirilmesi düşünülen "Avukatlık Akademisi"nin kuruluşu sağlanıncaya kadar; üye say ıları
az olan Barolarımızm ihtiyaçları ve beklentileri, Türkiye Barolar
Birliği genel kurullarında değerli meslekta şlarımızm konuşmalannda değindikleri dilek ve istekleri, Avukatlık Kanunu madde
125/ son fıkra uyarınca Türkiye Barolar Birli ğ
i tarafmdan düzenlenen" Baro Başkanları " toplantılannda Sayın Baro Başkanlarımızın Türkiye Barolar Birli ği'nde "Eğitim Merkezi" kurulması yolundaki önerileri dikkate al ınarak; Türkiye Barolar Birli ğ
i
bünyesinde "Meslek içi Eğitim ile Staj Eğ
itimini" kapsayan
"EĞITIM MERKEZINİ"nin hayata geçirilmesini temin için Türkiye Barolar Birliğ
i Yönetim Kurulu; Avukatl ık Kanunu madde
110/2-9-12-13; madde 121/4 de belirtilen görev ve sorumluluğunun gereğ
i olarak aşağıda metni verilen 04/12/2009 tarih ve
2009/865 sayılı kararı ile "Meslek içi Eğitim ve Staj Eğ
itimini"
kapsamak üzere Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nin
kurulmasına oy birliğ
i ile karar vermiştir.
04.12.2009 tarih ve 2009/865 sayılı karar: Meslek içi ve staj e ğitimini kapsayacak şekilde <'TBB Eğitim Merkezi"nin kurulması konusu görüşüldü.
Meslek içi ve staj eğitimini kapsayacak şekilde "TBB Eğitim Merkezi'nin
Kurulmasına" ve gerekli çal ışmaların yapilmasına katılanların oybirliği ile
karar verildi.
11.3- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun yukarıda açıklanan 04.12.2009 tarih ve 2009/ 865 say ılı kararı ile kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birli ğ
i Eğ
itim Merkezi, Eğitim çalışmalarmm başlatılabilmesi için Ba şkanlık Divanının 03.01.2010 tarihli
toplantısı
nda alman 2010/10 say ılı karar uyarınca; Türkiye Barolar
Birliğ
i Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler'in Ba şkanlığı'nda; Istanbul Barosu üyesi Av. Tamer Şahin, Ankara Barosu üyesi Av. Salih
Akgül, Edirne Barosu üyesi Av. Rı fat Çulha, Manisa Barosu üyesi
Av. Recep Adıgüzel'den oluşan çalışma kurulu ile "Türkiye Barolar Birli ği Eğitim Merkezi" faaliyetine ba şlamıştır.
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03.01.2010 tarih ve 2010/10 say ılı karar: Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler EĞİTİ M
Başkanlığında; İstanbul Barosu üyesi Av. Tamer Şahin, Ankara Barosu üyesi MERKEZ!
Av. Salih AkgüI, Edirne Barosu üyesi Av. Rıfat Çulha, Manisa Barosu üyesi
Av. Recep Adıgüzel'den oluşan çalış ma kurulu ile "rürkiye Barolar Birliği
Eğitim Merkezi" yapılandırma çalışmaları için oluş turulan Kurul'un hazırlık
çalışmalarma başlamasına karar verilmiştir.
11.4-Türkiye Barolar Birli ği Eğitim Merkezi, kurul olarak
ilk toplantısmı 14 Ocak 2010 tarihinde TBB Genel Sekreteri
Av.Cengiz Tuğral ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Gürel'in
de katılımı ile Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda yapı lan genel görü şmelerden sonra;
a- TBB Eğitim Merkezi çalışmalarını n; 04.12.2009 tarih ve
2009/865 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda;
1- Meslek içi Eğitim çalışmaları

-Seminer programlar ı
-Sertifikalı eğitim programları
-Mevzuat tan ıtım çalışmaları
2- Staj Eğitimi çalışmaları şeklinde iki ana koldan yürütülmesi planlanmıştır.
ılması ve programları hakının başlat
b- Eğitim çalışmalar
meler
sonunda:
görüş
kında kurulda yapılan
Anayasa Mahkemesi'nin "stajda s ınavı iptal eden yasayı"
iptal eden karar ı karşısmda; yasada doğan boşluk da dikkate
alınarak daha farklı değerlendirmeler ve yasa haz ırlık çalışmaı da
ları yapılabilir düşüncesi ile kış mevsiminin olumsuz şartlar
dikkate almarak "Staj Eğitimi" ile ilgili çalışmalarm 2010 yılı
Adli tatil sonrasma b ırakılması ve Eğitim Merkezi faaliyetlerine
öncelikle "Meslek içi Eğitim Seminer" çalışmalan ile ve kısa
bir programla başlanmasının daha doğru olacağı fikri ön plana
çıkmışt
ı r.
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Kurulda mutabakat sa ğlanan yukarıdaki görüş doğrultıısı.mda
"Meslek içi Eğitim Seminer" program çalışmalarına başlaMERKEZ!
nılmış, kurul üyeleri görüşlerini hazırladıkları raporlar ve sözlü
sunumları ile belirtmişlerdir.
TBB

11.5- Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Kumlu; Avukatlık Kanunu madde 110/2 de belirtilen "Baro lar
ın çalışmalarını
ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlay ıp mesleğin geliştirmesini sağlamak" görev sorumlulu ğundan hareketle; meslektaşlarıımza verilecek Meslek içi E ğitim hizmetleri bak ımından Türkiye
Barolar Birliği Eğitim Merkezi örgütsel yapısımn bütün Barolanmızla bir ağ teşkil edecek şekilde olması fikrini benimseyerek, Barolarınuzı gruplandı rmak ve bölgelere ayırmak suretiyle
eğitimlerin gerçekle ştirilmesinin doğ ru olacağım düşünmüş ve
bölgelerde olu şturulacak "e ğ
itim yerlerinde" yapılacak çalışmalarda "eğitimde fırsat eşitliğ
i" hedefi gözetilerek ön program hazırlıklarını yürütmüştür.
Yapılan ön çaliş malar TBB Yönetim Kurulunun 12.03.2010 tarihli toplantısında gündeme alı
narak görüşülmüş ve 2010/ 246
sayı li kararla "Meslek Içi Eğ
itim çalışmalarının sürdurulmesine
oybirliği ile karar" verilmiştir.
12.03.2010 tarih ve 2010/246 say ılı karar: Meslek içi e ğitim çalışmalannın
sürdürülmesine katılanları n oybirliği ile karar verildi.
11.6- TBB Yönetim Kurulunun yukarıdaki kararını takiben
TBB EĞİTİ M MERKEZI kurulu; Genel Sekreter Av. Cengiz Tu ğral ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Serhan Özbek'in de kat ıldıkları
13.03.2010 ve 25.03.2010 tarihli toplantılarında yap ılan çalişmalar, Barolarımızla yapı lan görüşmeler ve sa ğlanan mutabakat
sonucu;
• CMK Uygulamaları
• Aile Hukuku
• icra - iflas Hukuku
• Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine Baş vuru Yollan
108

rürıdye Barolar Birli ğ i 31. Olağan Genel Kurulu

Ana konularında i şlenecek alt başlıkları, e ğitici kadrolar ı,
Meslek içi E ğitim Seniineri verilecek her ana konuda e ğitimden
sorunılu kurul üyesi bölüm sorumlulanrıı, e ğitim verilecek yeri
eğitime katı lacak barolar' bölgelere ay ırmak suretiyle belirleyenda (a şağı daki tabloda
rek 30.04.2010 - 17.07.2010 tarihleri aras ı
gösterilen) uygulanacak kı sa program önerisi TBB Ba şkan Yardımcısı Av. Berra Besler imzal ı ön yazı ile TBB Yönetim Kurulunun 26.03.2010 tarihli gündemine sunulmu ştur.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 26.03.2010 tarihli toplantısı nda konuyu görü şmüş ve aşağı da metni verilen 2010/ 294
sayılı kararı ile "Meslek içi E ğitim çalışmalarının ba şlatılınasına
ve gerekli giderlerin ödenmesine oy birli ği ile karar vermi ştir".
26.03.2010 tarih ve 2010/294 say ılı karar: Meslek içi e ğitim program ı ile ilgili olarak çalışmaların başlatılmasma, bu çal ış malar için gerekli giderlerin
ödenmesine kat ılanları n oybirliği ile karar verildi.

111. TBB E ĞİTİ M MERKEZ! MESLEK İÇİ EĞİTİM
SEMİNERLERİ ÇALI ŞMALARI
111. 1- Meslek içi eğitim seminerleri program ı hazırlanırken

esas alı nan hususlar:
• Eğitim hizmeti verilmesi hedeflenen barolar, 30.04.2010 nda uygulanan ı
k sa programda 4
17.07.2010 tarihleri aras ı
gruba ayrılmış , 06.11.2010 - 10.12.2011 tarihleri arasmda dünda
zenlenen programda ise Barolanm ız; A-B-C-D adı altı
gruplandırılnuş ve her grup kendi içinde dörder bölgeye aynimak suretiyle seminer programları düzenlenmiştir.
• Bu bağlamda baz ı barolar eğitim yeri olarak belirlenmi ş ve
n olan baroların da katı ulaşım bakımından birbirlerine yak ı
ın amacı;
Bu yap ılanman
hedeflennıiştir.
lı mının sağlanması
n yerinde kullanılması ve ayni
zaman, yer ve maddi olanakları
nda dayan
ış ma ve koordinasyonun sa ğzamanda barolar aras ı
i
yer barolan ile e ğitime katılağ
verilece
lanmasıdır. E ğitimin
cak barolar arasında e ğitim konularının paylaşılması ve eğitim
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yerlerinin bu barolar aras ında değişimli olarak belirlenmesi ise
eğitim hizmeti verilecek bölgede toplanan barolarm tercihine
MERKEZI
bırakılmıştır. Bu tercihi kullanan barolarımızda eğitim seminerleri dönüş ümlü olarak yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedfr. (Örneğin E grubu programında yer alan ve eğitim yeri
olarak tespit edilen Sakarya barosu ile kat ılımcı olarak belirlenen Kocaeli, Düzce ve Bolu barolar ı dörtlü eğitim programını birer eğitim
programı şeklinde dönüş ümlü olarak paylaşıp gerçekleştirmişlerdir).
• Meslek Içi Eğitim Seminer programlarını
n uygulanması sırasmda Barolar ımızdan seminerlerin meslekta şlarınıız bakımından çok yararlı olduğu hakkında olumlu izlenimler aimmış ve barolarımı zdan gelen yeni talepler de dikkate alınarak
aynı sistemde ek programlar gerçekle ştirilmiştir.
• Uygulanmakta olan programa kat ılım konusunda; ula şım zorluğu çeken ve bazı programlara katı lamayan barolardan gelen
münferit talepler de de ğerlendirilmiş ve ek eğitim progranıı
yapılmak ve uygulanmak suretiyle barolar ınıızın talepleri de
karşılıksız bırakılman-ııştır, (Örneğin; Balıkesir, Uş ak, Manisa,
Elazığ, Denizli, Şı rnak barolanna ek programlar düzenlenmi ştir).
• Coğrafi ko şullar, ulaşım zorluluklaı-ı ve ilçelerde bulunan
avukat sayılarmı n çoklu ğu sebepleriyle herhangi bir bölgeye dahil edilemeyen Mu ğla, Çanakkale ve Hatay barolarma,
talepleri de dikkate almarak müstakil programlar haz ırlarup
gerçekleştirilmektedir.
TBB

• Meslek içi e ğ
itim ile staj eğitimini yoğ
im bir program dahilinde meslektaşlarına sunan İ stanbul - Ankara ve Izmir barolanmız e ğ
ilim programı dışı
nda tutulmuştur.
• TBB'nin İstanbul, Ankara, İzmir baroları ile birlikte düzenleyeceği uluslararası ve ulusal düzeyde etkinlikler programlanmaktadır.
111.2- TBI3 Yönetim Kurulunun 26.03.2010 tarih ve 2010/294
sayılı kararı ile 30.04.2010 - 17.07.2010 tarihinde uygulamaya
konulan kı sa program ve 06.11.2010 - 10.12.2011 tarihleri aras ı
uygulanacak Meslek içi E ğitim Seminerleri programı hakkında açıklamalar:
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TBB

30.04.2010 - 17.07.2010 TARİHLERİ ARASINDA
UYGULANAN KISA PROGRAMDA E ĞİTİM
SEMİNERİ VERİLECEK ANA KONULAR

EĞİTİM
MERKEZİ

1- CMK UYGULAMALARI
Bölüm Sorumlusu: Av. Rıfat Çulha (Edirne Barosu Üyesi)
• CMK Uygulamaları Eğitiminde İşlenecek konulann Alt
Başlıklan
a) Soruşturma
b) Kovuşturma
c) Kanun Yolları
d) İnfaz
e) Çocuk Ceza Adalet Sistemi
AİHS'nin Yansıması

• CMK Uygulamaları Eğitici Kadrosu
Prof.Dr.Timur Demirtaş

Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi

Prof.Dr.Ayşe Nuhoğlu

Bahçeşehir Üniversitesi

Prof.Dr. Fatih Selami Mahmuto ğlu

İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr.Ali Kemal Y ıldız

Bahçeşehir Üniversitesi

Doç.Dr.Neylan Ziyalar

İstanbul Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Murat önok

Koç Üniversitesi

Fahrettin Demirağ

Askeri Yargıtay Onursal Bş

Prof.Dr.Feridun Yenisey
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2- AİLE HUKUKU
Bölüm Sorumlusu: Av. Salih Akgül (Ankara Barosu Uyesi)
Aile Hukuku Eğitiminde İşlenecek Konuların Alt Başlıkları
a) Mal Rejimleri
b) Tasfiye
c) Tedbirler
d) Ailenin Korunması
e) Aile içi Şiddet
f) AİHS Yansıması
Aile Hukuku Uygulamaları Eğitici Kadrosu
Prof.Dr.Ayşe Nuhoğlu

Bahçeşehir Üniversitesi

Prof.Dr.Alırnet Kıhçoğlu

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.Ayd ın Zevkliler

9 Eylül Üniversitesi

Doç.Dr.Neylan Ziyalar

İstanbul Üniversitesi

Eray Karınca

Ankara Aile Mah. Hakinıi

Mustafa Ateş

Ankara Aile Mah.Hakim

Bilal Köseoğlu
Av. Ayça Özdoğan

Antalya Aile Mah. Hakimi
İstanbul Barosu

Av. Senay Ertem

Ankara Barosu

3- İCRA- İ FLAS HUKUKU UYGULAMALARI
• Bölüm Sorumlusu: Av. Recep Adı güzel (Manisa Barosu Üyesi)
• icra - bas Hukuku Uygulamaları Eğitiminde İşlenecek Konuların Alt Başlıklan
a) Yargı Reformunun icra iflas Hukukuna Getirilen
b) icra Ceza Suçları
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•

icra - iflas Hukuku Uygulamaları E ğitici Kadrosu
İzmir Barosu
Av. Talih Uyar
Ankara Barosu
Av. Mehmet Nalçakar

EGITIM
MERKEZ!

4- AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLE ŞMESİ VE
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMES İ
• Bölüm Sorumlusu: Av. Tamer Şahin ( İstanbul Barosu Üyesi)
• AİHS ve Aİ HM Uygulamaları E ğitiniinde İşlenecek Konuların Alt Ba şlıklan
a) Anayasanın 90.maddesi ışığmda A İHS'nin irdelenmesi
b) Sözleş me (Genel)
c) Sözleşme ve Türkiye
d) Kuruluş
e) Kararlar
f) Kararların Ba ğlayıcılığı ve İnfazı
g) Başvuru
h) AİHS (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Mad. ve Ek Protokol 1)
• AİHS ve AİHM Uygulamalarının E ğitici Kadrosu
Kültür Üniversitesi
Prof.Dr. Durmuş Tezcan
Yaşar Üniv.Huk.Pak.
Prof .Dr.Mustafa Ruhan Erdem
Koç Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Murat önok
İstanbul Barosu
Av. Süreyya Turan
İstanbul Barosu
Av. Ümit Altaş
İstanbul Barosu
Av. İfaket Aydemir
Ankara Barosu
Av. Onur Tatar
Ankara Barosu
Av. Serkan Cengiz
Diyarbakır Barosu
Av. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Barosu
Av, Oknur Küçüksezer
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2010 YILI ADLİ TATIL ÖNCESİ 30 Nisan -17 Temmuz 2010
TARİHLERİ ARASI UYGULANAN MESLEK İÇİ EĞİTİM
SEMİNERİ KISA PROGRAM

Yukarı da ana hatlarına de ğinilerek bilgilerinize sunulan kısa
program çerçevesinde; belirtilen e ğitim yerlerinde (bölgede) ve
Elazığ barosunda müstakil olarak gerçekle ş tirilen toplam 20
program dahilinde verilen ve her 5 e ğitim yerinde; Yozgat, Çorum, Kırıkkale - Mu ş, Bitlis, Bingöl - Nevşehir, Niğ de, Aksaray,
Kırş ehir - Malatya, Adı yaman ve Elazığ Barolarınıız olmak üzere toplam 13 baromuza üye 1195 meslekta şımı za Barolarmıızla
yaptığımız işbirliği ile Meslek içi E ğitim Seminerleri hizmeti ve
"Katılım Belgesi" verebilmenin onurunu ya şamaktayız.
Yukarı daki programda iki gün olarak gösterilen e ğitim programı Yozgat, Muş, Nevşehir, Malatya eğitim yerlerinde 30 Nisan,
21 Mayı s, 11 Haziran, 02 Temmuz 2010 tarihlerinde uygulanm ış,
Elazığ Barosu'nun ula şım zorluğu sebebiyle Malatya'ya gidememesi nedeniyle aynı program 01 May ıs, 22 Mayı s, 12 Haziran, 03
Temmuz tarihlerinde Elazığ 'da uygulanmıştır.
11-12 Haziran ve 02-03 Temmuz tarihlerinde uygulanmas ı
kararlaştırılan program TBB'nirı değerli Başkanı Sayın Av. Ozdemir Özok'un vefatı nedeniyle TBB'ne yeni ba şkan seçimi için
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11-12 Haziran 2010 tarihlerinde toplanan TBB 11. Olağanüstü
Genel Kurulu nedeniyle 17-18 Temmuz 2010 tarihine ertelenmi ş
ve kısa program bu tarihte tamamlanm ıştır.

TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ

MESLEK İÇ İ EÖ İTİM
KATILIM BELGESİ
Sayın Av. MEHMET ŞİMŞEK
Türkiye Barolar BirQi tarafindan 1 May ıs2010 tarihin de yapılan
CMK Eğitimi çalışmalar
ına kaııimışıır.
Başarılı çahşmalann dün dolayı bu belge kendisine sunulmuştur.
A. Serin BESLER
Türkiye Barolar Bt,öğl
B.O. Yardım.

n Başkan Sayın Av. ÖzIV- Türkiye Barolar Birliği'nin Sayı
takiben
12.06.2010
tarihinde yapilan TBB
demir Ozok'un vefatmı
11.Olağanüstü Genel Kurulu'nda; genel kuml üyelerinin güvenoyları ile TBB Başkanlığına seçilmiş olan değ erli Başkanımız
Sayı
n Av. V. Ahsen Coşar evvelce bilinen ba şarılı eğitim çalişmalarmdaki birikiınini TEB Eğitim Merkezi'nden esirgememiş
verdiği olumlu destekleri ile Eğitim Merkezinıiz çalışmalarma
devam etmiştir.
Bütün barolarımıza hizmet amacını taşıyan 2010 yılı Adli
Tatil sonrası 06.11.2010 - 10.12.2011 tarihleri arası uygulamaya
konulan "Meslek içi Eğilim Seminerleri yoğun programı" ve
staj eğitim merkez ve kurulları bulunmayan Barolar ımıza "Staj
Eğitimi" hizmetinin sunulabilmesi için Say ın Başkaıumız Av. V.
Ahsen Coşar ile görüşülmüş, TBB Eğitim Merkezi Kurulunun
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TBB genişletilmesi

düşünülerek konu 09.08.2010 tarihli TUB Yönetim
MERKEZ! Kurulu gündemine al ınmış ve Yönetim Kurulunun 2010/ 792 sayıiı kararıyla
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu
Başkan : Av.Berra BESLER

TBB Bşk.Yrd.

Üye

Av.Alpay SUNGURTEKİN

Samsun Barosu

üye

Av.Rifat ÇULHA,

Edirne Barosu

Üye

Av.Recep ADIGÜZEL,

Manisa Barosu

Üye

Av.Tamer ŞAHIN,

İstanbul Barosu

üye

Av.Salih AKGÜL,

Ankara Barosu

üye

Av.Cumhur ARIKAN,

Kocaeli Barosu

Üye

Av.Yusuf AKBA Ş,

Nevşehir Barosu

Üye

: Av.Halit ADVAN,

Diyarbakır Barosu

Olarak belirlenmiş ve genişletilmiş bir kadro ile görevlendirilmişlerdir.
"Staj - Eğitim Çalışmaları " da Sayman üye Av. Sitare Sa ğsen
sorumluluğunda başlatılmıştır.
IV. 1- ADLİ TATİL SONRASI 06.11.2010 - 10.12.2011
TARİHLERİ ARASI UYGULAMAYA KONULAN TUB
EĞİTİM MERKEZ İ MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNER
PROGRAMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR:
Türkiye Barolar Birli ği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu 18.08.2010 - 02.09.2010 tarihli toplantı lannda evvelce yapılan
program çalışmaları
nı değerlendirerek:
Barolanmızı; A - B - C - D ad ı altında dört ana gruba ayırrmş,
A grubunu; Bursa, Yalova, Balıkesir, Bilecik - Edirne, Kırklareli, Tekirdağ - Samsun, Ordu Sinop, Amasya - Diyarbakır,
Mardin, Şırnak, Batman Baroları olmak üzere - 15 Baro olarak
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• B grubunu; Aydm, Manisa, Denizli, U şak - Gaziantep, Kah- TBB
ramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye - Antalya, Burdur, Isparta Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu Barolan olmak üzere - 15 Baro
olarak
• C grubunu; Van, Ağrı , Hakkari, Siirt - Eski ş ehir, Kütahya, Afyonkarahisar -Sivas, Tokat, Kayseri - Erzurum, Gümü şhane
(Bayburt), Erzincan, Tunceli Barolar, olmak üzere - 14 Baro
olarak
• D grubunu; Adana, Mersin - Konya, Karaman - Trabzon,
n, Kastamonu, Çank ırı,
Rize, Giresun, Artvin - Karabük, Bart ı
olarak belirlemiş ve
Baro
olmak
üzere
13
Zonguldak Baroları
adı geçen barolar' da kendi içlerinde dört bölgeye ay ırmak
suretiyle 16 bölgede toplayarak; Meslek içi E ğitim Seminer
programlarına son şeklini vermiş ve uygulamaya koymu ştur.
Böylece:
• 30.04.2010 - 17.07.2010 tarihlerinde 20 seminerden ibaret k ısa
program,
• 06.11.2010 - 10.12.2011 tarihlerinde A-B-C-D ana gruplar ında
yer alan barolarımıza haz ırlanan 64 program,
• Ayrı ca barolarınıızdan gelen talepler üzerine; tarihleri ve konuları listede gösterilen 29 ek programla toplam 113 Meslek
içi Eğitim Seminer programı hazırlanmış ve listelerde gösterilen tarihlerde uygulanmak üzere de ğ erli meslektaşlarıımzın
hizmetine sunulmu ştur.
Meslek içi Eğitim Çal ışmaları:
• SEMINER PROGRAMLARI yukanda aç ıldandığı gibi Barolar
bölgelere ayrı lmak suretiyle aşağı da verilen program gerelmaktadır.
ğince yap ı
• SERTİFİKALI E ĞİTİ M PROGRAMI Bili ş im, Aktüerya, Kamu
Ihalesi, Enerji Hukuku, Tüketici Hukuku, Spor Hukuku ve
nda e ğitim verilmesi yönündeki haSağlık Hukuku konular ı
şlanmıştır.
zırlı k çalışmalarına ba
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MK

IV. 2- 06.11.2010 - 10.12.2011 tarihleri aras ında Eğitim Seminen Verilecek Ana Konular:
TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu seminerlerde i şlenecek
ana konuları Barolannıı zm taleplerini dikkate alarak aşağıdaki
şekilde belirlemiştir.

1- CMK UYGULAMALARI
Bölüm Sorumluları: Av. Rıfat Çulha
(Edirne Barosu Üyesi)
Av. Yusuf Akbaş
(Nevşehir Barosu Üyesi)
• CMK Uygulamaları Eğiliminde İşlenecek Konuları n Alt
Başlıklar
a) Soruşturma
b) Kovuşturma
c) Kanun Yolları
d) Infaz Hukuku
e) Çocuk Yargılaması
f) CMK 250.mad. Uygulamas ı
g) CMK'nun İşleyişi
h) Koruma Tedbirleri
ı) Soruşturma Evresinde Müdafün Rolü
j) Soru şturma Evresinde Müdafi ve Kat ılan Vekilin Rolü
k) AİHM Kararlarım CMK'ya Yansıması
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CMK UYGULAMALARI E ĞİTİCİ KADROSU
• Prof.Dr.Babri Öztürk

Kültür Ün. Huk. Fak.Dekanı

• Prof. Dr. Feridun Yeııisey

Bahçeşehir Üniv.

• Prof.Dr. Mustafa Ruhan Erdem

Yaşar ÜıtFiuk.Fak. Dekanı

• Prof.Dr.Ayşe Nuhoğlu

Bahçeşehir Üniv. Hulc.Fak.

• ProLDr.Timur Demirta ş

Kültür Üniv. Huk. Fak.

• Prof.Dr.Durmuş Tezcan

Kültür Üniv. Hulc. Fak.

• Prof. Dr. Fatih Selami Mahmuto ğlu İst.Üniv.Huk.Fak.
İst.Üniv. Adli Tıp.Ens.
• Doç.Dr.Neylan Ziyalar
• Doç.Dr.Ali Kemal Yild ız

Bahçeşehir Üniv. Huk. Fak.

• Doç.Dr.Yener Ünver

Yeditepe Üniv. Huk. Fak.

• Doç.Dr.Caner Yenidünya

Marmara Üniv. Huk. Fak.

• Yrd.Doç.Dr. Murat Önok

Koç Üniv.Huk.Fak.

• Yrd.Doç.Dr. Burcu Dönmez

Yaşar Üniv. Huk.Fak.

• Fahrettin Demirağ

Askeri Yarg. Onursal Ba şk.

• Prof.Dr.Serap Keskin Kiziro ğlu

Okan Üniv. Huk. Fak.

• Dr.Av.Sinan Altmç

Bahçeşehir Üniv. Ar.Gör.

• Av.Naim Karakaya

İstanbul Barosu

• Av. Olcay Bilge

Konya Barosu

• Av,Necla Acar

Kocaeli Barosu

• Dr. Av.Aslıhaıı Öztezer

Bahçeşehir Üniv. Ar.Gör.

• Av.Hande Ulutürk

Bahçeşehir Üniv. M. Gör.

• Dr. Av. Abdülkadir Kaya

Emekli Yargıç

• Av. Turgay Demirci

İstanbul Barosu
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TBB
EGITIM
MERKEZI •

2- AİLE HUKUKU
Bölüm Sorumluları: Av. Tamer Şahin
(Istanbul Barosu Üyesi)
Av. Halit Advan
(Diyarbakır Barosu Üyesi)

• Aile Hukuku Eğitiminde Işlenecek Konuların Alt Başlıklan
a) Aile Mahkemeleri Te şkilatı (Giriş ve Kısa Açıklama)
b) Boşanma
c) Mal Rejimleri
d) Tasfiye
e) Koruma Tedbirleri
t) Aile içi Şiddetin Önlenmesi Yasası
g) A İHM Kararlannm İç Hukuka Yansı yan Hükümleri
• Aile Hukuku Uygulamaları Eğitici Kadrosu
• Prof.Dr.Ahmet Kılıçoğlu
Ankara Üniv.Huk.Fak.
• Prof.Dr. Şükran Şıpka
Kemerburgaz Ü. Huk.Fak,Dek
• Doç. Dr. Ebru Ceylan
Aydm Ün.Huk.Fak.
• Mustafa Ateş
Ankara Aile Hakimi
• Bilal Köseoğlu
Antalya Aile Hakimi
• Gülay Berkay
Kadıköy3.Aile M.Hakimi
• Ruhi Özdemir
Fatih 2. Aile Mah. Hakinil
• İzzet Doğan
Em.İst.Aile Mah. Hakimi
• Av. Aydeniz Alisbah Tuskan
İstanbul Barosu
• Av. Ayça Özdoğan
İstanbul Barosu
• Av. Filiz Saraç
İstanbul Barosu
• Av. Muazzez Yılmaz
İstanbul Barosu
• Av. Senay Ertem
Ankara Barosu
• Av.Nuran Serpil Özok
Kocaeli Barosu
• Av. Arzu Çağatay
Edirne Barosu
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TBB
EĞİTİM

3- İCRA - İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI
• Bölüm Sorumluları : Av. Alpay Sungurtekin
(Samsun Barosu Üyesi)

MERKEZ!

Av. Recep Adıgüzel
(Manisa Barosu Uyesi)
• icra - iflas Hukuku Uygulamalarında İşlenecek Konulann
Alt Ba şhkları
a) itiraz ve itirazı n iptali Davaları
b) Menfi Tespit Davaları
c) Haciz
d) ihale ve Feshi
e) icra Suçları
f) Tasarrufun iptali Davalar ı
g) Kiralar Hakkında Özel Hükümler
h) Yargı tay Kararlar ı
• icra - iflas Hukuku uygulamaları E ğitici Kadrosu
Izmir Barosu
- Av. Talih Uyar
4- AVUKATLIK ÜCRET SÖZLE ŞMESİ VE
SÖZLEŞMEDEN DO ĞAN İWrİLAFLAR
• Bölüm Sorumlusu: Av. Salih Alcgül
(Ankara Barosu Üyesi)
Av.M. Cumhur ARIKAN
(Kocaeli Barosu Üyesi)
Avukatlık Ücret Sözle şmesi ve Sözle şmeden Do ğan ihtilaflar Eğitiminde I şlenecek Konular ı n Alt Başlıkları
a) Ücretin Kapsamı
b)Ücret Sözle ş mesinin Hukuksal Yap ısı (Sözleşmenin Varl ığı/Sözleşmenin Yoklu ğu)
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c) Sözleşmeden Doğ an ihtilaf Halinde Uygulanacak Hukuk

EĞlM

d) Azil ve istifa

MERKE21

e) Sözleşmenin Hukuksal Sonuçlan
• Özel Hukuk bakımı
ndan
• Ceza Hukuku bakımından
• Avukathk Hukuku disiplin uygulamalar ı bakımından
f) Avukatlık Ücretine İlişkin Içtihatlar ve Yargı tay 13. HD nin
Görüşü
• Avukatlık Ücret Sözleşmesi ve Sözleşmeden Doğ an ihtilaflar ve Hukuki Sonuçları Eğitici Kadrosu
• Prof.Dr. Meral Sungurtekin
9 Eylül Üniversitesi
• Hakim Murat Aydm

İzmir Karşı yaka Hakimi

• Doç. Dr. Refik Korkusuz
• Av. Filiz Saraç

Dicle Üniversitesi
İstanbul Barosu

• Av.Erdoğan Samhano ğlu

Sakarya Barosu-Dis.K.Bşk.

• Av. Nuri Karahan

İst. Barosu-TBB Dis.K.Ü.

• Avliter Yılmaz

Kocaeli B.-TBB Dis.KIj.

• Av.Ünal Çankaya

Isparta B.-TBB Dis.K.Ü.

• Av.Kayhan Evren

Hatay B.-TBB Dis.K.Ü.

• Av. Oktay Yalçm

Bartm B.-TBB Dis.K.Ü.

• Av.Ünsal Bildirgen

Ank. Barosu-TBB Dis.K.Ü.

• Av. Zeynep Bahad ır

Ankara Barosu
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2010 YILI ADLİ TATİL SONRASI 06 Kasım 2010 - 10
Aralık 2011 TARİHLERİ ARASI UYGULANAN MESLEK İÇİ
EGITIM SEMINERI PROGRAMI

MESLEK İÇİ EĞİTİM SEM İN£Rİ PROGRAMI
(Uygulanmakta Olan Program)
A GRUBU (Toplam Baro Say ısı 15)
EĞİTİM KONUSU VE TAR İ HLERİ
EĞİTİM KATILIMCI
6 Kasım 4 Aralık 5 Şubat
BAROLAR
YERİ
5 Mart 2011
2010
2011
2010
YALOVA,
AVÜCRETİ
İCRA
BURSA BALIKES İR, CMK AILE
BİT£CİK
KJRKLAREL İ,
CMK
İ CRAW.ÜCRETİ
AILE
EDİRNE
TEKİRDAĞ
ORDU, SİNOP,
AILE
İCRA AV.ÜCRETİ CMK
SAMSUN
AMA SYA
MARDİ
N,
İCRA
AVÜCRETİ
DİYARBAKIR
AILE
CMK
ŞIRNAK,
BATMAN
B GRUBU (Toplam Baro Say ıs ı 15)
EĞITIM KONUSU VE TARIHLERI
EĞİTİM KATILIMCI
26 Mart
BAROLAR 27 Kas ım 18 Aralık 19 Şubat
YERI
2011
2011
2010
2010
AYDIN

MANİSA,
DENİZLİ, UŞAK

KAHRAMANMARA Ş
GAZİANTEP ŞANLIURFA.
OSMAN İ YE

BURDUR,
ISPARTA
C,
:DÜZCE
OCAELİ
SAKARYA
BOLU
ANTALYA

AVÜCRETİ

ICRA

AILE

CMK- -

ICRA

AILE

CMK

AVÜCRETİ

AILE

CMK AV.ÜCRETI

İCRA

CMK WÜCR ET ICRA
______

AILE
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TBB
EĞİTİ M
MERKEZI

C GRUBU (Toplam Baro Say ısı 14)
EĞİTİM KONUSU VE TARIHLERI
EĞITIM KATILIMCI
BAROLAR 16 Nisan 30 Nisan 21 Mayıs
YER!
4 Haziran 2011
2011
2011
2011
AĞRI,
-.
AVÜCRETI İCRA
AILE
CMK
VAN IAKKARİ, SIR]
ESKİŞEH İR

KÜTAHYA,
AFYONKARAH İ SAR

İCRA

AILE

CMK

AV.ÜCRETİ

TOKAT,
AILE
CMK V.ÜCRETİ
İCRA
KAYSERİ
G[JMÜŞHANE,
(BAYBURT),
ADDANUfrCMK AV.ÜCRETİ İCRA
AİLE
ERZİNCAN,
TUNCELİ
_
D GRUBU (ToplamBaro Sayısı 13)
EĞİTİM KONUSU VE TARİHLERİ
M KATILIMCI
Ekim
BAROLAR 1 2011 22Ekim 19Kas ı m10 Aralık 2011
2011
2011
9K
MERSİN
AILE
ICRA 4V.Ocı ff
CMK
KONYA KARAMAN İCRA WOCRETİ CMK
AILE
RİZE,
nUBZON GİRESUN, AV.ÜCRETI CMK
AILE
İCRA
ARTVİN
BARTTN,
KASTAMONU,
KARABÜK
CMK AİLE İCRA
AV.ÜCRETİ
ÇANKIRI,
ZONGULDAK
SİVAS
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K PROGRAM
EĞİ Tİ M İ N KONUSU VE TARIHLERI 5 Mart
27 Şubat
20 Şubat
6 Mart 2011
2011
2011
2011
26 Şubat 2011
EĞİTİ M YERIat 2011 12 Şubat 2011
CRA
________
AvÜcRrnl
BALIKESİ
İ .Y.U.K.
CMK
ÇANAKKAL_____
AİLE
DENİZLİ
_____ ________
CMK
MANİSA_____ İ CRA
AILE
TEKİRDAĞ
_____ ________
AVÜCRETİ
UŞAK
___________
KIRKLARELİ AILE _________
_____________
EĞ ITIMIN KONUSU VE TARIHLERI
10 Nisan
2 Nisan
2011
9 Nisan 2011
2011
EĞİTİM YERİ 12 Mart 2011 19 Man 2011 27 Mart 2011
AILE
CMK
BALIKES İR
ÇANAKKALE AVÜCRET İ
AVÜCRET İ
CMK
İCRA
DENİZLİ
SA
AVÜCRETİ
_________
MAN İ
TAPULAMA
ve KADASTRO
ICRA
MARDİN
TAPULAMA
ve KADASTRO
ŞIRNAK
TEKİ RDAĞ
UŞAK

14 Mayıs
2011

15 Mayıs
2011

al
0>
t
0>

1
0
0>

AILE

0>
=

Bİ L İŞİ M

en
=
et

CMK
-ICRA
CMK

=
=

CMK
—'1

-4
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MESLEK İçi EĞİTİ M PROGRAMININ
TARİ H SIRASINA GORE SIRALANI ŞI
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TARIH F ĞİTİM
YERI

KATIL.IM CI
BAROLAR

BÖLGE E
Ğİ Tİ M KONUSU
NO
"

6 Kası

m BURSA

sım
2010

6 Kas ı

YALOVA,
BALIKESİR,
BİLECİK

A

KIRKLARELİ ,
TEKİ RDA Ğ

A

m SAMSIJ'N ORDU, S İNOP,
AMASYA

A

EDİRNE

0
D>

EĞITIME
BÖLÜM SORUM- KATILAN
LULARI
VE E ĞİTİCILER AVUKAT
SAYISI

ÜS-AvCumhur
ARIKAN
ProLDr.Mustafa
Ruhan ERDEM
CMK
Av.Fahrettin
UYGULAMALARJ DEM
İRAC
Yrd D uç D r, M u rat
ÖNOK
Av, Necla ACAR

309

AILE
BS-Av. Rifa ı Çulha
MAHKEMELERİ Av, Ayça Özdoğan
TEŞKİ LATI VE MAL Doç.Dr. Ebru Ceylan
REJİMLERİ
Hakim Gülay Berkay

66

ICRA İFLAS
BS-Av.Alpay
HUKUKU
SUNGURTEK İN
UYGULAMALARI Av,Talih UYAR
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'ü

JUı
d)

(D

DİYAR
BAKIR

MARDİN,
ŞIRNAK, BATMAN

A

AVUKATLIK ÜCRET BS-Av.Saljh AKGÜL
SÖZLEŞMESI VE Av. İltcr YILMAZ
AVUKATLIK ÜCRET Av.Zeynep BASÖZLEŞMESINDEN HADIR
DOĞAN İHTİ LAFLAR Hakim Murat AYDIN
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TARIH

EĞİTİM YER!

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE NO

EĞİTİ M KONUSU

EĞITIME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
VE EĞİTİC İLER
AVUKAT
SAYISI

27 Kasım
• 2010

AYDIN

MANİSA, DEN İZLİ,
UŞAK

E

AVUKATLIK ÜCRET
ES- Av. Salih Akgül
SÖZLEŞMESİ VE
Av. İlter Yılmaz
AVUKATLIK ÜCRET
Hakim
Murat Ayd ın
SÖZLEŞMESİNDEN
LAFLAR Av. Zeynep Banad ır
DO ĞAN İHTİ

27 Kasım
2010

GAZİANTEP

K.MARAŞ, Ş.URFA,
OSMANİYE

B

ICRA IFLAS HUKUKU ES-Av Recep Ad ıgüzel
Av. Talih Uyar
UYGULAMALARI

191

E

Şahin
AILE MAHKEMELERI • BS-Av.Tamer
Doç.Dn Şükran Şıpka
TEŞKİLATI VE MAL
Av. Ayça Özdoğan
REJİMLERI
Hakim Ruhi Özdemir

324

•

27 Kasım
2010

ANTALYA

BURDUR, ISPARTA

KOCALLI, DUZCE,
27 Kasım
SAKARYA
2010 ••,•••. ROTH

.__.

E

IIS- Av.Rıfat Çulha Mustafa
CMK UYGULAMALAR
____________________ Jtuhan Erdem
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TARIH EĞİTtM YERI

4 Aralık
2010
4 Aralık
2010

4 Aralık
2010

4 Aralık
2010

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE
NO

EĞITIM KONUSU

ĞITIME
BÖLÜM SORUMLU- EKATILAN
LARI
AVUKAT
VE EĞİTİC İ LER
SAYISI

BS-Av.Tamer ŞAHIN
AILE
Şükran ŞIPKA
MAHKEMELERI Doç.Dr.
BURSA
A
TEŞKİLATI VE MAL Hakim Ruhi
ÖZDEMİR
REJİMLERİ
AvAyça Ö7DO Ğ AN
220
İCRA İ FLAS HUKU- BS-Av. Alpay SunKIRKLARELİ ,
EDİRNE
A
KU UYGULAMA- gurtekin
TEKİRDAĞ
LARI______ Av. Talih Uyar
AVUKATLIK ÜCRET BS-Av.Salih AKGÜL
Av.Zeynep BAHADIR
SÖZLEŞMESİ VE
ORDU, S İNOP,
SAMSUN
A
AVUKATLIK ÜCRET Doç.Dr.Refik
AMASYA
SÖZLEŞMESİ NDEN KORKUSUZ
DOĞAN İHTİ LAFLAR Av.Mustafa Erkan
KAN_______________ 146
BS-Av.Rıfat ÇULFIA
Av. Berra Besler
Prof.Dr.Mustafa RuMARDİN,
CMK
UYGULAMAhan
ERDEM
DİYARBAKIR ŞIRNAK, BATA
LARI
Doç.Dr.Ali
Kemal
MAN
YILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Murat
YALOVA,
BALIKESİR,
BİLECİK

0
0J

0
0>
L0'
0>
'D
'D

c
2
=

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE
NO

AYDIN

MANİSA,
DENİZLİ, UŞAK

B

ICRA IFLAS
İFLAS HUKUKU BS-Av. Recep Ad ıgüzel
UYGULAMALARI
Av. Talih Uyar

102

GAZİANTEP

ICMANMARAŞ,
ŞANLIURFA,
OSMAN İYE

E

AILE MAHKEMELERI BS-Av.FlaIit Advan
TEŞKİ LATI VE MAL Av.Senay Erte ın
Av. Ayça Özdo ğan
REJIMLER!
Hakim Mustafa Ate ş
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TARIH E ĞİTİM YERI
18 Aralık
2010
18 Aralık
2010

18 Aralık
2010

18 Aralık
2010

ĞİTİ ME
BÖLÜM SORUMLU- E
KATILAN
LARI
AVUKAT
VE EGITiC İ LER
SAYISI

ANTALYA

SAKARYA

BURDUR, 15PARTA

KOCAELİ ,
DÜZCE, BOLU

E

E

EĞİTİ M KONUSU
-

BS-Av. Halit Advan
Murat Önok
CMK UYGULAMALARI Fahrettin Demirağ
Murat Ayd ın
Abdulkadir Kaya
BS- Av. Cumhur Ar ıkan
AVUKATLIK ÜCRET
Av. Berra Besler
SÖZLEŞMESI VE
Av. Salih Akgül
AVUKATLIK ÜCRET
Av. Ilter Yılmaz
SÖZLEŞMESİ NDEN Hakim Murat Ayd ın
DOĞAN İHTİLAFLAR Av. Zeynep Banad ır
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NO

EĞİTİ M KONUSU

BÖLÜM SORUMLULARI EĞİTİ ME KATILAN
VE E ĞİT İ C İ LER
AVUKAT SAYISI

<D
ak

0
ak

BS-Av. Tamer Şahin
15MAN
OcakA İ LE MAHKEMELERİ
LATI
VE
MAL
Av.
Ayça Özdo ğan
EK
TEŞKİ
2011
(SALİH
Doç.Dr.
Şüban Şıpka
J İML ER İ
________
Hakim Izzet Doğan

ot
k.k

0
0>

'ot
0>
147

<D
(D

15 Ocak

UŞAK
___________ _________

EK

İCRA IFLAS HUKUKU
UYGULAMALAR BS-Av.Rccep ADIGÜZEL
AvTaIibUYAR

=

111

=
=

EĞ ITIM YER!

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE NO

EĞ ITIM KONUSU

5 Şubat
2011

BURSA

YALOVA,
BALIKESİR,
BİLECİK

A

İcRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI

5 Şubat
: 2011

EDİRNE
(TEKİRDAĞ'DA
YAPILDI)

.
KIRKLARELI,
TEK İ RDAĞ

TARIH

5 Şubat
2011

SAMSUN

ORDU, SİNOP,
AMASYA

A

A

EĞİTİME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
AVUKAT
VE EGITICILER
SAYISI
BS-Av.Recep ADIGÜZEL
AvTalih UYAR

AVUKATLIK ÜCRET
SOZLEŞMESİ VE
BS-Av.Salih AKGOL
AVUKATLIK ÜCRET
B5-AvCumhur ARIKAN
SOZLEŞMESİNDEN
LAFLAR DoçDr.Refik KORKUSUZ
DO ĞAN İHTİ
Av.MNuri KARAHAN
BS-Av.Rıfat ÇULHA
Pro€DrFeridun YENİSEY
•. Doç.Dr.AIi Kemal YILDIZ
CMK UYGULAMALARI
Fahrettin Demirağ
Prof.Dr.Mustafa Ruhan
Erdem

ISI

48

Eş
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ü)
0
0)
0

5 Şubat
2011

DIYARBAKIR

MARD İN, ŞIRNAK,
BATMAN

A

AILE MAHKEMELERI
TEŞKİLATI VE MAL
REJ İMLERİ

BS-Av.Halıt ADVAN
Av.Ayça ÖZDO ĞAN
Hakim Ruhi Özdemir
Hakim Mustafa ATEŞ
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TARIH

.5 Şubat
2011

TARIH

6 Şubat
2011

--

EGITIM YER

EĞITIME

KATILIMCI
BAROLAR

BOLGE NO

ÇANAKKALE

EK
.

EĞITIM YERİ

BAl IKFSİR

E..IT1M KONUSU

A.LHS.

ÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
BVE EĞİTİCİ LER
AVUKAT
SAYISI
BS-Av.Tarner ŞAHIN
Av.Bcrra SESLER
Pro£Dr.Bahr, Özlurk
Yrd.DoçDrMurat Önok
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Ğ ITIME
lmciE
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
BÖLGE NO
EĞİTİ M KONUSU
BAROLARSAYISI
VE EdiTiCiLER
AVUKAT
- EK
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TARIH

EĞİTİ M YERI

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE NO

EĞİTİ M KONUSU

EĞİTİ ME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
AVUKAT
VE E ĞİTİCİ LER
SAYISI

BS- Av. Rıfat Çulha
Pro£Dr.Feridun Yenisey
CMK UYGULAMALARI Ali Kemal Y ıldız
Mustafa Ruhan Erdem
Fahrettin Demirağ

153

68

12 Şubat
2011

ÇANAKKALE

EK

12 Şubat
2011

MANİSA

EK

İCRA İ FLAS HUKUKU
UYGULAMALARI

BS-Av. Recep Ad ıgüzel Av. TalihUyar

EK

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESİ VE
AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞAN İHTİLAFLAR

RS- Av. Cumhur Ar ıkan
Doç. Dr. Refik Korkusuz
Hak. Murat Aydın

12 Şubat
2011

UŞAK

.

24
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KATILIMCI BÖLGE
BAROLAR
NO

T

EĞİTİME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
VE EĞİTİ CILER
AVUKAT
SAYISI

EĞİTİ M KONUSU

______ __________

BS-Av. Tamer Şahin

MANİSA,

19 şub

DENİZLİ,

2011

E

UŞAK

ni
0
ni
0
L0'

A İLE MAHKEMELERi TE ŞKİ LATI VE MAL Av. Ayça özdo ğan
REJİMLERİ
Doç.Dr.Şükran Şıpka
Av. Gülay Berkay

93

0
ni
ni

19 Şubat
2011

19 Şubat
2011
19 Şubat

Lt

GAZİANTEP ŞANLIURFA,
OSMANİYE

ANTALYA

B

BURDUR
ISPARTA,

KOCA ELİ,
SAKARYA DÜZCE, BOLU

B

B

1

TARIH
20 Şubat DEN
201!

İZLİ

CMK UYGULAMALARI

EK

Mustafa Ruhan Erdem
Av.TurgayDemircı
Av. Necla Acar

=

2
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AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESI VE
BS. Av. Cumhur Arıkan
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLE ŞMESİ NDEN Hak. Murat Ayd ın
DO Ğ AN IHTİLAFLAR
Doç. Dr. Refik Korkusuz
ICRA İ FLAS HUKUKU UYGULAMALARI

EĞ ITIM KONUSU

^ YERI

=
C.
'D
=
'D

ES- Av. Yusuf Akba ş
Prof,Dr.Fcridun Yenisey

K.MANMARAŞ,

Aİ LE MAHKEMELERİ
TEŞKİ LATI VE MAL REJIMLER!

81

BS- Av. Recep Ad ıgüzel
Av. Talih Uyar

VE EĞİTİCİ LER
ES- Av. Tamer Şahin
Av. Ayça Özdoğan
Doç.Dr,Şühan Şıpka
Hakim Gülav Berkav

123

AVUKAT SAYISI

362
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TARIH

26 Şubat
2011

EĞITIM YER!

MANİSA

26 Şubat TEK
İRDAĞ
2011

27 Ş ubat KIRkLARELİ
2011

n

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGEE ĞİTİ M KONUSU
NO

EK

EK

EK

ĞİTİME
BÖLÜM SORUMLU- EKATILAN
LARI
AVUKAT
..
VE EGİTICILER
SAYISI

BS- Av,Yusuf Akbaş
Caner Yenidünya
şahin
CMK UYGULAMA- Mehmet Emin Ai
Sinan Bayındır
LARI
Av. Necla Acar
Prof.Dr.Fatih Selami
Mahmutoğlu
RS- Av.Salih AKGÜL
Hakim Mustafa ATE Ş
AILE
Doç.Dr.Ebru CEYLAN
MAHKEMELERI Av.Ayça ÖZDO ĞAN
TEŞKİ LATI VE MAL Av.Berra BESLER
- Eğitim Merkezi
REJIMLER!
Başkan ı
Dr.Cengiz YAVUZ
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88

RS- Av.Salih AKGÜL
AILE
Hakim Mustafa ATE Ş
MAHKEMELER! Doç.Dr.Ebru CEYLAN KATILIMCİ
TEŞKİ LATI VE MAL Av.Ayça ÖZDO ĞAN
LISTESI
Av.Berra
BESLER
REJIMLER!
GELMEDİ
Dr.CengiZYAVUZ
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TARIH

5 Mart 2011

5 Mart 2011

EĞITIM YER İ

B URSA

ED İ RNE

KATILIMCI
BAROLAR

YALOVA,
BALIKESİ R,
B İ LECİ I<

KIRKLARELİ ,
TEK İ RDAĞ

5 Mart2011

SAMSUN

ORDU, S İ NOP,
AMASYA

5 Mart2011

D İ YARBAKJR

MARD İ N, ŞIRNAK,
BATMAN

BÖLGE NO

A

A

E ĞİTİ M KONUSU

EĞİTİ ME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
VE EĞ ITİC İ LER
AVUKAT
SAYISI

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞ MESI VE
ES- AvCumhur ARIKAN
AVUKATLIK ÜCRET
Hakim Murat AYDIN
SÖZLEŞ MESİNDEN
Doç.Dr.Refik KORKUSUZ
DO ĞAN İ HTİ
LAPLAR Av.M Nuri KARAHAN
ES- AvYusuf AKBAŞ
CMK UYGULAMALARa Prof Dr.Feridun YEN İ SEY
Av.Fahrettjn DEM İ RAĞ
Doç.Dr.Ali Kemal YILDIZ
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ni
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A

BS- Av.Alpay
AILE M AHKEMELERI SUNGURTEK İN
TEŞ K İ LATI VE MAL
Av.Scnay ERTEM
REJIMLER!
Hakim Ruhi ÖZDEM İ R
Doç.Dr. Şükran Ş IPKA

142

A

ICRA IFLAS HUKUKU
UYGULAMALARa

92

Av. Talih Uyar
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TARIH

EĞITIM YERİ

6 Mart 2011

ÇANAKKALE

6 Mart2011

BALIKES İR

BAROLAR

BÖLGE NO

EĞITIM KONUSU

EK

i.Y.U.K.

EK

EĞITIME
BÖLÜM SORUMLULARI KATİ LAN
AVUKAT
VE EÔiTICILER
SAYISI
ES- Av. Tamer Şahin
Prof.Dt Aydın Gülen
Fm. Hak. Oğuz Özkan

AVUKATLIK ÜCRET
ES- Av. Cumhur Arıkan
SÖZLEŞMESİ VE
AVUKATLIK ÜCRET
Hakim Murat Ayd ın
Doç.Dr.Refık Korkusuz
SÖZLEŞMESİNDEN
DO Ğ AN İHTİLAFLAR Av.M.Nuri Karahan
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TARIH EĞITIM YERI

12 Mart
2011

12 Mart
2011

12 Mart
2011

BALIKESİR

ÇANAKKALE

TEKİRDAĞ

KATIUMCI
BAROLAR
HAVA
MUHALEFETI
NEDENİYLE
ERTELENDI

BÖLGE
NO

EĞITIM KONUSU

EK

CMK UYGULAMALARI

BÖLÜM SORUMLULARI
VE EĞİTİC İ LER

EĞITIME
KATILAN
AVUKAT
SAYISI

-
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ni
0
ni
in.

EK

EK

AVUKATLIK ÜCRET ES- Av.Salib Akgül
Doç.DrRefı k Korkusuz
SÖZLEŞMES İ VE
AVUKATLIK ÜCRET Av. M. Nuri Karahan
SOZLEŞMESİNDEN
DO ĞAN İHTİ LAPLAR
Çığır İlbaş
Sedat Bakıcı-Yarg.11
BİLİŞİ
M HUKUKU Ceza D.V.
Çağatay Cengiz
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TARIH E Ğ iTiM YERI

19 Mart
2011

19 Mart
2011

KATILIMCI
BAROLAR

DEN İZLİ

UŞAK

HAVA
MUHALEFET!
NEDENIYLE
ERTELENDI

BÖLGE
NO

EĞ ITIM KONUSU

BÖLÜM SORUMLU. E TME
KATILAN
LARI
AVUKAT
VE EÔITICILER
SAYISI

EK

İCRA IFLAS HUKUKU BS- Av. Recep Ad ıgüzel
Av. Talih Uyar
UYGULAMALARI

EK

BS- Av. Tamer Şahin
AILE MAHKEMELERI Av. Ayça Özdo ğan
TEŞKİLATI VE MAL Av. Aydeniz Alisbah
REJIMLER!
Tuskan
Hak. İzzet Doğan
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TARIH EĞİTİ M YER!

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE
NO

-26 Mart
2011

26 Mart
2011

26 Mart
2011
26 Mart
2011

EĞİTİ M KONUSU
-

AYDIN

MANİSA>
DENİZLİ> UŞAK

GAZİANTEP

K.MANMARA Ş>
ŞANLIURFA>
OSMAN İYE

ANTALYA

BURDUR> ISPARTA

SAKARYA

KOCAELİ>
DÜZCE> BOLU

B

-

EĞİTİ ME
BÖLÜM SORUMLU- KATILAN
LARI
AVUKAT
VE EĞİTİ C İ LER
SAYISI

Aydın Barosunun
CMK UYGULAMALARI talebiylel4-15 Mayısa
ertelendi

BS- Salih Akgül
AVUKATLIK ÜCRET DOÇ.DL Refik Korkusuz
SÖZLEŞMESİ
NDEN Av.Haşim M ısır
DOĞAN İHTİLAFLAR

B

ICRA IFLAS HUKUKU RS-Av. Recep Ad ıgüzel
UYGULAMALARI
Av. Talih Uyar

B

BS-Av.Tamer Şahin
AILE MAHKEMELER İ Av.Bcrra Besler
TEŞKİLATI VE MAL Prof.Dr. Şükran Şıpka
REJIMLER!
Hak.Mustafa Ateş
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SÖZLEŞMESI VE
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TARIH

EĞİTİ M YERI

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE NO

EĞİTİ M KONUSU

EĞITIME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
AVUKAT
VE EĞİTİC İ LER
SAYISI
BSYusuf Akbaş
Prof.DrMustafa Ruhan

27
MartErdem
CMK UYGULAMALARI
EK
DENİZLİ
Doç.Dr. Burcu Dönmez
2011
Fahrettin Demirağ
250

TARIH

2 Nisan
2011

2 Nisan
2011.

: 2 Nisan
2011

EĞ ITIM YER!

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE NO

EK

BALIKES İR

.

EK

MANİSA
.

MARD İ.N

EK .

EĞITIM KONUSU

EĞITIME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
AVUKAT
VE EĞ ITICİLER
SAYISI

El
ro

AILE MAHKEMELERI
TEŞKİLATI VE MAL
REJIMLERI

3
0>

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESI VE
AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞAN İHTİLAFLAR
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. UYGULAMALARI

=
=
=

-1

=
—4

Bİ

TARİH

EĞITIM YERİ

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE NO

EĞİTİ M KONUSU

EĞ ITIME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
VE EĞİTİ Cİ LER
AVUKAT
SAYISI

(D
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D>

=
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.9 Nisan
2011

DEN İZLİ

EK

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESI VE
AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESINDEN
DO ĞAN İHTİLAFLAR

.9 Nisan
2011

ŞIRNAK

EK

TAPULAMA VE KADASTRO

9 Nisan
2011

UŞAK

EK

CMK UYGULAMALARI

9 Nisan
2011

MU ĞLA

EK

İCRA IFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
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TARIH

10 Nisan
2011

EĞ ITIM YERI

KATILIMCI
BAROLAR

MARDİN

EĞİTİM YER!

KATILIMCI
BAROLAR

16 Nisan
2011

TARIH

BÖLGE NO

EĞİTİ M KONUSU

EK

TAPULAMA VE KADASTRO

BÖLGE NO

EĞİTİ M KONUSU

VAN

AĞRI, HAKKARİ,
SİİRT

C

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESI VE
AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞAN İHTİLAFLAR

16 Nisan
2011

ESKİŞEHİR

KÜTAHYA,
APYONKARAH İSAR

c

İCRA IFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI

16 Nisan
2011

SİVAS

TOKAT, KAYSERİ

C

AILE MAHKEMELERI
TEŞKİ LATI VE MAL
REJİMLERİ

ERZURUM

GUMU ŞHANE
(BAYBURT)
ERZ İNCAN,
TI INCE İ

16 Nisan'
2011

C

EĞ ITIME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
VE EĞİTİC İ LER
AVUKAT
SAYISI

EĞİTİME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
VE EĞİTİCİ LER
AVUKAT
SAYISI
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TARIH

30 Nisan
2011

30 Nisan
2011

.30 Nisan
2011

30 Nisan
2011

EĞITIM YERİ

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE NO

EĞİTİM KONUSU

VAN

AĞRI, HAKKARİ,

ESKİŞEHİR

KÜTAHYA,
AFYONKARAUISAR

C

SİVAS

TOKAT, KAYSERİ

C

CMK UYGULAMALARI

ERZURUM

GÜMÜŞHANE
(BAYBURT)
ERZİNCAN,
TUNCELİ

C

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESİ VE
AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞAN İHTİLAFLAR

Sİİ RT

C

BÖLÜM SORUMLULARI
VE EĞİTİC İ LER

EĞİTİME KATILAN
AVUKAT SAYISI

'D
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ICRA IFLAS HUKUKU

UYGULAMALARI

AILE MAHKEMELERI
TEŞKİLATI VE MAL
REJİMLERI
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TARIH EĞİTİ M YERİ

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE
NO

EĞITIM KONUSU

21 Mayıs
2011

VAN

AĞRI, HAKKARİ,
SİİRT

C

AILE MAHKEMELERI
TEŞKİLATI VE MAL
REJİMLERİ

21 Mayıs
2011

ESKİŞEHİR

KÜTAHYA,
APYONKARAH İ SAR

C

CMK UYGULAMALARI

C

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESI VE
AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESİNDEN
DO ĞAN İHTİLAPLAR

21 Mayu
2011

SİVAS

TOKAT, KAYSERİ

BÖLÜM SORUMLULARI
VE EGITICILER

EĞİTİ ME
KATILAN
AVUKAT
SAYISI

21
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0

21 Mayıs
2011

ERZURUM

GÜMÜŞHANE
(BAYBURT)
ERZİNCAN,
TUNCELİ

C

İCRA IFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
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TARİ H

EĞ ITIM YERİ

4 Haziran
2011

KATILIMCI
BAROLAR

AĞRI, HAKKARİ,
SİİRT

BÖLGE NO

EĞİTİ M KONUSU

EĞ ITIME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
VE EĞİTIC İLER
AVUKAT
SAYISI
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CMK UYGULAMALARI
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ESKİŞEHİR

KÜTAHYA,
AFYONKARAH İSAR

C

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESİ VE
AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESİNDEN
DO ĞAN İHTİLArLAR

4 Haziran
2011

SİVAS

TOKAT, KAYSER İ

C

ICRA IFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI

4 Haziran
2011

ERZURUM

GÜMÜŞHANE
(BAYBURT)
ERZİ NCAN,
TUNCELİ

C

AILE MAHKEMELERI
TEŞKİLATI VE MAL
REJİ MLERİ

4 Haziran
2011
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TARIH

EĞİTİ M YER!

KATİ Lİ MC İ
BAROLAR

BÖLGEE ĞİTİ M KONUSU
NO

1 Ekim
2011

ADANA

MERSİN

D

AILE
MAHKEMELERI
TEŞKİLATI VE MAL
REJIMLER!

.1 Ekim
2011

KONYA

KARAMAN

D

İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARJ

D

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESI VE
AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞAN
İHTİLAFLAR

İZE, GİRESUN,
TRABZON R
ARTVİN
[
2011

1 Ekim
2011

KARABÜK

BARTIN,
KASTAMONU,
ÇANKARI,
ZONGULDAK

BÖLÜM SORUMLU- E ĞITIME
KATILAN
LARI
AVUKAT
VE EĞİTİC İ LER
SAYISI
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CMK UYGULAMALARI
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TARIH

22 Ekini
2011

EĞİTİM YERİ

ADANA

KATILIMCI
BAROLAR

MERSİN

BÖLGE NO

D

EĞİTİM KONUSU

ICRA IFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI

EĞITIME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
VE EĞİTİC İLER
AVUKAT
SAYISI

<D
0>
0
0>

0
0>

0>
=
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KONYA

KARAMAN

D

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESI VE
AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞAN İHTİLAFLAR

22 Ekim
.
2011

TRABZON

RİZE, GİRESUN,
ARTV İN

D

CMK UYGULAMALARI

22 Ekim
2011

KARABÜK

BARTIN, KASTAMONU, ÇANKARI,
ZONGULDAK

D

Aİ LE MAHKEMELER İ
TEŞKİLATI VE MAL
REJİMLERİ

22
Ekim
2011
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c
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=

TARIH

EĞ ITIM YERI

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE NO

EĞITIM KONUSU

19 Kasım
2011

ADANA

MERSİN

D

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESI VE
AVUKATLIK ÜCRET
•SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞ AN İHTİLAFLAR

19 Kas ım
2011

KONYA

KARAMAN

D

CMK UYGULAMALARI

19 Kas ım
2011

TRABZON

RİZE, GİRESUN,
ARTVİN

D

AİLE MAHKEMELERİ
TEŞKİLAT! VE MAL
REJİMLERİ

EĞİTİ ME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
VE EGITICILER
AVUKAT
SAYISI

21
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19 Kasım
• 2011

KARABÜK

BARTIN, KASTAMONU, ÇANKARI,
ZONGULDAK

D

İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
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TARIH

10 Aralık
2011

EĞITIM YER!

ADANA

EĞ ITIME
BÖLÜM SORUMLULARI KATILAN
VE EĞİTIC İ LER
AVUKAT
SAYISI

KATILIMCI
BAROLAR

BÖLGE NO

MERSİN

D

CMK UYGULAMALARI

D

AILE MAHKEMELERI
TEŞKİLATI VE MAL
REJİMLERİ

0<
=

D

ICRA IFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI

c
=
=

D

AVUKATLIK ÜCRET
SÖZLEŞMESI VE
AVUKATLIKÜCRET
SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞAN İHTİLAFLAR

EĞİTİ M KONUSU

(D
0

0

10 Aral ık
2011

KONYA

10 Aral ık
2011

TRABZON

RİZE, GİRESUN,
ARTVİN

KARABÜK

BARTIN, KASTAMONU,ÇANKARI,
ZONGULDAK

10 Aralık
2011

KARAMAN

TEMMUZ-AĞ USTOS- EYLÜL AYLARINDA PROGRAM YAPILMAMI ŞTIR.
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Türkiye Barolar Birli ğ i 31. Ola ğ an Genel Kumlu

Yukarı daki programa göre seminerleri tamamlanan A ve B
ana grupları içinde yer alan Yozgat, Çorum, K ırklareli, Muş,
Bitlis, Bingöl, Nevşehir, Niğ de, Aksaray, Kırş ehir, Malatya,
Adıyaman, Elazığ, Bursa, Yalova, Bal ıkesir, Bilecik, Edirne,
Kırklareli, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Aydın, Manisa, Denizli, U şak,
Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye, Antalya,
Burdur, Isparta, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Çanakkale,
Muğla Barolarımıza yap ılacak ikinci eğitim progranımın hazırlanabilmesi için a şağı da metni verilen duyuru yap ılarak görüşlerine ba şvurulmuştur.

Sayı: 1714
Ankara, 23/03/2011
Sayın Başkan,
ndan yürütülen
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafı
nda; ilk dönem seminer
"Meslek içi Eğitim Programı " kapsamı
çalışmaları tamamlanan ve tamamlanmakta olan Barolar ınuz
nın belirlenmeiçin haz ırlanacak yeni dönem e ğilim konuları
nmasına
sinde dikkate al ınmak üzere Barolarımızdan görüş alı
itim
karar verilmiş olduğundan Baronuzca meslektaşlarımıza e ğ
konusuna
iliş ğitim
dört
adet
e
ğünüz
verilmesinde yarar gördü
kin önerilerinizin 10 gün içinde Türkiye Barolar Birli ği Eğitim
Merkezi Başkanlığı'na bildirilmesini rica ederim.
Saygılarımla.

Av. Berra BESLER
rürı< ıye Barolar Birli ği
Başkan Yardımcısı

151

TBB

rurkiye Barolar Bi İğİ 31. Ola ğan Genel kurulu

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi; Ay Kan. md.110/2 de
belirtilen "Barolann çalışmalanrn ortak amaca ula ştıracak qeMERKEZI
tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak" görev sorumluluğunun bilinci ve ülke genelinde bütün meslekta şlarımıza
hizmet sunmak amacı ile Barolarınuzla ağ kurarak dayamşma ve
işbirliği ile yukarıda ayrmtiları ile açıklanan çalışmaları gerçekleş tirebilmek için Yürütme Kurulu olarak 10 toplant ı yapmıştır.
TBB Eğ
itim Merkezi Başkanlığı seminerlerin uygulanmas ıru
gerçekleş tirmek görevini üstlenen bölüm sorumluları değerli
arkadaşlarımızla her eğitim semineri öncesinde e ğitime gidecek
eğitici kadroları n tespit etmek ve bir önceki e ğitim seniinerini
değerlendirmek üzere devamlı irtibat halinde olmu şlardır.
27 Mart 2011 tarihi itibariyle; 30.04.2010 tarihinde ba şlayan ve
halen devam etmekte olan 113 say ıda seminer program
ıyla meslektaşlarımı za sunulan "Meslek içi Eğitim Seminerlerinin" 71
programı tamamlanm
ış olup tarih itibariyle henüz yap ılmayan
senıinerlere devam edilecektir. Bu çal ış malara barolarınıızdan
toplam 8050 sayıda değerli meslektaşımız katılmış ve kendilerine Türkiye Barolar Birliğ
i tarafı ndan düzenlenen a şağıda örneğ
i
verilen Kat
ılım Belgeleri sunulmu ştıır.
TBB

TÜRKIYI BAROLAR bIRLİĞİ
E Ğ ITM MERKEZI
MESLEK İçi EC/T141 s4aWİNER1

KATILIM BELGESI
Türkiye Barolar afflp Eph. Merkezi Lanufı ndan dizenle,ı eı, ve Bursa Barosu hun
kaıkrianvlagerçekleştiriln, Avukatlı k Sözieşnı tsi ve Ücret SemintrCne katı lan Bursa Barosu üyesi
Su. Am rüksetAkana başarılı çalışmaları ndan ölarü bu belge sunulmu ştu,.
B.ıı fl4.nV.

AşŞa.tttsn Inulş
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TBB Eğ itim Merkezi Yürütme Kurulu olarak devam edecek TBB
EÛTIM
olan eğitim çalışmalarımızı her türlü ele ştiriye açık olarak bilgilerinize sunarken; TBB'nİ doğrudan doğruya meslektaşlanmızla
buluşturabilmenin ve barolar aras ı dayanışma ve i şbirliğine katkı sunabilmenin onur ve mutlulu ğuyla; TBB EGİTIM MERKEZİNİN kurulmasım ve ülkemiz genelinde bütün Barolar ırmza
kayıtlı meslektaşlarımıza E ğitim Hizmetleri verilebilmesini sa ğı ve değerli Yölayan baş ta Türkiye Barolar Birli ği Saym Başkan
zm
gerçekleştirilmesinde
netim Kurulu üyelerine, programlar ımı
güçlü destekleri ve ev sahiplikleri ile bizlere enerji veren bütün
Baro Başkanlarımıza, Barolarınıı zm Yönetim Kurulu üyelerine,
ilim Seminerlerine ilgi duyarak kat ılan değerli avuMeslek içi Eğ
kat meslektaşlarımı za ve stajyerlerimize, TBB E ğitim Merkezinin
çalışmalarına hayat vererek hiçbir kar şılık beklemeden ve almadan, carıla baş la Türkiye'nin dört bir yan ına bölüm sorumluları
değerli arkadaşlarımızla birlikte giderek Barolarımı za ve meslekitim veren eğ itim kadromuzda görev yataşlarınuza Meslek içi E ğ
pan değ erli akademisyenler hocalar ınııza, değerli yargıçlarımıza,
ilim organizasyonlarmı
değerli meslektaşlarınııza, Meslek içi Eğ
zm idari kadve
Barolarımı
ğinin
Türkiye
Barolar
Birli
sağlayan
za, Hukuk
ma
arkadaşlarimı
çalış
rolarmda görev yapan değerli
na çok daha güzel ve verimli çal ışmaları
adı na mesleğimiz adı
birlikte yapaca ğımıza inanarak sonsuz te şekkürlerimizi sunar ız.
Saygılarımızla.
TBB EĞİTİM MERKEZİ YÜRÜTME KURULU
Başkan
Av. Berra Besler
TBB Ba şkan Yrd.

Üye
Av. Alpay Sungurtekin
(Sanısun Barosu)

Üye
Av.Rıfat Çulha
(Edirne Barosu)

Üye
Av. Tamer Şahin
(İstanbul Barosu)

Üye
Av. Recep Adıgüzel
(Manisa Barosu)

Üye
Av.Salih Alcgül
(Ankara Barosu)

Üye
Av.Cumhur Arıkan
(Kocaeli Barosu)

Üye
Av. Yusuf Akbaş
(Nevşehir Barosu)

Üye
Av.Halit Advan
(Diyarbakır Barosu)
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TBB Staj Eğitim Çalışmalan

Türkiye BarolarSirli ği 31. Olağan Genel Kurulu

TÜRKİYE BAROLAR BIRL İĞİ

TBB
STAJ

STAJ EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

EĞITIM
ÇAUŞMAI.ARI

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 10.12.2010 tal ı karih ve 2010/1266 ve 10.12.2010 tarih ve 2010/1267 say ı
nmak
rarıyla; Barolanmızm staj temsilcilerinin de görü şleri alı
suretiyle Türkiye Barolar Birliği Sayman Üyesi Sayın Av.Sitare
SAĞSEN'in sorumluluğunda eğitim programı ve eğitici kadrolarmm belirlenmesine, staj e ğitimi çalışmaları için pilot uygulama
na karar verilmiştir.
yapılması
Bu karar çerçevesinde stajyerlere e ğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve yeknesak bir program uygulanmas ını temin etmek amaçlanmış ve uygulamaya staj kurullar ı bulunmayan ve/veya staj
eğitimi yapılmayan Barolarımızm stajyerlerinden ba şlanmıştır.
İlk aş amada 47 Baromuzun Baro Staj Kurulu temsilcileriyle
20.12.2010 tarihinde yararl ı bir toplantı yapılmış, bu toplantıda
yakın bir tarihte Staj E ğitimi program çalişmalarının tamamlanarak uygulamaya geçilmesi uygun bulunmu ş ve yine Avukatl ık
Stajı'mrı gerek ülke, gerekse Barolarımız düzeyinde karşılaşılan
n çözümü ile ilgili görüş ve önerilerini
sorunlar ve bu sorunları
konuşup tartışılmıştır.
itici kadrolar belirlenmi ş
Bu çerçevede; e ğitim progranıı ve eğ
ndan 09-14 Ocak 2011 tarihleri arasmda Adıyave hemen ardı
man, Ağn, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbak ır, Düzce, Erzincan,
Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Mu ş, Niğde, Şanlıurfa ve
Şırnak olmak üzere 16 baromuzdan gelen 47 stajyerimize e ğitim verilmiştir.
nda Aksaray,
İkinci aşamada, 20-25 Ş ubat 2011 tarihleri arası
Amasya, Bartın, Burdur, Elazığ, Iğdır, Kahramanmaraş, Kınkkale, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Nevş ehir, Ordu, Sakarya, Siirt,
Sinop, Sivas, Tekirdağ, Uş ak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere
toplam 21 baromuzdan gelen 43 stajyerinıize eğitim verilmiştir.
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Eğitim için gelen stajyerlerimiz, Birli ğinıize ait otelde eğitim
süresince herhangi bir bedel al ınmaksizm a ğırlamnışlardır.
ETİ M
TBB

STAJ

ÇALI Ş MALARI

Eğitim çalışmalan önümüzdeki süreçte de aynı anlayış ve uygulama çerçevesinde devam edecektir.
Eğilim programlarında; "Avukatlık Meslek Kuralları", "Ceza
Hukuku", "Avukatl ık Hukuku", Icra-iflas Uygulamaları",
"Hukuk Usulü Uygulamaları" ve Idari Yargı Uygulamaları"
başlikları altında; somut bir olay üzerinden e ğilimler uygulamah
olarak verilmiştir.
Bu eğitimlerin yanında; Anıtkabir ziyareti, Yaratıcı Drama,
Sincan Kapalı Cezaevi Kompleksi gezisi, Bowling turnuvası,
tiyatro, sinema organizasyonları ile eğitime katılan stajyerlerle
sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılmıştır.
Türkiye Barolar Birli ği Stajyer Avukatlar E ğitimi Programı
çerçevesince 1. Kurgusal Duruşma Yarışması 26.03.2011 tarihinde Malatya Barosunun ev sahipli ğinde yapılmıştır.
Yarışmaya Malatya, Batman, Niğde, Şanlıurfa, Diyarbakır
ve Kastamonu barolarmı temsilen Yer stajyer avukat katıldı.
26.03.2011 tarihinde Malatya'da yap ılan Kurgusal Duruşma Yarışması neticesinde Kastamonu Barosu birinci, Batman Barosu
ikinci ve Malatya Barosu üçüncü olmuştur.
Mesleğin gelişiminde eğ
itici ve öğretici olduğuna inandığı mız bu tür etkinliklerin devam ı konusunda yeni programlar
planlanmakta, bu bağlamda 2. Kurgusal Duruşma Yarışması 1718 Haziran 2011 tarihinde Ordu Barosu ev sahipliğinde Karadeniz Baroları arasmda yapılacaktır.
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Yeni Çıkan Yasa Tan ıtı m Çalışmaları
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Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 3-4 Şubat 2011 YENI ÇIKAN
YASATANUİ M
ve 11 sayılı kararı doğrultusunda "Hukuk Muhakemeleri Kartunu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'nun Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ndeki hazırlama çalışmalanna katılan akadeınisn hızyenlerin konuşmacı olarak katılacakları tanıtım programını
konaklama,
iaşe
n ulaşım,
la düzenlenmesine ve konu şmacıları
giderlerinin TBB tarafından karşılanmasına, konuşmacılara TBB
secimle göreve gelen mensuplar ına ödenen miktarda net huzur
hakkı ödenmesine, gerekli görülecek kararlar ı, çalışmalan, harcamaları yapmak üzere başkanlı k divanının görev ve yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oybirli ği ile karar" verilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun bu karar ı doğrultusunda söz konusu kanunların tanıtılması amacı ile hızla faaliyete geçilmiştir. Bu
bağlamda, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununa ilişkin ön hazırlıklar ve takvim çal ışmaları tamamlanmak suretiyle uygulamaya geçilmi ştir.
Söz konusu toplantılar çerçevesinde sürdürülen tüm orgartizasyonel iş ler Barolarla koordinasyon halinde Birli ğimizce yürütülmektedir.
1. TÜRK BORÇLAR KANUNU TANITIM TOPLANTILARI
A. Gerçekleşen Etkinlikler
A.1 Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantıları
Türk Borçlar Kanunu tanıtı m toplantıları çerçevesinde Çankı n ve Balikesir'de aşağı da detayları arz olunan toplantılar
rı, Aydı
gerçekleştirilmiştir.
ı
19 Şubat 2011 tarihinde Çankırı 'da gerçekleştirilen toplant
ve
217
kişi
ış
sağlanm
barodan
katılım
çerçevesinde 10'u aşkın
etkinliklerden faydalannııştı r. Söz konusu toplantıya panelist
olarak, Prof. Dr. Nevzat KOÇ, Prof. Dr. Turgut ÖZ, Prof. Dr.
Gökhan ANTALYA, Yrd. Doç. Dr. Mürsel BA ŞGÜL ve Av. Talay
ŞENOL katılmışlardır.
26 Şubat 2011 tarihinde Ayd ın' da gerçekleştirilen toplantı
çerçevesinde 207 kişi etkinliklerden faydalanmıştır. Söz konusu
toplantı ya panelist olarak, Prof. Dr. Nevzat KOÇ, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ, Prof. Dr. Gökhan ANTALYA, Yrd. Doç. Dr. Mürsel
BAŞGUL ve Av. Talay ŞENOL katılmışlardır.
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YEN! ÇIKAN
YASATAN İTİM
ÇAUŞMARI

26 Mart 2011 tarihinde Balıkesir'de gerçekleştirilen toplantı
.
.
çerçevesmde
102 kışı
etkınlıklerden faydalannııştır. Soz konusu
toplantıya panelıst olarak, Prof. Dr. Nevzat KOÇ, Prof. Dr. Haluk BURCUOGLU, Prof. Dr. Gökhan ANTALYA, Yrd. Doç. Dr.
Mürsel BAŞGÜL ve Av. Talay ŞENOL katılmışlardır.
A.2 Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantılan Gündemi ve
Ele Alınan Konular
Türk Borçlar Kanunu Tanıtım toplantılarında sırası ile aşağıda arz olunan konular ele al ı
nmıştır.
- Türk Borçlar Kanununun Genel Hükümlerinin De ğerlendirilmesi
- 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Hazırlanma Sürecinin ve Genel Hükümlere Ayr ılan Birinci Kısmının Sözleşmelere ilişkin Düzenlemesinin De ğerlendirilmesi (m. 1 - 48)
- Türk Borçlar Kanununun Sorumluluk Hukukuna ve Sebepsiz Zenginleşmeye ilişkin Düzenlemesinin De ğerlendirilmesi (m. 49-82)
- Türk Borçlar Kanununun Borç İlişkisinin Hükümlerine
(m.83 - 161), Borç Ilişkilerinde Özel Durumlara (m.162 - 182) ve
Borç ili şkilerinde Taraf De ğişikliklerine (m.183 - 206) ilişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi
- Türk Borçlar Kanununun Özel Borç Ili şkilerine Ait Düzenlemesinin Değerlendirilmesi (m.207 - 645)
- Türk Borçlar Kanununun Mülkiyetin Devri Amac ıyla Kurulan Sözleşmelere (m.207 - 298) ilişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi
- Türk Borçlar Kanununun Kullandnma / Yararland ırma
Amacıyla Kurulan Sözleşmelere (m.299 - 392) ilişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi
- Türk Borçlar Kanununun İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Hizmet Sözleşmelerine (m.393 - 469) ilişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi
- Türk Borçlar Kanununun İş Görme Amac ıyla Kurulan
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YENI ÇIKAN
Sö'zleş melerden Eser Sözle ş mesine (m.470 - 486) ve Yay ım Söz- YASATANITIM
leşmesine (m.487 - 501), İş Görme Amac ı yla Kurulan Sözle şmeALARI
lerden VekAlet Sözle ş mesine ve Alt Türlerine (m.502 - 525; 532
- 546), VekAletsiz İş Görmeye (nt526 - 531), Ticari Temsilciler,
Ticari Vekiller ve Di ğer Tacir Yard ımcılarına (m.547 - 554), Havaleye (m.555 - 560) ili şkin Düzenlemesinin De ğerlendirilmesi
- Türk Borçlar Kanununun Saklama Amac ı yla Kurulan Sözleş melere (m.561 - 580) ve Ki şisel Güvence Sa ğlama Amacıyla
Kurulan Sözle ş melerden Kefalet Sözle ş mesine (m.581 - 603), Kumar ve Bahise (m.604 - 606), Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleş melerine (m.607 - 619) ve Adi Ortakl ık Sözleşmesine (m.620 - 645) ili şkin Düzenlemesinin De ğerlendirilmesi.
A.3 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tan ıtı m Toplantıları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu tamtım toplantıları çerçevesinde Mersin ve Çanakkale'de a şağıda detayları arz olunan toplantılar gerçekleştirilmiştir.
19 Mart 2011 tarihinde Mersin'de gerçekle ştirilen toplant ı
çerçevesinde 372 ki şi etkinliklerden faydalanmıştı r. Söz konusu
toplantıya panelist olarak, Prof. Dr. Ya ş ar Hakan PEKCANITEZ,
Prof. Dr. Süha TANR İVER ve Prof. Dr. Oğuz ATALAY katılmış lardır.
1-2 Nisan 2011 tarihlerinde Çanakkale'de gerçekle ştirilen toplantılar çerçevesinde 117 ki şi etkinliklerden faydalanmıştır. Söz
konusu toplant ı ya panelist olarak, Prof. Dr. Ya şar Hakan PEKCANITEZ, Prof. Dr. Süha TANRIVER ve Prof. Dr. O ğuz ATALAY kat ılmışlardır.
A.4. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tan ıtı m Toplantıları
Gündemi ve Ele Al ınan Konular
Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) Genel Hükümlerinin De ğerlendirilmesi (m.1 - 104)
HMK'nın Dava Çe şitleri, Dava Şartları ve İlk İtira.zlara ili şkin
Düzenlemelerinin De ğerlendirilmesi (m. 105-117)
HMK'nı n Yazılı Yargılama Usulüne ili ş kin Düzenlemelerinin
Değerlendirilmesi (m. 118-186)
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YEN! ÇIKAN
HMK'nın ispat ve Delillere
YASATANITIM lendirilmesj (m. 187-293)
ÇALI ŞMALARI

iliş kin Düzenlemelerinin De ğer-

HMK'nı n Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemlerine ilişkin Düzenlemelerinin De ğerlendirilmesi (m. 294-315)
HIVIK'nm Basit Yargı lama Usulüne iliş kin Düzenlemelerinin
Değerlendirilmesi (m. 316-322)
HMK'nın Yargılama Giderleri ve Adli Yard ıma ilişkin Düzenlemelerinin De ğerlendirilmesi (m. 323-340)
HMK'nın İstinaf'a ili ş kin Düzenlemelerinin De ğerlendirilmesi (m. 341-360)
HMK'nın Temyize ili ş kin Düzenlemelerinin De ğerlendirilmesi (m. 361-373)
HMK'mn Çekişmesiz Yarg ı (m. 382-388) ve Geçici Hukuki
Korumalara (m. 389-399) ili şkin Düzenlemelerinin De ğerlendirilmesi.
A.5. Mali Değerlendirmeler
Toplantı larm organizasyonel hazırlıkları süresince katı bir
mali disiplin uygulanmıştır. Bu bağlamda, 217 kiş inin faydalandığı Çankırı toplantısı nedeni ile salon kiras ı, çay kahve ilcranıı
ve öğle yemeği harcamalan toplamı 3.418 TL; 207 kişinin faydalandığı Aydm toplantısma ili şkin salon kirası , çay kahve ikranıı
ve öğ le yemeği harcamaları toplamı 3.225 TL olarak gerçekleşmiştir.
Balı kesir, Mersin ve Çanakkale toplantılarına ilişkin tüm ödemeler iş bu raporun hazırlandığı tarihlerde tamamlanmam
ış olması nedeni ile toplam veriler sunulamamaktad ır.
B. Planlanan Programlar
Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tamt-ım Toplantıları çerçevesinde 2011 y ılı süresince toplam otuz
iki etkinlik düzenlenmesi planlanmaktad ı r. Söz konusu etkinliklere iliş kin tarihleri kesinleştirilen toplantılar aşağı da yer alan
tabloda arz olunduğu gibidir.
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16.04.2011
22.04.2011
29.04.2011
30.04.2011
14.05.2011
21.05.2011
28.05.2011
18.06.2011
25.06.2011
02.07.2011
09.07.2011
23.07.2011
30.07.2011
17.09.2011
24.09.2011
26.11.2011
11.06.2011

TBK
HMK
HMK
TBK
HMK
HMX
HMK
TEK
HMK
TEK
HMK
TEK
TBK
HMK
TBK
TEK
TEK
HMK
TEK
TEK
HMK

YENI ÇIKAN

Mersin
Gaziantep
Mardin
Bursa
Konya
Antalya
Edirne
ısparta
Samsun
Kocaeli
Kars
Konya
Erzurum
Bursa
Kastamonu
Kars
Ordu
Konya
Niğde
Çanakkale
Hatay

YASA JANETIM
ÇA1I Ş MLARI

111. Türk Borçlar Kanunu Tan ıtım Toplantılan

Türk Borçlar Kanunu Tan ıtım Toplantılarına ili şkin takvim ve
panelist belirleme çal ışmaları sürdürülmektedir.
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AVUKATLAR
SPOR OYUN LARI

TBB AVUKATLAR SPOR OYUNLARI-2009
30 Mayı s 2009 tarihli Yönetim Kurulu karar ı doğrultusunda
"TBB Avukatlar Spor Oyunlar ı -2009" 8-16 Ağustos 2009 tarihleri
arasında Alanya'da yap ılmıştır. Spor etkinliği 7 Ağustos 2009
günü akşamı tüm takımları n katılımıyla aç ılış töreni, kortej yürüyüş ü ve kokteylle ba şlatılnııştır. Aynı akşam oyunları n fikstür
çekimi TBB Ba şkan yard ımcısı Saym Av. Talay Şenol' un ve Alann katıhmı eşliğinde yap ılmışya Kaymakamı Av. Hulusi Do ğan'ı
tı r. Buna göre;
• Oyunlarla ilgili yay ın ve objelerde kullanı lmak üzere bir logo
tasarımı yaptırılımş, Bilgi iş lem Birinıimizce bir oyunlar web
na sokularak hazırlı klar ve organizasyonİ a ilgili
sitesi yayı
güncel bilgilendirme yap ılmıştır.
• Oyunların disiplin yönergesi, müsabaka kurallar ı ve fikstürleri hazırlanmış ve ilgililere ıılaştırılmıştır.
• Yaklaşık 700 sporcunun tamam ını n lisans bilgileri temin edilmiş kayıtları tutulmuştur.
• Alanya ve beldelerinde oyunlar ın duyıırusu için 20 adet büyük boyutlu branda afi ş , yeterli miktarda poster afi ş ve katı lımcilar için el bro şürü bastırılmıştır.
• Başanlı takı mlara kupa ve madalya, kat ılan takımlara katılım
plaketi ve oyunlar için TBB'ne destek veren çe şitli kiş i, kurum
ve kuruluşlara te ş ekkür plaketleri yeterli miktarda haz ırlanmıştır.
• Oyunlar öncesinde Alanya ve belde belediye ba şkanları , Alanya Kaymakamı , Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Sa ğlık
Grup Ba şkanı , ilçe Emniyet Müdürü, Ticaret Odas ı Başkanı
ve ilgili tüm yöneticilerle birebir ziyaret ve bilgi al ışverişinde
bulunulmuştur.
un so ğ uk su ihtiyacı
nda tüm sporcuları
n yoğ
• Oyunlar s ırası
eksiksiz biçimde giderilmek üzere gerekli haz ırlıklar yapılmışt
ı r.
n maddi giderlerinin belli bir düzeyde tutulmas ı açı• Oyunları
ı nı n Alanya Ticaret Odası tarafınn ulaşım
ndan sporcuları
sı
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dan üstlenilmesi, ayrıca Alanya ve Konakl ı Belediyelerinin de
araçları
ndan yararlanması sağlarınuş,
• Kurul çalışmalarında kullanılmak üzere bir araç kiralanmış,
ayrıca kurul üyeleri ve disiplin kurulu ba şkanının konaklayacağı, aynı zamanda organizasyon bilgi ve baş vuru merkezi
olmak üzere bir otelle uygun fiyatl ı rezervasyon yap ılmıştır.
• Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 500 adet "Herkes İçin Futbol" (HİF) lisansı çıkarılmış, her federasyon hakemleri ve
gözlemcilerinin görevlendirilmesi için yaz ışma ve ödemeler
yapılmıştır.
• Ayrı ca Basketbol, Voleybol ve Satranç maçlar ı için ilgili federasyonlardan hakem temin edilmi ş, bunlara ili şkin talep olunan koş ullar temin edilmiş ve ödemeler yapılnııştır.
• Oyunlarm yerel ve ulusal düzeyde tan ıtımı için Antalya ve
Alanya'da iki bas ı
n toplantısı gerçekleştirilmiş , oyunlarm açılış mm Alanya merkezinde tüm sporcu avukatlar ın katıldığı
çelenk koyma uzun bir kortej yürüyü şüyle yapılması sağlanıştır.
m
• Oyunları
n açılışı ve fikstür çekimi bir kokteyl e şliğinde gerçekleştirilmiştir.
• Müsabakalar s ırası
nda güvenlik, sağlık ve ambulans hizmetinin sağlanması konusunda dikkatli bir program haz ırlanmış
ve Alanya ilçe Emniyet Müdürlü ğü ile Alanya Sa ğlık Grup
Başkanlığı'yla bu konuda yoğun ilişki içinde olunmuştur.
• TBB hekimi Dr. Cengiz Yavuz arac ılığıyla oyunlar sırası
nda
oluşabilecek sa ğlık sorunları ve sakatlıklarla ilgili Başkent
Universitesi Tıp Fakültesi Alanya Hastanesi'yle anla şma sağlanrmştır.
• Futbol final maçı
nı yönetmek üzere süper lig hakemi Kuddusi Müftüoğlu'yla görüşülmüştür.
• Oyunlar sırasrnda çıkabilecek disiplin ve ceza işlerini halletmek üzere Av. Ilker Peksezer ba şkanlığında Av. Ozgür Çeter,
Av. Devrim Arslan ve Av. Y. Gökhan Şimşek'ten bir disiplin
kurulu olu şturulmuştur.
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• Oyunlara iliş kin birer belge ve an ı olmak üzere ve daha sonra AVUKATLAR
SPOR OYUN LA R İ
katılımcı lara uygun bedelle sat ışı yapılabilecek foto ğraf ve video çekimi yap ılması ve CD'lere aktar ılması için anla şılmıştır.
• Oyunlarm son günü olan 16 A ğustos 2009' da yap ılacak futbol
ndan bir kapanış ve kupa töreni için gerekli
nın ardı
final maçı
süsleme, ses düzeni ve benzeri haz ırlıklar tamamlanm ıştır.
• Oyunlara 18 baronun 23 futbol tak ımı, 4 baronun basketbol ve
2 baronun da voleybol tak ımı ile 6 barodan 13 satranç oyuncusu kat ılmıştır.
ustos 2009 tarihleri arası nda 6 sahada günde iki şer ol• 8-16 A ğ
mak üzere, grup, klasman, final grubu ve final kapsam ında 74
futbol maçı oynanmıştır. Bunun yarunda Alanya 75. Y ıl Spor
Salonunda 6 basketbol, 2 voleybol ve turnuva usulünde yeterli sayı da satranç kar şılaşması gerçekleşmiştir.
• Oyunlar sırası nda her günkü müsabaka program ı, takımlaı ve maç sonuçlar ı düzenli olarak yaz ılı
rın transfer program
biçimde ve telefonla tüm takim sorun ılularına ayr ı ayn ulaş tırılmıştır.
• Bazı futbol müsabakalarının centilmenlikten ve meslekta ş
saygısından uzak baz ı hareketlere sahne olmas ı üzerine tüm
takim sorumlulariyla iki kez toplant ı yapılmak zorunda kalınmıştır.
ıa rastlanmaz• Diğer branş larda herhangi bir disiplin olay n
ken, futbol kar şılaşmalarını n tamamına yak ınında maç içinde
ış , bunve sonrasında çe şitli boyutta olay ve tartışma yaşanm
lardan 13 tanesi oyunlar disiplin kuruluna intikal ettirilmek
zorunda kalmmış , bunlara çe şitli disiplin cezaları tayin edilmiştir.
Oyunlar sırasında mevsim ko ş ullarmdan kaynaklanan bir
sağlık sorunuyla kar şılaşılmaması sevindirici olmu ş, bunun
yanmda ufak sakatlanmalar nedeniyle yalnzca iki meslektaşıı-mz hastanede sa ğlık hizmeti alm ıştır.
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AVUKATLAR
SPOR OYUNLARI

AVUKATLAR SPOR OYUNLARI-2011
"Avukatlar Haftas ı 2011" etkinlikleri kapsam ında Türkiye Ba-

rolar Birli ği ve Kuzey Kıbrı s Türk Barolar Birliği desteği ile 7- 10
Nisan 2011 tarihleri arasında Kıbrı s/Girne'de 10 Baro, 19 tak ım
ve 350 sporcu Avukatm kat ıldığı Geleneksel Avukatlar Spor
Oyunlar
ı yapılmıştır.
Oyunlar Futbol, Basketbol ve Voleybol bran şlarında düzenlenniiştir.
Futbol branş mda Ankara, İstanbul, Izmir Antalya Adana, Gaziantep, Konya ve Kuzey ı
K brı s Türk Barolar Birliği takımları
katılm
ış bu branş ta Ankara Barosu ş ampiyon, Gaziantep Barosu
ikinci ve Izmir Barosu üçüncü olmu ştur.
Erkek Basketbolda, Istanbul Barosu Birinci, Ankara Barosu
ikinci ve Konya Barosu üçüncü olmu ştur.
Bayan Basketbolda, Kuzey K ıbrıs Türk Barolar Birli ği takımı
birinci, Muğ la Barosu ikinci ve Istanbul Barosu ise üçüncü olmuştur.
Bayan Voleybolda ise, İ stanbul Barosu birinci ve Ankara Barosu ikinci olmuştur.
ım temsilcileri taraf ından
Üç gün süren turnuvanın açılışı tak
Atatürk An ıtına çelenk konarak ba şlanmış , turnuvanın ikinci
günü Kuzey ı
K brı s Türk Barolar Birliği tarafından organize edilen kokteyl düzenlerımiş ve katılmıcı barolara turnuvaya kat ılım
i ve Türkiye
ve destekleri nedeni ile ı
K brı s Türk Barolar Birliğ
i tarafından te ş ekkür plaketleri verilmiştir.
Barolar Birliğ
Turnuvan
ın son günü dereceye giren tak ımlara madalya ve
kupaları verilerek turnuva sona ermiştir.
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TBB

1. TBB İNSAN HAKLARI MERKEZ İ HAKKINDA TEMEL İNSAN
BİLGİLER
HAKLARI
MERKEZI
u
günden
bu
yana
bir
hukuk
kurulduğ
Türkiye Barolar Birli ği,
örgütü olarak en olumsuz ko şullarda dahi "hukukun üstünlüğü,
insan haklann ı n tanınması, korunmas ı ve geli ştirilmesi" doğrultusunda uğraş vermiştir. 1997 y ılında insan hakları alanında yapı lan çal ış malarm Türkiye Barolar Birli ği bünyesinde bir yap ılanma yoluyla yürütülmesi amac ı yla "insan Haklar ı Komisyonu"
oluşturulmuştur.
nda Avukatlık Yasasmda 4667 S.Y ile yap ılan deği2001 yılı
i "Hukukun üstünlüğ ü ve insan hakş iklerle Türkiye Barolar Birli ğ
savunmak
ve
korumak,
bu
kavramlara i şlerlik kazand ırmak (Av.
lannı
Y. m. 110/17)" ve "Mesleki dayan ışman ın sağlanması ve devamlılığı
için her türlü çal ış malarda bulunmak, mesleğe ve meslek mensuplarına
yönelik hak ihlallerine kar şı avukatlı k mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari giri şimde bulunmak
(Av. Yasas ı md. 121118)" görevleriyle yasal düzenleme yoluyla da
yükümlü k ılınnuştır.
Bu geliş meler ve insan hakları alanında duyulan daha kapsamlı yapı lanma gereksinmesi sonucunda, Türkiye Barolar Birlirma ve Uygulama Meriğ bünyesinde TBB İnsan Haklan Araştı
;
1920
Ekim
2001 tarihli Yönetim
umuna
karar
verilmiş
oluş
kezi
görüşülerek kaYönetmeliği"
İM
İHA
t
"TBB
Kurulu toplant ısında
Av.
Özdemir
Ozok,
14.12.2001
tarihli
bul edilmiş tir. TBB Başkanı
ma
Kurulu
üyelerini
5
Ocak
2001
ış
yazı ile II-TAUM ilk Bilim Dan
ştir.
günü TBB Merkezi'nde yap ılacak ilk toplantıya davet etmi
Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi (önceki adıyla
TBB Insan Hakları Araştı rma ve Uygulama Merkezi)';
• 1. Dönem (2001- 2005) çal ışmaları Prof. Dr. İbrahim Kabo ğnda sürdürülmüş,
lu Ba şkanlığı
• Il. Dönem (2005- 2009) çalışmaları Av. Prof. Dr. Rona Aybay Ba şkanlığında sürdürülmüş,
TBB İHM Bilim Danış ma Kurulu'nun önerisi do ğrultusunda, TBB Yönetim Kurulunun 20 Kas ım 2009 gün, 2009-841 sayılı kararı yla, Merkezin, TEB Insan Hak/arı Araştırma ve Uygulama Merkezi' olan adı TBB Insan Hakları Merkez,' olarak
değiştirilmiştir.
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TUB

•

INSAN
HAKLARI

İİ!. Dönem (2009- ....) çal ışmaları Av. Prof. Dr. Rona Aybay
Başkanlığında sürdürülmektedir.

MERKEZI

2. ORGANLAR VE DÖNEM TOPLANTILARI
En genel hatları yla özetlenecek olursa, TBB İnsan Hakları
Merkezi orgarılan A) Baş kan, B) Yürütme Kurulu, C) Bilim-Damşma Kurulundan oluş makta (Yönetmelik m 6-12); TBB Yönetim Kurulunun kendi içinden belirledi ğ i üye, Merkezle sorumlu
Koordinatör Üye olarak görevlendirilmektedir (Yönetmelik m.
4-5). Çah ş malarda TBB Merkez görevlisi/ görevlileri sekretarya
görevi görmektedir. (Yönetmelik m. 13)
2.1 TBB İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu (111.
Dönem)
TBB İHM Bilim Danış ma Kurulu Üyeleri: Av. Prof. Dr. Rona
Aybay (Baş kan), Av. Serhan Özbek (Koordinatör Uye), Av. Kamil Altan, Av. Uğur Altun, Av. Mehdi Bekta ş , Av. Serkan Cengiz, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Av. Güney Dinç, Prof. Dr. Osman
Doğru, Av. Zeki Ekmen, Av. Hüseyin Erkenci, Av. Ayhan Erol,
Prof. Dr. Erzan Erzurumluo ğlu, Av. Metin Gezmi şoğlu, Doç.
Dr. Ece Göztepe, Prof. Dr. Hakan Hakeri, Av. Kaz ı m Kolcuoğlu,
Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Faz ıl Sağlam, Av. Ali Sarıgül,
Av. Atila Say, Av. Ali Şen, Av. M. Sezgin Tanr ıkulu, Prof. Dr.
Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Rı za Türmen, Prof. Dr. Oktay Uygun,
Dr. Engin Ünsal, Av. Ali Sani Y ıldırım'dan olu şmaktadır.
Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Bilim Dan
ışma
Kurulu, TBB Yönetim Kurulu taraf ından, insan hakları alanında
çalışma ve etkinlikleri ile tan ınan kişiler arası ndan seçilen en az
25 kişiden oluşmaktadır. Kurulun çalış ma süresi, kendisini seçen
Yönetim Kurulunun çal ışma süresi kadardır. (Yönetmelik m. 11)
Bilim Dan
ış ma Kurulunun olu ş umunda, gerek akademik alanda
gerek uygulamada deneyim kazanm ış kişiler arası nda denge gözetilmektedir.
Bilim Danış ma Kurulu, Yönetmelik uyar ınca Ba şkanının
çağrısı üzerine en az 3 ayda bir gündemli olarak ola ğan toplantı yapmaktadır. 111. Dönem çali ş malan kapsamı nda rapor
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tarihi itibariyle gerçekle ş tirilen BDK Toplantıları (7) şunlardır: TBB
15.11. 2009/ 16.01.2010/ 20.03.2010/ 11.06.2010/ 19.09.2010/
HAKLARI
10.12.2010/ 19.02.2011.
MERKEZI
2.2. TBB İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu ( İl!. Dönem)

Başkan, Koordinatör Üye, Bilim-Dan ış ma Kurulu Temsilcisi,
- TBB Yönetim Kurulunun BDK'nun önerilerini dikkate alarak
insan hakları konusunda çal ışma ve etkinlikleri ile tanınan
ndan seçeceği- bir akademisyen ve 2 avukat üye,
hukukçular aras ı
Il-{M Başkanının atayacağı bir üyeden oluşmaktadı r (Y. m. 9/1).
TBB İHM İ li. Dönem Yürütme Kumlu üyeleri: Av. Prof. Dr.
Rona Aybay (Başkan), Av. Serhan Özbek (Koordinatör Üye), Av.
Serkan Cengiz, Av. U ğur Altan, Av. Hüseyin Erkenci, Doç. Dr.
Ece Göztepe, Av. Prof. Dr. Durmu ş Tezcan'dan olu şmaktadır.
Av. Mehmet Gülerman'm işten ayr ılmasını n ardmdan Av.
Gamze Karaduman TBB Insan Haklar ı Merkezi'nde görevlendirilmiştir.
111. Dönem çalışmaları kapsamında rapor tarihi itibariyle gerçekleştirilen 11-1M YK Toplantıları (13) şunlardır: 20.12. 2009/
03.01.2010/ 16.01.2010/ 20.03.2010/ 11.06.2010/ 19.07.2010/
18.09.2010/ 16.10.2010/ 12.112010/ 10.12.2010/ 15.01.2011
(Mardin), 19.02.2011, 26.03.2011 (Sinop).
2.3. Dönem Toplant ı Konuları
ış ma Kurulu ve Yürütme Kurulu toplanİHM Bilim Dan
tı larmda güncel geliş meler ele aimmakta, üyelerin görü ş ve
önerileri de ğerlendirilmekte, çal ışma ve ara ştırma konuları
görüş ülmektedir. Bu dönem ele alman ba şlı ca konular arasında
"Insan Hakları E ğitimi", "Adil Yargılanma Hakk ı ", "AIHM
Kararları ", "Toplumsal ve Bireysel Şiddet", "Ayr ımcılık",
"Demokrasi ve Terör", " İletiş im Özgürlüğüne Müdahale",
"Tutuklama", "Katalog Suçlar", "Adli Kontrol", "Insan Hakk ı
ihlallerinin izlenmesi ba ğlammda İ HM ve Barolar", "Ulusal
Insan Haklan Kurumla şması ", "Çevre Hakkı ", "TMK Değişiklik Tasarısı ve Terör Mağ duru Çocuklar", "CDO Yönetmeli ği",
"Çoğulcu- Ço ğ unlukçu Demokrasi Ikilemi", "Çal ışma Hakkı/
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TBB Tekel İşçileri Eylemi", "Mülteciler ve Sığınmacılar", "Cezaevleri", " İnsan Hakları izleme, Raporlama ve Arşivleme Projesi!
HAKURI
ll-İİRAP", "Anayasa Değişiklikleri ve Referandum", "TBB AnaMERKEZ!
yasa Önerilerinin Güncellenmesi", "Adalet Müfetti şliği", "Ozel
Yetkili Mahkemeler", "Koruma Tedbirleri", "Hukuka Aykırı Deliller", "Mama ve Elkoyma", " İddianamenin iadesi", "Anayasa
Mahkemesine Bireysel Ba şvuru" konulan yer almıştır.
3. TOPLANTI VE YAYİ N ETKİNLİKLERİ
TEB İnsan Hakları Merkezi Iİİ. Çalışma Döneminde günümüze kadar geçen 1.5 yıllık sürede aşağıdaki toplantı ve bunlara
ilişkin yayın etkinliklerini gerçekleştirmiş ya da gerçekle ştirilmesine katkı vermiştir.
3.1. İnsan Hakları Sempozyumu/ 23- 24 Ekim 2009- Denizli
Sempozyum "Türkiye Barolar Birliği 40. Yıl Etkinlikleri" kapsamında Denizli Barosunun ev sahipli ğinde düzenlenmiştir.
Sempozyumun birinci gününde Av. Talay Şenol (TBB Başkan
Yardımcısı) tarafından yönetilen İ. Oturumunda; Fatoş Aracı
(AİHM Başhukukçu Yardımcısı) "Avrupa Insan Hakları Mahkemesi Önündeki Yeni Usuller, Protokol 14", Ann Power (A İHM İrlanda
Yargıcı) "Işkence ve Kötü Muamelenin Yasaklanmas ı " konulannda
konuşmuşlardır. Av. Kadri Necati Markoç (TBB Yönetim Kurulu Uyesi) tarafmdan yönetilen İİ . Oturumda; Fatoş Aracı "Yaşam
Hakkı- AIHS m. 2", Rı za Türmen (AIHM Onceki Türkiye Yargıcı) "Özgürlük ve Güvenlik Hakkı- AIHS m. 5" konuları
nda değerlendirmelerde bulunmuşlardı r. Sempozyumun ikinci gününde,
Prof. Dr. Rona Aybay (TBB İHM Başkanı) tarafından yönetilen I.
Oturumunda Andras Sajo (AİHM Macaristan Yargıcı) "Düşünce
ve ifade Özgürlüğü", Francis Javier Borrego (AIHM İspanya Yargıcı) "iletişimin Denetlenmesi Bağlamı nda Özel Yaşama ve Aile
Yaşamına Saygı " konularında konuşmuşlardır. Av. Serhan Özbek
(TBB Yönetim Kurulu Üyesi) taraf ı
ndan yönetilen H. Oturumda
Rı za Türmen (AL-IM Önceki Türkiye Yarg ıcı) "Adil Yargılanma
Hakkı -AIHS m. 6" konusunda de ğerlendirmelerde bulunmu ştur.
Çevre il ve ilçelerden gelen hukukçulann kat ılım
ı ile Denizli'de
iki gün insan haklan konusunda ilgiyle izlenen bir etkinlik yaşarın-uştır. Elde olmayan nedenlerle yaymı geciken sempozyum
yakı
n gelecekte yayınlaştınlacaktır.
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3.2. İletişim Özgürlüğüne Müdahale Paneli
10 Aralık 2009- TBB
İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamı nda düzenlenen
Panel'in açılış konuşmaları Av. Berra Be şler (TBB Başkan
Yardımcısı ), Av. Prof. Dr. Rona Aybay (11-1M Ba şkanı) ve
Av. Vedat Ahsen Co şar (Ankara Barosu Ba şkanı) tarafından
yapılmıştır. Av. Vedat Ahsen Co şar'm yönettiği toplantıya
konuşmacı olarak sırasıyla, Prof. Dr. Fazıl Sağ lam (11-1M BDK
Üyesi), Av. Serkan Cengiz (IHM BDK/ YK Üyesi), Yrd. Doç. Dr.
Murat Önok (Koç Üniversitesi), Hamdi Yaver Aktan (Yarg ıtay 8.
Dairesi Uyesi) katılmışlardır. Toplantı yaymlaştırılmak üzeredir.
3.3. Çocuk Hakları Karikatür Sergisi/ 10 Aralık 2009- TBB
TBB İnsan Hakları Merkezi ve Karikatür Vakfı'nın dördüncü
ortak etkinliği olarak gerçekleştirilmiş olan sergi, açı k kaldığı sürede büyük ilgi görmü ş tür. TBB Kültür Merkezi'ndeki sergilenen
50 karikatür daha sonra bir kitapç ık olarak yaymla ştırılmıştır.
3.4. Çoğulcu Demokrasi- Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi
ve İnsan Hakları Toplantı sV 5-6 Haziran 2010- TBB
TBB LHM'ne sunulan proje önerisinin kabul edilmesi sonucunda, TBB'nin desteği ile Kamu Hukukçular ı Platformu (KliP)
ile, TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un an ısına ortaklaşa düzenlenen toplantıya kamu hukuku alanında çaliş an yüzün üstünde
bilim adamı ve TBB mensupları katılmıştır. Açılış konuşmaları
ı Av. Prof. Dr. Rona Aybay ve TBB Ba şkan YarTBB ll{M Başkan
dımcısı Av. Berra Besler tarafından yapılan toplantının oturum
başkanlığını Prof. Dr. Fazıl Sağlam (IHM BDK Üyesi) yapm ıştır.
ndan sunulan
Prof. Dr. Oktay Uygun (IF{M BDK Üyesi) tarafı
Iki
Bin Beş Yüz
Modelleri:
ğulcu
ğunlukçu
ve
Ço
"Demokrasinin Ço
Yıllık Bir Tartışmanı n Analizi"; Prof. Dr. Sibel Inceo ğlu (Istanbul
Bilgi Universitesi) taraf ından sunulan "Insan Hakları Avrupa Mahndan
kemesi Kararlannda Çoğulculuk"; Doç. Dr. Ece Göztepe taraf ı
Çona
Karşı
ışı
unlukçu
Demokrasi
Anlay
"Çoğ
(TBB IHM YK Üyesi)
ğ ulcu Demokrasi Modelleri: Normatif Düzenleme Olanaklar ı ve Bunun
Sinirliliği Üzerine Bazı Düşünceler" başlıklı bildirilerin ardmdan

nkatılımcılarm görüş ve de ğerlendirmeleri alındığı toplantı yayı
laştırılınıştır.
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TBB
INSAN

3.5. Özel Yetkili Mahkemeler Paneli/il Aralık 2010- TBB
"10 Aralık Insan Haklan Günü" etkinlikleri kapsamında dü-

HAKLARI

MERKI

zenlenen Panelin açılış konuşmaları TBB 11-1M Başkanı Av.
Prof. Dr. Rona Aybay ve TBB Ba şkanı Av. Vedat Ahsen Coşar
tarafından yapılmıştır. Av. Prof. Dr. Rona Aybay taraf ından
yönetilen 1. Oturumda Prof, Dr. Durmu ş Tezcan (Istanbul Kültür
Üniversitesi), Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu (Bilkent Üniversitesi), Av.
Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır Barosu) konuşmuşlardır. Prof. Dr.
Köksal Bayraktar (Yeclitepe Üniversitesi) taraf ından yönetilen H.
Oturumda; Doç. Dr. Ümit Kocasakal (Istanbul Barosu Ba şkam),
Rıza Türmen (Büyükelçi ve AIHM önceki Türkiye Yarg ıcı), Av.
Turgut Kazan (Istanbul Barosu Önceki Başkanı) konuşmuşlardır. Panel yayınlaştmlmış bulunmaktad ır.
3.6. Tutuklu ve Hükümlü Hakları Karikatür Sergisi/il Aralık 2010- TBB
TEB İnsan Haklan Merkezi ve Karikatür Vakf ı'nın beşinci
ortak etkinliği olarak gerçekleştirilen karikatür sergisi karikatür
yayııılaştırılmıştır. 5- 12 Şubat 2011 tarihleri arasmda Mersin Barosu tarafından Mersin Adliye koridorlarında sergilenen eserler
büyük ilgi ve beğeniyle izlenmiştir. Kocaeli Baromuz, 2011 Avukatlar Haftası etkinlikleri arası
nda karikatür sergimize yer vermiş tir. Karikatür Sergisi talep eden Barolara gönderilmektedir.
4. ÇALIŞMA VE RAPORLAR
4.1. Merkezin Adı
15 Kasım 2009 gtinlü Bilim Dan
ışma Kurulu (1) toplantısı
nda Merkezin "TBB İnsan Hakları Araş tınna ve Uygulama Merkezi" olan adının "TBB Insan Hakları Merkezi" olarak değiştirilmesi

TBB Yönetim Kuruluna önerilmesine karar verilmiştir. Öneri,
TBB Yönetim Kurulunun 20 Kasım 2009 gün ve 2009-841 sayılı
kararıyla kabul edilmiş ve isim de ğişikliği yoluna gidilmiştir.
4.2. İHM Web Sayfası
Web sayfası, Yürütme Kumlu üyesi Av. Serkan Cengiz taraf ı
ndan oluşturulan formatta yeniden düzenlenmi ş ve içerik olarak
zengirıleştirilmiştir. Halen İHIvI çalışmaları
na ve Il-LLRAP uygu188
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lamasına yanı t verebilecek bir portal olu şturulması konusunda TBB
TBB Bilgi iş lem birimiyle ortakla şa çalış ma yürütülmektedir.
HAKLARI
MERKEZİ
duru
Çocuklar
Mağ
ve
Terör
ısı
4.3. TMK De ğişiklik Tasar
Raporu
Terörle Mücadele Kanunu kapsam ında yarg ı lanan çocuklarm
sonmlarma ve çözüm önerilerine ili ş kin olarak Yürütme Kurulu
üyesi Av. Serkan Cengiz taraf ından haz ı rlanan Rapor 20.03.2010
ış ma Kurulu ve Yürütme Kurulu toplangünlü IHM Bilim Dan
, alman karar uyarmca TBB Yönetim Kuruşülmüş
nda görü
tıları
luna sunulmuştur.
4.4. GDO Yönetmeli ği Raporu
"Gı da ve Yem Amaçlı Genetik Yap ısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin ithalat ı, i şlenmesi, ihracatı Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik" konusunda Yürütme Kurulu üyesi
ndan haz ırlanan Rapor 20.03.2010 günlü
Av. Serkan Cengiz taraf ı
ma
Kumlu
ve Yürütme Kurulu toplant ılarınİL
İM Bilim Danış
nca TBB Yönetim Kuruluna
da görüşülmüş, al ınan karar uyar ı
konuyla
ilgili
çal ışmanın devam etmesine
ıca
sunulmuştur. Ayr
karar verilmiştir.
4.5 Uluslararası Mahkemeler
Ankara Barosu tarafından gerçekleş tirilen Hukuk Kurultay ı nın 15 Ocak 2010 tarihindeki "Uluslararas ı Mahkemeler" konulu
ı Prof. Dr. Rona
son oturumuna konu şmacı olarak IHM Ba şkan
Aybay, BDK üyelerinden Av. Güney Dinç, R ı za Türmen; yönetici olarak Prof. Dr. Osman Do ğru katılnuşlardır.
4.6. İnsan Hakları izleme, Raporlama ve Ar şivleme Proje
Önerisi/ İHIRAP
ış ma Kurulu ve Yürütme
16.01.2010 günlü tHM Bilim Dan
nda,
Koordinatör
Üye Av. Serhan Özbek taKurulu toplantıları
rafından önerilen Projenin TBB Yönetimine sunulmas ı na karar
ndan onayverilmiş tir. Proje Önerisi, TBB Yönetim Kurulu taraf ı
İHIRAP ve
ştir.
lannuş ve uygulamaya geçilmesine karar verilmi
da
Raporun
ilgili
proje kapsam ı nda yürütülen çal ışmalar aşağı
bölümde özetlenmi ştir.
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4.7. Çalışma Hakkı ve Tekel İşçileri Eylemi
16.01.2010 günlü İLiM Bilim Daru şma Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarmda, tekel işçilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar değerlendirilmiş , "Çalışma Hakkı" ve "Toplantı ve Gösteri
Özgürlüğü" kapsamında tekel işçilerinin bir ziyaretle desteklenmesi gereği üzerinde durulmu ştur. 4 Şubat 2010 tarihinde Tekel
işçileri TBB Ba şkan Yardımcısı Av. Berra Besler ve 1111v! Koordinatör üyesi Av. Serhan Özbek tarafından ziyaret edilmiştir.
Ziyarette "Tekel işçilerine yapılanlarm Anayasal sosyal devlet
ilkesi ile ba ğdaşmadığı»belirtilmiş, "ertesi gün yapılacak eylemin, hükümetin konuyu sosyal devlet anlay ışı içinde değerlendirmesini sağlamasının beklendiği" vurgulannııştır.
4.8. Ulusal İnsan Hakları Kurumu Yasa Tasarısı
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nın 9- 12 Şubat 2010
tarihli toplantı sma TBB'ni temsilen Koordinatör Üye Av. Serhan Özbek katılmış ve yaptığı değerlendirmede tasarı düzenlemenin Paris İ lkeleri'ne hiçbir yönden uygun bulunmadığı
nı,
tasarı
nın yasalaşması halinde oluş acak kurumun etkisiz ve
işlevsiz kalaca ğını vurgulamıştır. 20.03.2010 günlü IHM Bilim
Damş ma Kurulu ve Yüiütme Kumlu toplant ılannda,Yasa Tasarısı konusunda de ğerlendirmeler yap ılmış, konuyla ilgili çalış ma yapmak üzere Koordinatör Üye Av. Serhan Özbek görevlendirilmiştir.
4.9. Cezaevleri
20.03.2010 gÜnlü İlİM Bilim Damş ma Kurulu ve Yürütme
Kurulu toplantılarında, Türkiye'de cezaevlerine ilişkin sorunlar
değerlendirilmiş tir. Cezaevleri konusunda insan haklan aç ısmdan kapsamlı bir çalışma baş latmak ve bu konuda işbirliği yapılacak kişileri belirlemek üzere, Yürütme Kurulu üyelerinden
Av. Hüseyin Erkenci görevlendirilmi ştir ve çalışmalar devam
etmektedir.
4.10. Adalet Müfetti şlerinin Statüsünden Do ğan Sorunlar
20.03.2010 günlü İl
İM Bilim Danış ma Kumlu ve Yürütme Kurulu toplantıları
nda, Adalet Müfetti şlerine iliş kin sorunlar kapsammda çalışma yapmak üzere Yürütme Kumlu üyelerinden Av.
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na, konu
Uğur Altun görev almıştır. Yürütülen rapor çal ışmaları
,
bu
konuda
ara
verilmiş
i
kapsamında
ile ilgili mevzuat değişikliğ
ştir.
bir panel düzenlenmesinin dü ş ünülmesine karar verilmi
4.11. Mülteciler ve S ığınmacılar Sorunu
AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından 30- 31 Ocak 2010 tarihlerinde düzenlenen
"Türkiye'de Yabanc ı Misafirhanelerinin Hukuki Problemleri ve
Çözüm Onerileri Çalıştayı "na 11-1M Ba şkanı Prof. Dr. Rona Aybay ve Merkez Görevlisi Av. Mehmet Gülerman kat ılmışlardır.
ışma Kurulu ve Yürütme
20.03.2010 günlü İHM Bilim Dan
Kumlu toplantılannda, "Mülteciler ve Sığınmacılar" konusunda
çaliş ma yapmak üzere Başkan Prof. Dr. Rona Aybay' ın yürütücülüğünde, IHM üyeleri Prof. Dr. Durmu ş Tezcan, Av. Serkan
Cengiz ve Av. Ali Sangül görev alm ışlardır.
18- 19 Eylül 2010 tarihlerinde yap ılan 11-1M Bilim Daru şma Kurulu ve Yürütme Kumlu toplant ılarında BM Yüksek
Konùserligi'nin ve S ığmmacı lar" konusunda ortak
çalış ma yapma önerisi değerlendirilrniş tir. Konu ile ilgili olarak
yapılmakta olan çalış maya Prof. Dr. Osman Do ğru ve Av. Sezgin
Tan.rılculu'nun katılımı yla devam oluııması na karar verilmiştir.
16 Ekim 2010 günlü İ HM Yürütme Kurulu toplant ısında
"Mülteciler ve S ığınmacı lann Hukuki Durumu ve Türkiye Uygulaması " konusunda Av. Serkan Cengiz taraf ından haz ırlanmış Ön

Rapor görüşülmüştür. Ayn ı gün BMYK ve alanda çal ışma yapan
ış; mültecilekuruluş temsilcileriyle TBB'nde bir toplant ı yapılm

rin ve sığınmacı lann ya şadığı sorunlar, TBB ve Barolar ın alanda işlev
ve etkin lilikleri, yap ı labilecek yasal düzenlemeler konularında görüş
alışverişinde bulunulmu ş tur. 111< adımda "Ali Yardı m Yönetmelinda oluş turulacak bir gerekçeli de ğişiklik önerisi
ği m. 5" hakkı

na karar verilmiştir. Çalış ma halen
metni üzerinde çalışılması
devam etmektedir.
i tarafmdan 8- 9 Aral ık 2010
BM Mülteciler Yüksek Komiserli ğ
nmacılar
tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen "Mülteciler, S ığı
ve
Yamtlar"
koşluklar
Bo
ilerin
Korunmasındaki
ve Yurtsuz Kiş
nulu toplantı ya IHM Yürütme Kurulu üyelerinden Av. Serkan
Cengiz katılınıştır.
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TBB
4.12. TBB
INSAN
Ağustos 2010
HAKLARI

İnsan Haklan Merkezi Tutuklama Raporu/ 10

Tutuklama Raporu (Rapora link/TBB Yayınlarındaki hata düzeltilecek) TBB Başkan ı Vedat Ahsen Coşar'ın sunuş, TBB 11-1M Başkanı Av, Prof Dr. Rona Aybay' ın önsöz yazılarıyla yaynıJanm ıştır.
Raporla ilgili ilk çalışma Prof Dr .Dunnu ş Tezcan başkanlığında
Prof Dr. Hakan Hakeri ve Av. Uğur Altun'dan oluşturulan üç kişilik kurulca yapılnnş; daha sonra Av. Serkan Cengiz, Prof Dr.
Osman Doğru, Av. Hüseyin Erkenci, Prof Dr. Erzan Erzurumluoğlu, Av. Atila Sav'm katkılarıyla, metin zenginleştirilmiş; Raporun bütünü, ek ve katkılarıyla Koordinatör Üye Av. Serhan
Özbek ve Doç Dr. Ece Göztepe tarafından son haline getirilmiştir.
Kamuoyunda ilgi ve takdirle karşılanan Tutuklama Raporu'nun
güncellenmiş ve zenginleştirilmiş ikinci baskısı 2011 yılın
ın
Ocak ayı
nda yaymlanımştır.

MERKEZ!

4.13. İletişim Özgürlüğüne Müdahale Raporu Çal ışması
18- 19 Eylül 2010 tarihlerinde yap ılan Bilim Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu toplant ılarmda, konuyla ilgili olarak 10
Aralık 2009 tarihinde yap ılan panelin yaymlaştırıiması ile ilgili
olarak Koordinatör Üye Av. Serhan Özbek görevlendirilnıiştir.
Konunun güncelliğinin ve öneminin devam etmesi nedeniyle
aynı konuda bir rapor çal ışması yapmak üzere Yürütme Kurulu üyesi Av. Uğur Altun'un yürütücülü ğünde yapılmakta olan
çalışma sürmektedir.
4.14. Özel Yetkili Mahkemeler Raporu Çal ışması
18- 19 Eylül 2010 tarihlerinde yapılan Bilim Danışma Kurulu
ve Yürütme Kurulu toplantıları
nda, 11 Aralık 2010 günü yapılması planlanan "Özel Yetkili Mahkemeler" konulu toplantının ardı
ndan aynı konuda rapor çal ışması yapmak üzere Yürütme Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Erkenci görevlendirilmi ş olup, çalışma
son aşamasma yakla şmış durumdadır.
4.15. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
18- 19 Eylül 2010 tarihlerinde yapılan Bilim Danışma Kurulu
ve Yürütme Kurulu toplant ılannda, Prof. Dr. Osman Do ğru'nun
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n işbirönerisi üzerine, bu konuda, Prof. Dr. Faz ıl Sağlam'la yak ı
ğünde çal ışma
liği halinde Doç Dr. Ece Göztepe'nin yürütücülü
başlatılmasına karar verilmiştir.
04- 05 Şubat 2011 tarihinde İzmir Barosunun ev sahipli ğinde
düzenlenen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Ba şvuru" konulu
na, IHM Bilim Danış ma Kurulu üyeleri
yuvarlak masa çal ışması
Av. Güney Dinç, Prof. Dr. Faz ıl Sağ lam, Prof. Dr. Osman Do ğru,
Doç. Dr. Ece Göztepe, Av. Serkan Cengiz kat ılnuşlardır.
ı Çalışması
4.16. Şiddet Konulu Toplant
18- 19 Eylül 2010 tarihlerinde yap ılan Bilim Danış ma Kurulu
ve Yürütme Kurulu toplant ılarında, önceden dü şünülmüş olan
toplumsal ve bireysel düzeyde " ş iddet" konusunda geni ş kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi için Prof. Dr. Aysal Çelikel'in
katkılarıyla yap ılan çal ışmanın devamına karar verilmi ştir.
4.17. Arama ve Elkoyma Raporu Çal ışması
19 Şubat 2011 gtinlü Yürütme Kurulu toplant ısı nda güncelliğini ve önemini koruyan "Arama ve Elkoyma" konusunda rapor
çalişması yapmak üzere Koordinatör Üye Av. Serhan Özbek görevlendirilnıiştir.
5. İ NSAN HAKLARI İ ZLEME, RAPORLAMA VE AR ŞİVLEME PROJESI/ İHİRAP
16.01.2010 günlü İHM BDK ve YK toplant ılarında al ınan
nca Koordinatör Üye Av. Serhan Özbek taraf ından
kararlar uyarı
önerilen "İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Ar ş ivleme Proje Önerisi" iletildiği TBB Yönetim Kurulu taraf ı ndan kabul edilmi ş ve
uygulanmas ına karar verilmiştir.
5.1. Proje Özeti
tHİRAP, savunma mesle ği olarak insan haklar ı alamndaki
n kamuoyu ile payla şıln araştırılmasını; sonuçları
uygulamaları
n çözümü için öneriler geli ştirilmemasmı ; belirlenen sorunlar ı
sini ve bir insan hakları belleği oluşturulması amaçlamaktadır.
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Izleme kapsamına, Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve avukatlar tarafmdan tespit edilen ya da kamuoyuna yans ıyan i) insan
HAKLARI
hakları
ve ihlalleri konulan/olaylar
ı , ii) ilgili adli ve idari süreçler, iii)
MERKEZI
alandaki hukuki olgular girmektedir. izleme çal ış malan yöntem
olarak "Bilgi Fonniarı (BIF) ", "Araş tı rma Dosyalar
ı (AD)" ve "izleme Dosyalar
ı (ID)" kapsamında yürütülmektedir.

Proje kapsamında eylemli olarak izlenmekte/ izlenecek olan
davalar arasında Şemdinli Davası, KESK Izmir Davası , Silivri
Davalan, KCK Diyarbakır Davası , Hrant Dink Davas ı, Çağdaş
Yaşam
ı Destekleme Derneğ
i Davası, Hayata Dönü ş Operasyonu
Davası bulunmaktadır.
Raporlama kapsamına, ara ştırma ve izleme çah şmalarında i)
elde edilen veriler; ii) ula şı lan sonuçlar/ değerlendirmeler; iii) çözüm
önerileri girmektedir.

Öngörülen başlı ca raporlar şunlardır: a) Olay ve olgular kapsamında kaynak taramas ı yoluyla oluş an Kronolojik Raporlar, b)
Mercek altına alman olay/ olgular kapsam ında haz ırlanacak
Araştırma Raporlan, c) Eylemli izlemeler kapsam ında oluşacak
Izleme Raporları, d) Hukuki olgular ı n irdelenmesi kapsam ında
hazırlanacak Olgusal Raporlar, e) Kapsamlı temel konularda hazırlanacak Tematik Raporlar, f) Yı lda bir ya da iki kez haz ırlanacak TBB İHM İnsan Haklar
ı Raporları .

Arşivleme kapsamına, i) proje çalış ma alanlar
ı nda olu şan bilgi,
belge ve dosyalar, ii) kaynak nitelikli dava dosyalar ı, idi) ulusal ve uluslararası kurum/kurulu ş larca alanda yürütülen çal ışmalarla ilgili kaynaklar ve ara ş tırmacı lara yararlı olabileceği düşünülen diğer belgeler

girmektedir.

Proje veri tabanının i) kaynak/ veri taramas ı , ii) bilgi ağı yollarıyla olu şturulması öngörülmektedir. Bu kapsamda, birinci
olarak Aralık/ 2009'dan itibaren ba şlatılmış olan kaynak/veri taraması çalışması, güncel ve güncelden hareketle geçmi şe yönelik
olarak önen- ıli bir birikim a şaması na ulaşmıştır. Ikinci olarak,
savunma mesleği ve örgütleri tarafmdan olu şturulması öngörülen bilgi ağı için ilk adım bölge toplant ılarıyla atılmış olup,
halen veri tabarunm teknolojik alt yap ısı
nı
n oluşturulmasına
çalışılmaktadır.
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Proje yurutümü, TBB İHM ile birlikte Barolar, Baro İnsan TBB
INSAN
Haklar
ı Birimleri (Merkez, Komisyon, Sorumlu), Proje Temsil- HAKLARI
cileri ve alanda çal ışan avukatlar taraf ından e ş güdüm içerisinde MERKEZ!
sağlanacaktır. E şgüdüm; TBB İHM, Proje Koordinatörü ve Proje
Yürütme Kurulu tarafından sa ğlanacaktır.
Proje sorumluluğu, TB B İ nsan Haklan Merkezi'ne ait olup,
oluş an raporlar İHM Bilim Dan ışma ve İHM Yürütme Kurullannda

nca - raporlara ili şele alındıktan sonra, İlİM Yönetmeliği uyarı
kin de ğ erlendirme yetkisinin ait oldu ğu - TBB Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Proje çal ışması , proje sorumluluğunu üstlenen
nda varolan ve çerçevesi TBB
TBB IHM ve TBB Yönetimi aras ı
ımlanm ış, bilimsel/ örgütİnsan Hakları Merkezi Yönetmeli ği ile tan
sel çalışma iliş kisi içerisinde yürütülecektir.
Proje sürecinde kı sa ve orta vadede proje çal ışmalarına eylemli katıhmın sağlanması, izleme altyapı smm (veri tabanı / bilgi
ağı) oluşturulması, olgusal/ tematik rapor çal ışmaları ve 2011
Yılı İnsan Haklan Raporu; orta/ uzun vadede izleme, Raporlama
çahşmalarının geliştirilmesi; Baro İnsan Hakları Merkezlerinin oluşumu ve geliştirilmesinin desteklenmesi çal ışmaları; İnsan Hakları
Eğitimi; Ar şivleme altyap ısının oluşturulması ve Arşivleme çalışmaları öngörülmektedir.
ı Merkezi'nde de ğerlendiProjenin finansmam İnsan Haklar
rilmiş , yansızlı k konusunda olas ı hatalı algılara yol aç ılmaması
için, finansmanın TBB ve Barolar tarafmdan sa ğlanması öngörülmüş tür.
ı kapsamı nda öncelikle "bilimselProje ilke ve etik kurallar
luc", "nesnel ve öznel yans ızlık", "do ğruluk ve tutarlılık", "dürüstlük", "e ş itlik" ilkelerine azami özen gösterilmesi, yanl ış
algılara yol açacak ön yargılı ve çifte standartl ı yaklaşımlardan
mutlak olarak kaçmılması gerekliliğinin altı çizilmektedir. Proje
alt yapısının oluş umunda veri kaynaklar ının çe şitliliği konusuna
özen gösterilmelidir. Çal ış mada, alanda nitelikli tüm veri kayında "gönüllülük",
nakları dikkate al ınmalıdı r. Proje çal ışmalar
"katılımcılı k" esasları gözönüne alınacaktır.
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TBB

5.2. İHİRAP Toplantıları

İ NSAN

5.2.1. Genel Toplantı

HAKLARI
MERKEZ!

Projenin yürütümünde öngörülen ilk ad ım olarak İHİEAP
konusunda Baro Ba şkanlıkları yazılı olarak bilgilendirilmiş ve 28
Mart 2010 tarihinde projenin tan ıtımı amacıyla Türkiye Barolar
Birliği'nde "IHİRAP, Baro Temsilcileri Toplantısı " düzenlenmiştir.
Toplantı ya TBB Yönetim Kurulu ve 11-1M Temsilcileri (11) ile
birlikte Baro (43) Temsilcileri kat ılmıştır. Açılış konuşmalarmın
TBB Baş kan Yardımcısı Av. Talay Şenol ve TBB İHM Başkanı Av.
Prof. Dr. Rona Aybay taraf ından yapıldığı toplantıda Proje Koordinatörü Av. Serhan Özbek (IHM YK Koordinatör Üyesi) IHIRAP hakkında bir sunum yapmıştı r. Sunumurı ardından yap ılan
değerlendirmelerde, İHİRAP'nin toplantı katılımcıları tarafından yararlı bulunarak desteklendi ği tespit edilmiştir.
5.2.3. Bölge Toplant ıları
Baro Genel Kurullarimn ard ı
ndan, Proje uygulamasm ın temel
dayanağı olan Barolar ve alanda çal ışan avukatlarla (6) bölgede
çahş ma toplantıları yapılması önerisi, TBB Yönetim Kurulu tamfindan desteklenmiş tir. Toplantı bölgelerinin olu şturulması
nda
coğrafik yakml ı k ve olabildiğ
ince günübirlik ula şı
m olanakları
ölçü olarak al ınnuştır. İHİRAP Bölge Toplantılarımn amacı,
İHIRAP' ın tan
ıtım
ı , geliştirilmesi ve çal ışmalara eylemli katılımın sağlanmasıdır. (Toplantı hazırlığı kapsamında TBB IHM
Web sayfası
nda projenin tanıt
ım
ı sağlanm
ışt
ı r.)
İHİRAP Bölge Toplantılarına, çalış ma toplantısı özelliğine
uygun olarak, TBB Baş kan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin (bölge üyelerinin özellikle kat ılımı önerilmiş tir), TBB iliM Başkanı ve TBB İHM üyelerinin (bölge üyelerinin özellikle kat ılımı
önerilmiştir), Toplantı Bölgesi Baro Ba şkanları
n ın, Baro Insan
Hakları Temsilcilerinin (Baro IHM/ Komisyon temsilcilerinden
ve alanda etkinlik gösteren deneyimli avukatlardan olu şan) katılımları öngörülmüştür.
Belirlenen toplantı formah uyarı nca toplantılar sırasıyla evsahibi Baro Başkanı , TBB Başkanı Av. V. Ahsen Coş ar, TBB IHM
Başkanı Av. Prof. Dr. Rona Aybay' ı n konuşmalarıyla açılm
ış;
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İLİM Koordinatör Üyesi Av. Serhan Özbek'in (ayn ı zamanda IBB
ndaki sunumu ve ard ından HAKLARI
proje koordinatörü) İHIRAP hakkı
ğerlendirmeleri
ile devam etmi ştir. MERKEZ!
de
katılımcılarının
toplantı
şağıdadır:
kin
özet
bilgiler
a
Bölge toplantılarına ili ş
n, Bal ı kesir, Burdur, Denizli, Isparta, IzAfyon, Antalya, Ayd ı
mir, Kütahya, Manisa, Mu ğla, Uş ak illerini kapsayan "IH İRAP 1.
Bölge Toplantı sV Izmir", 18.12.2010 tarihinde Izmir Barosu'nun
ev saliipliğinde yap ılmıştır. Ça ğrıh Baroları n tamamı toplantıya
katılmış olup, toplam temsilci/ kat ılımcı sayısı (30) olarak belirlenmiştir.
Adı yaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbak ır, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Mu ş, Siirt, Şanlıurfa, Şı rnak, Tunceli,
Van illerini kapsayan "IHIRAP 2. Bölge Toplantısı! Mardin",
15.01.2011 tarihinde Mardin Barosu'nun ev sahipli ğinde yapılı toplantıya kat ılmış olup, toplam
ışt
m
ı r. Ça ğnlı Barolarm tamam
temsilci/ katılımcı sayısı (68) olarak belirlenmiştir.
Ağrı , Artvin, Erzincan, Erzurum, İğdır, Giresun, Gümü şhane, Kars, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon illerini kapsayan
"İHİRAP 3. Bölge Toplantı sf Artvin", 29.01.2011 tarihinde Artıştır. İğdır ve Gümü şhane
vin Barosu'nun ev sahipli ğinde yap ılm
Baroları dış mdaki Barolar toplant ıya katılmış olup, toplam temsilci/ katılımcı sayısı (41) olarak belirlenmi ştir.
Adana, Aksaray, Gaziantep, Hatay, Kahramanmara ş , Karaman, Kayseri, Konya, Mersin, Nev şehir, Niğ de, Osmaniye illeri! Mersin", 05.02.2011
ni kapsayan İHİRAP 4. Bölge Toplant ısı
ıştır. Adağinde
yap ılm
tarihinde Mersin Barosu'nun ev sahipli
de
Barolar
ı dışındana, Kahramanmaraş , Kayseri, Nevşehir, Niğ
ki Barolar toplantıya katılmış olup, toplam temsilci/ kat ılimc ı
sayısı (22) olarak belirlennıiştir.
Bolu, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul,
Kı rklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirda ğ , Yalova, Zonguldak illerini kapsayan " İHİRAP 5. Bölge Toplant ısk/ İstanbul", 12.02.2011
ışt
ı r. Bolu,
tarihinde Istanbul Barosu'nun ev sahipli ğinde yap ılm
Bilecik, Düzce, K ırklareli, Tekirdağ Baroları dışrndaki Barolar
ış olup, toplam temsilci/ katılımcı sayısı (23)
ılm
toplantıya kat
olarak belirlenmi ştir.
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TBB

Amasya, Ankara, Bartm, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük,
Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat illeHMLAI
MERK İ rini kapsayan "IHIRAP 6. Bölge Toplant ıs Sinop", 26.03.2011
tarihinde Sinop Barosu'nun ev sahipli ğinde yapılmıştır. Eskişehir, Kırşehir, Yozgat Baroları dışındaki Barolar toplantıya kabInuş olup, toplam temsilci/ katılımcı sayısı (39) olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak İHİRAP Bölge Toplantıları , çağrıli 78 Baronun
63'ünün katılımı ve toplam 223 temsilci/ katılımcı sayısıyla tamanılanmış bulunmaktadır. Toplantılarda dile eetirilen ortak ve
yörelere özgü sorunlar, görü şler ve öneriler IFIIRAP'nin önemini doğrular nitelilctedir. Yine ilk ad ımda bilgi ağı için ulaşılan
223 temsilci sayısı IHIRAP'nin yaş ama aktanlabilmesinde son
derece ciddi bir iyimserlik aşılamaktadır. Insan Haklar ı Merkezi
olarak, TBB Başkanı Av. Y. Ahsen Coş ar'a ve Yönetimine, Barolarınııza ve avukatlara IHIRAP'ne vermi ş bıılunduklan içten
destekten dolayı teşekkür ederiz.
TBB kurulduğundan bu yana insan hakları alanında önemli
çalış malar yapmakla birlikte, bu çalışmaları n bünyesinde yürütülecek bir merkez olu şumu (2001) TI3B Ba şkanı Av. Özdemir
Özok'un yönetim döneminde ba şlamıştır. Sayı
n Özok'u, kuruluş undan itibaren Merkezimizin çali şmalarına göstermiş olduğu
ilgi ve katkıları nedeniyle de bir kez daha şükranla ve rahmetle
anıyoruz.
Yine 12- 13 Haziran tarihli Ola ğ anüstü Genel Kurul'da, TBB
Başkanlığı 'na seçilen sayı
n Av. Vedat Ahsen Co şar'a ve TBB Yönetim Kuruluna Insan Haklar ı Merkezine vermiş ve vermekte
olduklan güçlü destek nedeniyle te ş ekkür etmeyi bir borç olarak
görüyoruz.
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Önemli Yaz ışma lar ve Ba şvurular
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BAROLAR VE ÇE ŞİTLİ KURUM VE KURULU ŞLARLA
YAPILAN YAZI ŞMALARIN ÖZETLERİ

ÖNEMLI

BAŞVURULAR

23-24 Mayı s 2009 tarihlerinde Ankara'da yap ılan 30.01ağan
Genel Kurul sonucunda; Av.Özden ıir Özok Türkiye Barolar Birliği Ba şkanlığı 'na, Av.Mebmet Zeki Durmaz(Antalya), Av.Turgay
BILGE (Konya), Av.Ahmet Gürel (Samsun), Av.Berra Besler (Istanbul), Av.Serhan Özbek (Manisa), Av.Talay Şenol (Ankara),
Av.Sitare Sa ğsen (Ankara), Av.Kadri Necati Markoç (Istanbul),
Av.Cengiz Tu ğral (Çanakkale), Av.Asude Ş enol (Bursa) Yönetim
Kurulu Üyeliklerine;
Yönetim Kurulumuzun 30.05.2009 tarihli ilk toplantısmda görev dağılımı yapılmış; Ba şkan Yard ımcılıldarma Av.Eerra Besler
ve Av.Talay Ş enol, Genel Sekreterli ğe Av.Cengiz Tu ğral, Saymanlığ a ise Av.Sitare Sa ğ sen seçilmiş ve durum tüm Barolanrmza duyurulmuştur.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri 30 May ıs
2009 Cumartesi günü Amtkabir'i ziyaret etmi ş ve Atatürk'ün
Mozolesi'ne çelenk koyarak sayg ı duruş unda bulunmuşlardır.
Türkiye Noterler Birli ği tarafından 28.07.2008 tarihinde uygulamaya konulan "Vekaletnamelerde, vekil tayin edilen ki şinin
T.C. Kimlik Numaras ı ile birlikte kimlik bilgilerine de yer verilndan Içi ş leri Bakanmesi" uygulamasına ili şkin Birliğiniiz taraf ı
ğünden görü ş
leri
Genel
Müdürlü
ligi Nüfus ve Vatanda şlik I ş
vekaletnamelerde
ad ı
istenmiş ve anılan Genel Müdürlü ğun ... ....
soyadı ve T.C. Kimlik Numaras ı d ışı nda ba ş ka bir bilgiye ihtiyaç olmad ığı..." yolunda görü ş ü Barolarımı za bildirilmişti.
ı n Türkiye Noterler Birli iğ'ne de bildirilAym görüş yazısın
ı lan Birlik tarafmdan gönderilen yaz ıda "uygumesi üzerine, an
lama birliğinin sağlanması için bundan böyle vekaletnamelere,
vekil tayin edilenlerin T.C. Kimlik Numaralar ını n yazılması
gerektiği" yönündeki görü ş birliğinin genel yaz ıyla noterliklere
duyurulduğu belirtilnıiştir.
ı Kanununda Değişiklik
"Banka Kartlar ı ve Kredi Kartlar
ısı Taslağı" ile ilgili BirliğiYapılmasına İliş kin Kanun Tasar
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miz bünyesinde yap ılan çalış malar sonucunda hazırlanan görüşümüz TBMM Ba şkanı, TBMM Grup Başkan Vekilleri, TBMM
VE
BAŞVURULAR Anayasa ve TBMM Adalet Komisyonu Ba şkanlıklarına, Sanayi,
Ticaret, Enerji,Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Başkanlığı 'na gönderilmiştir.
ÖNEM İ]
YAZIŞMALAR

Bu yıl beş incisi düzenlenen "Yargı lama Diyalektiği ve Silahlann Eşitliği" konulu 2009 y ılı "Türkiye Barolar Birliği Faruk
Erem Ödüllü Yan şması " nm koş ullan ile ilgili duyurumuz meslektaşlarımıza duyurulmak üzere Barolara gönderilmi ştir.
Türkiye Barolar Birli ği'nin"40.Kuruluş Yı ldönümü" nedeniyle 8.8.2009 tarihinde An ı tkabir ziyaret edilmi ş Atatürk'ün
mozolesine çelenk konularak sayg ı duruş unda bulunulmu ştur.
09.08.2009 günü de Basm Aç ıklaması yapılmıştır.
TBMM'de 1/729 Esas say ısı ile komisyon(lar) gündeminde
bulunan "Silah Kanunu Tasans ı "; "yargısal birgörev"ve "kamu
hizmeti" ifa eden avukatl ık mesleği açısından de ğerlendirilmiş
ve görüşlerimiz TBMM Adalet ve İçiş leri Komisyon Ba şkanlıklarına gönderilmi ştir.
Birliğinıiz tarafı
ndan haz ırlanan "5680 sayı lı Pasaport Kanununda Değişiklik Yap ılması na Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi"
21 .01 .2010 günlü 347 sayılı yazımızla Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba şkanlığı, Meclis Içiş leri Komisyonu, TBMM Grup Ba şkan
Vekilleri ve Içi ş leri Bakanlığı 'na gönderilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanlığı 'na gündemlerinde bulunan £1788 Esas say ılı olarak
kayıtlı Kanun Tasans ını n Geçici 1 inci maddesinin 3 üncüfikrasının, "Avukatlı k Mesleğini" doğrudan ilgilendirmesi ve bu konularda barolanmı zdan ve meslektaşlarımı zdan gelen talepler
nedeniyle görüş ve değerlendirmelerimiz sunulmu ştur.
"Meslek Etiği" konulu 2010 yılı "Türkiye Barolar Birliğ
i Faruk Erem Ödüllü Yan şinasi" nın koşulları ile ilgili duyurumuz
meslektaşlarınııza duyurulmak üzere Barolara gönderiln ıiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçiş leri Komisyonunda görü şülmekte olan "Silah Kanunu Tasans ı" ile ilgili Meclis Içi şleri ve
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ÖNEMLI
Adalet Komisyonu Ba şkanlıkları nezdinde Birli ğimiz tarafından YAZI ŞMALAR
gerekli giri ş imlerde bulunulmu ştur.
VE
BAŞVURULAR
ğiCevaplı Telgraf hizmetinin tekrar verilmesi yönünde Birli
nıiz taraf mdan PTT Genel Müdürlü ğü, Posta ve Telgraf Dairesi
Başkanlığı nezdinde yap ılan giriş imler sonucu Cevaplı Telgrafın
sisteme tekrar dahil edilmesi sa ğlanmış olup, telgraf hizmetlerinin elektronik ortamda verilmesi yönünde yap ı lan yasal değişiklikler ve uygulamaya ili şkin adı geçen Ba şkanliktan alman yaz ı
Barolarımıza duyurulmuştur.
Yargı ya müdahale niteli ğini ta şı yan Anayasa'daki mevcut
nda, yasahükümlerin de ğiş tirilmesi beklenirken, reform ad ı altı
ya
müdahalesini
öngören
hükümlerin
getirilecemanm da yargı
ği yolundaki beyanlar nedeniyle 01.03.2010 tarihinde yaptığımız
Bası
n Aç ıklaması metni Barolar ımıza ve delegelerimize duyurulmuştur.
"8 Mart Dünya Kadı nlar Günü" nedeniyle yapmış olduğumuz Basın Açıklaması metni Barolanrmza ve delegelerimize duyurulmuştur.
19.06.2002 tarihli 24790 say ılı Resnıi Gazete'de yay ımlanan
Türkiye Barolar Birliği Avukatlı k Kanunu Yönetmeli ği'nin 73
maddesinin üçüncü fıkrasmın (h) bendi yürürlükten kald ırılmış
ve söz konusu de ğiş iklik 07.09.2010 gündü 27695 say ılı Resmi
Gazete'de yay ımlanarak yürürlü ğe girmiştir. (EK-1)
Yine, 21.11.2003 tarihli 25296 say ı li Resmi Gazete'de yay ımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 4.,
5/3.,6/2., 9/2.,9/3-a ve 12.maddeleri ile 6. ve 8/1.maddelerine
ı leklemeler yap ıLmış ve Geçici 1.maddesi ise yürürlükten kald ır
Resmi
lı
mış ve yapı lan değiş iklikler 07.09.2010 günlü 27695 say ı
e
girmiştir.
(EK-2)
ğ
Gazete'de yayımlanarak yürürlü
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ının Bazı Maddelerinde De ğişiklik Yapılması Hakkında 5982 sayılı Kanun'un 25'inci maddesiyle Anayasamı za eklenen Geçici 18'nci madde hükmü uyar ınış olma
ca 45 ya şım doldurmuş ve 20 yıl fiilen avukatlı k yapm
koşullarını taşıyan serbest avukatlardan Anayasa Mahkemesi'ne
üye aday adayı olmak isteyenlerin 29 Eylül 2010 saat 09:00' dan
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ÖNEM İl
YAZI Ş MALAR
VE
BAŞVURULAR

03 Ekim 2010 günü saat 17.00'ye kadar Türkiye Barolar Birli ği
Başkanlığı'na ba şvurmaları gerekmektedir.
TBMM ne sevk edilen "Gelir Vergisi Kanunu ile Çe şitli Kanun ve Baz ı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapı lması na Dair Kanun Tasarısı " kapsamında 3065
sayıh Katma Değer Vergisi Kanunundaki hizmetin ifas ı bitmeden KDV talebine imkan sa ğlayan yorum hatasım giderecek
yasal düzenlemenin de ğişiklik önergesi verilerek yap ılmasının
sağlanması yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanlığı na yazı gönderilmi ştir.
06.09.2008 gün ve 26989 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanarai yürürlü ğe giren Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yap ılması na Dair Yönetmeliğin,
"Sürekli Avukatlı k Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar" başlıklı 73/A maddesinin (h) bendi hakk ı
nda Danış tay Sekizinci
Dairesinin 26.05.2010 günlü 2008/9822 Esas, 2010/2923 Karar ve
yine ayni dairenin 2008/10118 Esas, 2010/2924 Karar say ılı dosyalarmda iptal kararı verilmesi nedeniyle ad ı geçen Yönetmeliğ in 73/A maddesi (h) bendi yürürlükten kald ırılmış ve Resmi
Gazete'de yay ımlanmıştır.
Türkiye Barolar Birliğ i Staj Kredi Yönetmeli ği'nin 5., 12., 18.
ve 19. maddelerinde yap ılan değişiklikleri içeren "Türkiye Barolar Birliğ
i Staj Kredi Yönetmeli ğinde Değişiklik Yap ı lmasına
Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin 30.11.2010 günlü 27771 say ılı nüshasmda yay ımlanarak yürürlü ğe girmiştir.
Adli Yardı m Yönetmeliği'nin uygulanmasmda yaşanan sorunlarm çözümü amacı yla, TBB CMK ve Adli Yard ı m Çalışma
Grubu Üyeleri ve Barolar ımı zm Adli Yardı mdan sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla 18.01.2011 tarihinde saat
10:00'da Türkiye Barolar Birli ğ
i hizmet binası
nda toplantı yapılmıştır.
03 Aralı k 2010 günlü 27774 say ılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (31.12.2010 günlü değişiklik işlenmiş olarak)
"2010-2011 y ılı Avukatlı k Asgari Ücret Tarifesi", 31.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de yay ımlanarak yürürlü ğe giren 2010-2011
204

Türkiye Barolar Birli ğ i 31. Ola ğ an Genel Kumlu

yılları "CMK Ücret Tarifesi" ve 29 Aralik 2010 günlü Resmi ONEMLİ
YAZ İŞMALAR
Gazete'de yay ımlanarak yürürlü ğe giren "Harçiar Kanunu Ge- VE
BAŞVURULAR
ne! Tebliği" bastırı larak Barolarımı za gönderilmiştir.
"İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasans ı " Taslağı ve Gendaki görüş lerimiz Adalet Bakanl ığı Kanunlar Gerekçesi hakk ı
nel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.
"Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Baz ı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yap ılmasına
Dair Kanun Tasarısı" hakkındaki görü ş lerimiz Türkiye Büyük
Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ba şkanlığı 'na gönderilmiştir.
Türkiye Barolar Birli ği'nin 11. Olağ anüstü Genel Kurulundan sonra Yönetim yap ısı yeniden teşkil etmiş ve "5176 say ılı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas ı ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkı nda Kanunun" ile "Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri İle Baş vuru Usul ve Esas lan Hakk ındaki Yönetmelik" uyarınca Ba şbakanlı k bünyesinde olu şturulan
Etik Komisyon Üyelilderine, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz
Av.Sitare Sağ sen, Hukuk Mü ş avirimiz Av.Özcan Çine ve Bas ın
Damşmanıımz Nesrin Turhan' ın görevlendirildiği Ba şbakanlık
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Ba şkanlığı 'na bildirilmiştir.
"1136 saydı Avukatlik Kanunu'nun 180. Maddesinde De ğişiklik Yapı lmasma Dair Kanun Tasar ısı Önerisi"
"5271 Sayı li Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 say ılı Ceza
Muhakemesi Kanunu'nun Yururlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunda De ğişiklik Yap ılması istenen Madde Önerileri"
ince Müdafi ve Vekillerin
"Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğ
lacak
Ödemelerin
Usul ve Esası
Görevlendirilmeleri ile Yap
tirilmesine
Dair
Yönetmelik
lanna ili şkin Yönetmeliğin Değiş
ince GörevlendiriTaslağı ", "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğ
lacak Cari Giderler
ı
çin
Barolarca
Yap
len Müdafi ve Vekiller İ
ile Bu Hizmet İçin Çal ış tı m lacak Personele İlişkin Yönetmelik"
hakkındaki görü şlerimiz Birliğimiz Ba şkanlık Divanının 22.10.2010
günlü toplantı smda alman karar gere iğAdalet Bakanl ığı'na
gönderilmiştir.
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"Hakimler ve Savcı lar Yüksek Kurulu Kanun Tasarısı" ön
taslağına
ilişkin, ön tasarı metni üzerinde çal ışılarak görüş ve
VE
BAŞVURULAR önerilerimiz ilgili madde, fı kra veya bentler altma eklenmek suretiyle hanrlannuş Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir.
ÖNEMLI

YAZI Ş MALAR

Uluslararası insan temel hak ve özgürlükleri genel anlay ışına
uygun, AB mevzuatı yla uyumlu ve AIHM kararları ışığı
nda düzenlenen "Yabancı lar ve Uluslararası Koruma Kanun Tasarısı
Taslağı" hakkmdaki görüşlerimiz İçişleri Bakanlığı'na gönderilmiştir.
1982 Anayasasının bazı maddelerinin, 7 May ıs 2010 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 12 Eylül 2010
gündü halk oyuna sunulan 5982 sayılı "TC.Ana yasasının Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile değiştirilmesi sonucu ve bu ba ğlamda Hakimler ve Savc ılar Yüksek
Kurulu Kanunu'nun da Anayasa De ğişikliği'ne uygun bir şekilde değiştirilmiş olması sonucunda 2802 sayılı Hakimler ve Savcı lar Kanununun Ban Maddelerinin de De ğiştirilmesi zorunlu
hale gelmiş olması nedeniyle Kanun hakk ındaki görüş ve çekincelerimiz Adalet Bakanlığı 'na gönderilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen
Hukuk Muhakemelerj Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu
ile Borçlar Kanununun Yürürlü ğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunların getirdiğ
i yenilikleri meslekta şlannııza tanıtmak ve
bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek amac ıyla Birliğimiz tarafmdan yap ılacak tan
ıtım etkinlikleri nedeniyle Hukuk Falcülteleri ile yazışma yapılmış ve etkinliklerde görev almak isteyen
öğretim üye ve elemanlarmm isim, görev ve ileti şim bilgilerinin
Birliğimize bildirilmesi istenmi ştir.
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Türklye Barölar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Aıtrai2.mS'lOOg

ADALET BALAIWLIĞi
Ceza t,ki G.nd Müdürlüğü
ü
ILGI..) 23.08.2008 gtni* 22005 arb y.nma
b) 06.0124109 gtdü t03.0.CIG.0.00.00.O5.659.493.2008ı1425/64419 sayıh
14.04.2009 gOria 2134 s şb
d)I1OS.2009 güıilü BJ3.0.clG.0.00.00.05-659.788.2008/699/2s142 ny ıh
t)

Bir örneği elli ü31 (b) de ka>ıIh yazıntzda mdsfilik Oaetlezinde fmscü haciz
>şdareğr bildurilmiş olmhzısa kmşm bu kez ilgi (d) de kayıdi
yuzımzda br dıaıımun ı aksine görüş bildirilmiştir.
dwımrnndg kainü

ligi (b) ve (d) de bfl yanlarınsadaki çelişkinin gidesilmesi hususımu rskdirlerinlze

Oğıszhr Mü. Barış Mnço Cad. 1
Tel :0(312)2925900(Pbı
internet Adr.,şww.baroblrtlk.ürg.

Adres
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ST.C.
ADALET BAİCANUGI
Ceza işleri Genel Müdürlüğü
Sayı B.03.0.CG.0.0000.05-659-493-2008/1425/64.419
Konu Vergi bozcemanıahsubcn müdafi ücretinden kesinti yşıhnası
İtRKİYE BAROLAR BIRLIGİ BAŞKANUGINA
ilgi

13/0B/2008larihlive2tiüieayilı yan.

Ceza Mulıakerıaeıi Kanımu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekiliere yapılan
Idemelerde, 6183 sayılı Aınme Alacülanner Tahsil lirutü Ha£tndald Kanun ım 22/A
maddesi uyarınca vergi borcunun mahsubu yoluna gidildi ği veya vergi borcu olmadığına dair
i belhtlmtk, ıcrımun çözümü konusunda görüş ıalahini içeren ilgi yan ve eh
yan istendiğ
incelaıdL
Bilindiği üzere;
5320 aiyıh Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun'un "Müdad ve vtl ücreti" kenar brşlıkh 13tmcü maddesinde; '(1) Ceza
nın istemi üzerine baro
Muhakeinesi Kanunu gereğince aoeuştnzma ve kovıışüırına makamları
rarafindan görevlendirilen müdafi ve vekile, svuhthk ücret- ıaaifesinden ayrıle olarak,
Türkiye Barölar Birliğinin görüşü de almasü Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarıöndırı
birlikte lespie edilecek ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alsa ödenekten
ödenir. Bu ücret, yargılama giderlerinden sayılır.
(2) bu madde uyarınca şılneak ödeme ve ıeygulamsya ilişkin osül ve esaslar 7tlıleiye
Barolar Birliğinin görüşü de alınmak sureti$e Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak
yönelnıelikle belirlenir."
6183 saydı Anıme Alacülannm Tahsil Usulü Hakkinda Kanun'un "Anıme alacağı
öderımeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların snrun,luluklarf' kenar ba şlıklı 22M
maddesinde; "411/2002 tarihli v: 4734 say ılı Kamu ihale Kanunu kapsamına giren
lnseunılann bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacaklar ı ödemeler ile kanun, kaıtnanıe
ve diğer mevzııalta nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları. eeşvikla ve destekler nedeniyle
yapılacak ödemeterde ve 2/7/1964 ıarüsli ve 492 sayılı flnçlar Kanununa ekli tarifelesde yer
alan denize ıicil harçlanndan kayıt ve tescil harçinı, cet barçlanndan senet, mukavelenasi ıe
ve kağıdardın alınan baıçlar, tapu ve kadaaero harçlarzadan tapu i şlemierine ilişkin alınan
harçlar. gemi ve liman brçlan ile diploma harçları hariç olmak üzere (8) stli tarifeye konu
harçlar ve ustik hgrçtaeına metro işlemler ile 2615/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye
Gelirini Kanımmıda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kııllaıınıa izin harcına metro
işlenılerde; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmi ş borcuıı bulımmadığına
ilişkin belge eranslmaaı zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek aemoe elacaklaıım tür,
sular ve işlemler itibarıyla eopluca veya ayrı a3nı tespit anneye, zorımluluk getirilen
na
işianlerde hangi hallerde bu zonınlubiğun annılmayaeağınt ve maddenin uygulamas ı
ilişkin usul ve eaaılaıı belietemeys Maliye Bakanlığı yetkilidir.
wigi
O€659 ANKARA
Için
Aynntılı
l ıtüt Şebe Midi ıü Odun ILGEN
Miii MüsSa Cat Ne; fl aıkaılıirıar
Tel: 83124147341 FskaS 312 4 ı l 9859 e-petar eigntöıetav.0 riünnsikAğ awadılet,g,y.0
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Sa>ı B.03.O,ÖG.0.00.00.05-659-4932008
- Takibata eelahiyeıli tahsil daistaince, bu madde kapsamında getirilen zorunlulu ğa
rağmcnborcun olmadığına dair belgeyi a,amaks ınn işlem tesis eden kıınnn ve lanulışlara
ikibin Yeni Türk Lirase idari pan cenn verilir, idari para cenm, ilgilisine tebli ğ tarihinden
itibaren bir ay içinde ödcıir. Idari para cassısa kmşs tebliğ tarihini takip eden oeuz gün
içinde idare mahkemıtsitısle dava açılahilir
"Cebrı
nı -tahsil ve peltilleri" kenar baş lıkls 54'incü maddesinde; "Odeme müddeti
içinde ödecımiyen anne alacağı tahsil dainsince tehsen tahsil ohemar. Cebren tahsil
aşağıdaki ekiliaden beı*ıangi birinin ralbika suretiyle yşıim
t. Anne borçhısıa tahsil dairtaine teminat göateımi
şıe, teıninarın paraya çevilrnesi
yümkefilintakih.
2: Anne borçhzsımun borcuna yetecek mikeardaki mallarının baczedilerelc
paraya çeveiloıeıi,
3.Gertkii şartlar bulunduğu takdirde borçlunun illat ının istenı
ntal."
"Uçüncü şabıslardaki menkul malların, ilıcak ve hakların bsczi" kenar başlıklı
79'uncu maddesinin birinci ükrarında "Hamiline >h olmayan veya cirosu kabil senede
dayanmayan alacaklar ila maat, ücret, kira vmai ıa gibi ha türlü haklar
ın ve
M.
tutarak
düzeni emek sınsliyle hami kabil ölınayan üçüncü Fahıslardald mtnkıal malların baczi, borçlu
veya arIyed oln veyalsut alacak ve haklar ı ödemesi gereken gerçek ve tüzel hi şilert,
kunımlm haris keyüyetinin tebli ğ
i suretiyle yapı lıru Tahsil dairesi taasündan tebli ğ edilecek
haris bildirisi ile; bundan böyle bornsıu ancak tahsil daisesine ödeycbilece ği ve anune
borçensuns yapılacak ödemesmn geçerli -olmayaca ğı veya eliodebuhındurduğu menkul mal ı
ancak tahsil dairetine teslim edebileceği ve malı
n ammt boıçhıtuıa verilmemesi gerekü ğL
aksi takdirde anne borçlsruna yap ılan idaneler ile ınahn bedelini tahsil daireıine ödemek
znnmda kaladağı ve bır maddenin üç, dört ve bışinci usa hükümleri üçüncü ş
ahsa bildiriLir.
Tahsil daiıilerince düzenlenen haris bildirileri, alacakls tahsil dairelamnce ya da alacakl ı
erene idaresi vas ıtasıyla, pora yerine eleltırosü urranıda tebliğ edilebilir ve bır rebligatlma
elektennik ottamda cevap veailebillr. Eleonik gramda ya ı laeak ıebliğe ve cevaplano
elektronik ortamda veıilebimmesbe ilişkin tmil ve esaslan belirlemeye Maliye Bakanl ığı
yetkilidir."
02/03/2007 tarihli ve 26450 taysls Resmi Gazete'de yayımlanan Cem Muiıalcmneri
Kanımu Gereğince Müdafl ve Vekilletin Gösevlendirilmelmi Ile Yap ılacak Odesnelamn Usul
ve Esaslarına ilişkin Yönenneliğin '"Tanımlar" kenar başlakh 4'üncü maddesinin birinci
fikaasmın (d) beradinde; 5d) Ümer: Cem Muhakemesi Kanunü gereğince baro tarafından
görevlendirilen müdaL veya vekile Tarife gereğince ödenecek mebliğ ile 10/2/1954 latilıli ve
6245 saplı Hntırah Kaanmu Isüktınılesi uyarı
nca musat olan taşıta göre gerçek masraf
in Il
üzerinden yapılan zonmlu yol giderlerini, acele ve sunmlu hallerde itt, bu Yönetmeli ğ
inci maddesinde sapin mercilamn kabulü üzerine muat taşıt dı çındaki araçlarla yapı lan
zorunlu yol gidnleıti,
ifade eder7
"Ücretin ödnne usulü" kenar baş
lıklı il 'addamnde; "(1) Müdafi veya vekil;
aonsştrıma evresinde ifade abia ve sorguya, kornışrsıımna evreninde itt bir etııaısma
kaöbnakla Tarifede belirienen mebli ğı almaya iıakkannır.
(2) Zorunlu yol giderlerine de buna ilişkin belge, gider p ınulası veya avukalın eyice
uygun - beyan
ı üzerine hak kannilem
ı, katıldığı aoııaşlutma veya
(3) Müdafi veya veklhin görevlendinne yans
kovuşrsırma evresine ilişkin euıanağın orıaylc örneği, evtakın çok sayıda olması lıilmnde Ilk ve
son sayfası ve varsa yapmş olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, pdt putul ısi veya
rayice uygun yanlı beyan
ı ile rabat meslek ınakbıızııms baroya vermem. uzeııoe, baro
earakndan bu Yöneünellk ve Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yap ı lıp hukuki
n yapildsğa Cumbıııiyet bşıavcıhğı veya mahkemelere göre gruplandınlmış aymınlah
yardımı
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ödeme listeleri gelig tarihi esas alı
nmak suretiyle en geç on gOn içinde hanrlzmr ve ekindeki
dayanak belgeler Ile birlikte son ışluırna veya knvuştııımarım yapıldığı yer Cumbıuiyeı
başsavcılığına atı lIm edilir,
(4). Müdafi veya velcil aigostal ı olarak çalışmakta 1,0 yanında çalşuğt
avukatın, avukallak bürosu ya da astakatlak ortakl ığı şeklinde çalışmakta
ise bfno veya
ortaklığın aesbest meslek makbszımu ktıilanr.
(5) Cumhuriyet başıaveılığınca listeler ve öndeki dayanak belgeler
iracelendlkren sonra, müdafi veya vekile ödenme! gereken Ta ıifede yazılı meblağ ile vassa
zonınlu yol giderlerini de kapıayan toplam ilacı , ödeme emen belgesiyle
acıbesı meslek
makbunanı, düzenleyenin bildirece ği banka hesabına ödenir ve yap ılan ödemeler yarg
ılama
giderlerinin hesıbınde dikkaıe alınmak üzere eoıuşsuernh ya ü kovaşrınma dnıyalanna
bildirilir. (6) Odenic emri belgeleri, gonnn veya kovuşmrıııanm yapıldığ, yer
• Cumhuriyet ba ş
savcilığmna gecikmekaizin düzanlenir."
Bükürolesi yer almaktadır.
öte >tdan Maliye Bakanlığı eaeafindan çıkanlar vs 3006İ2007 tarihli ve 26568
ıayılı Resmi Gazzıe'de yaymılasıan Seri:A S ıra No:l, 296/200l tarihli
ve 26921 say ılı
Resmi Gazetede yayımianan Sri:A Sı ra No:2, 19/07/2008 tarihli ve 26941 tay ılı Resmi
Gazetede yamlanze SaM S ııallo:3 Tah ıilat Genel Trbli ğlertndeyer alan düzenlemelere
göre, 01/08/2008 tarihinden itibaren uy şılanrnak üzere 4724 sey ılı Kamu Ihale Kammu
kapsamı
na girer kunımlann bu Kanun Icapmmmda hak sahiplerine yapacaklan 2.000
YTL etin Candndeki ödemeler ıınıında ve %/lO/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
kanım, karasname ve di ğer meşzusela nakdi olarak sağlanan Devlet yardmılan, teşvikltr ve
destekler nedeniyle kunımlann ilgililere yapacakları ödemeler uıassnda bak ıahipleriııin
Maliye Bakanlığı
na bağ
lı tahsil dairelerine vadesi geçmi ş borçlannın bulunrnadağınn ilişkin
'<Vadesi Geçmiş Borç Dıınmıımu Gösterir BslgCnin aramlma ıı zorunlu
bulunmaktadır.
Diğer taraftan; Malkye Bakanlığı Gelir tdaresi Başkanlığmdazı alman 19/11/2008
tarihli ve B.07.1.Gla0.06.37t3769455111498 aay ılr yazıda, .....Ceza Muhakmneıi
Kanımsi gereğince gö ırvlendirilen mildafi ve vekillere ödesne yapacak olan bisimlerve, bu
kigileıden 6183 eaylh Kanım'am VİA maddesi ve bn maddenin uyguiamnas ıns ilişkin olarak
anılan sebliğlerde yap ılan düzenlemeler şareğince vadesi geçmiş borç dıırumunu gösterir
belgenin iıtenilmemesj gaekmekıedir. Asıealç vergi borcu bt ıhman müdafi ve vekiuere
ödeme yapacak olan bizimlesec talufi daizelerinee gdnde ıilm haris bildirisi bulunmüsa ise
hadi bildirisine konu borç turan keafimedet ı ilgililere ödemtde bul ıınulamayanağı tabiidir,"
ifadelerine yaz verilmiştir.
Bu itibarla;
Kenıunın - yııkandaki hOkümler ve Maliye Bakanl ığınızi yaz
ısı çerçevesinde
değerliıileı,k çöümeıinin uygım olacağı düşünüLmektedir.
Bilgi edinilmeıini rica edtıinı.
L.anae,n' LıMUA
GELEN EVPAK
]
Ts,eı: t1.l,as laav L.(<o'
..
g> 4
ila- crnJ
EKMaliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanhğının
19/11/2008 tarihli ve 111498 sayılı yaz
ısı (3 sayfa)

_. ,
Gpu ıcaynhı'
liiltim
Bakan.
Genel Müdür

3/3

210

nt

Türkiye Barolar Birli ği 31. Ola ğan Genel Kurulu

ÖNEMLI
YAZI Ş MALAR
VE
BAŞVURULAR

T.0
MALİYE BAKAMJCI
Gdlr İdnaL Pş t,
Ssş.
Km:

ltltZO$841149$
ADALET BAKANLIĞI
cc.stğrı Gcns MiditifiğO).

1V091200S ıvihlin B. 3£.clGğ000O.o5459.493atn/4933I sty,lı
tlgida ka>ü ştnn caa >a±ümcsl Kınımıj gaeğin gfrtvloodMI4 ma it
ıtkilin yWW öde swn,t, 6113 nyıb Anıne Akakİmı a Tüsıl Daİ Hükmü
Krmum 22M naddmI 9.8ntc b k ıtibi kişliah, .tğl boscmısm ttlwımüğma U.
Ü*rjlt,
hnü B.şünbğ,ımz JŞ bmürfr.
576
Ile 6513 işl ı lcnrıng eticılş oln MA
n fl,.İt Kgssmu flsma ehmı Imnnlmm b

't 2'ğÖ
ve

I0a1[

zonüjkk
Idln,ğ teşba
er er
öc Iwigi taneM. bu zormıloiuğım ııbuö,,c*m w nddeıin dnı.rn

r.ldba aSilbetli tahta tiraltec, bu ısadde lnmü gnİnleı. ıırmhaliığa t4ın
ve lavü.51n SU bit YCtI
stuükju Işl.m St Sa
bocus olmSzbsa r beJş 4 ı
st a ugftite .ücğ meilihda Idbns bk ş
Tosk I ı 5dM ptt 'veilft İdeipı
— tıkmlr. 14L11 pat asa k.c şj tebt!ğ ınlhiai tü Sa otuz gttt loludo art
mobkratak* ün açıadtflb7 hIlbuo yr şlnılü.

Teft ıt(cl4I3j$l3 F(Wt2)ot5fl2t-fl
USa Cad. ıb,es WAHKm -

-

Ttüt5llütfl>
mIt A4:
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Madde Mi—fi addeda e ıler ödeeıe ve işlarjer ,ırşaand. Ba>n.bğ.nııi b.0t tetıtü

d4reltri.va vüii gaçrniş bo._m ttmınSığmz Bşkin belge .nnllırırı ZOnıOIUIUğII getiimeye

Maliye Bekanlığim ySdIi kıIm.1e.

Söz kn ıı,n yeek!ya Isihıa ı MILIrI dtealelee, 30.062001 itihli ve 26568 y ı12

Rnanıi OazSe yayımlanan ScıitA But NoU Tdmu Gitti reSli ğ>ii, ıı rn bölanŞulne
lşicmııck üzere 2906fl tarihli ve 25921 st>ıJr Ritmi Geretade yşmbrgmm Seai.A Sıra No2
yey
ınmiresı SA But No3 Tıhsilet Gitti
k 19.07.2üılhIi ve 26941 nyd ı Resmi Gaz

Tebiiğinidde yer veeilmifl.

-

Addan tebliğlarü yşı lan d*r uyarma. 0I£32002 teribinda ltLIuı
ıl ı Kare, İbak İCanıne bpsmue. g= amlnm bu Kormı
uyguIk Bine 4734 ıay
kmrşraemmü lk ühipintne yaparaklare 2.-lirzun OzedrıdeM ödemeler tıtsında ve
06. 101Oit lbindee iıibtrnı uygelamuak e, Kanit, krrr ve di ğer mevraaulı ımitil
olarak nğbrıtm, .DcAd yntmlm reşviklar ve denüle nednılyle Imrtılaznı ilgililere
yşeitklan ödemeler ıtrianda bak emiilplcrüila B>kanlIğıırIn le.>) telmi] daitalamne vıdami
ge
şmiş k£.. ı bulırımmadmğmns llidrm "Vadesi Geçatiş Borç Dmjımnımııa Göeiir Delgeeizıt
nrreilt
Confileceği uzara, "Vaded Geçmiş Borç 1>rtımımu Gnir Beıgc"ımIn aranıtensına
ilişkin rorenlaluk, begin için 4734 eanlı lüıns ihale İCtmımu üpsmnma giren kanmımlam bu
Kanım Icaşaamında hak sahiplerine yapacaldar ı ödemde ile Devlez yardmıl.n, ıeşvü ve desıtic
ödemeleri Ile sımdü.
Dolaşmn)4 Ceza Muhalcerıal Knmi giteğince zoıtvleeıdirl]emm asidaö ve ve)Jfleıc
yapılan ödemeler nınenda, 6 'tl sayda Anne Aincakltınm T.W Udü Hikkında Kanmanun
tlA eeMdesi gereğince bak mhihl kişilerin yaşI borcunun bühmmndğma Ilığla' "Vaded

Ctşriş Borç 0ıranun Göerteü

ıh Kenmmreı "Cebren aitti' ve çelılflor? taştI> 54 öncü edS
Diğer (amRan, 6I83 any
ödrar middeil içinde ödenmeyen tıceme .iacağı ıeSil dziteeietce eden tahsil olıtıtıne. Ciren
mhan&j bhtin tatbüd itetbit yapılır.
Ütü eşağidale] rw>erdeı lı
'. Anne bnrçtıem eti] dainemhan ımü gösınmiş, tamam ımanaya şewutorü yüt
kcmieı sihi,
2. Aimume başluzmım bernr yeteoch mlkiandaki cn ııilasınin liaınmrdilntk pıra>t
3. Genüli geuuir behııudıığın takdirde bo,ç>unıııı hftaazen iilenırıes 'L?' şddhnalcdlr.

..Aym Ksaıvııım fl sna cSdeıirıde ir, HamI[b'e yalılu olmaya.. veya cirosu kabil naıode
tü baldarın ve fiilen tısranak
dayenrğ l sinekler jk ır (aaet, kira .wiıe gte] Isa ı
dfteerılandr .ıırralyte tel katI olmayan tçıtnmi şaludardeid maiS ımnallanmı Intel, beeçhı veya
albıed

eS veutt

ve belejan ö

m,k, anaSı ve mml klnilne. bnarnhg.btğ

kc4i.amm ffliniredyle yaptIn........hakime ya alnıakeadır.
TÜ ı (0312) 4155413 Faiz (101254152£ 21-13
lita±m Cal. Oünen G6ÜSM4ÜSA
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Anda, madde hak
dc enleş leağ Ozere, deimde
eleoflIrmın miii daiıtimmnce cebres, misali edilmesi gtrakt ıektc olup cebren tahsil
ytm.mladr,dş, bM olan },cczin ımme bosen bulunan mükellefteuin Oçkıeli şabtetnr neıü,de
buhman ejaaklan için, alacak ve haklan tdczncsl gerekir gerçekSict ki şilere veya kurumlara
harizkayflyttlnin Sii ği aurdi>le yepılm,sı ıtkmektedk.
Bu Ldbor Can Muhakemeal Kaamnu Vregi.œ g vvlasdidleı müdafi ve velüflere
ödeme yeşeacak olan birim1cr. bis lutı 6183 ntytl ı Kınumm iVA maddcel ve bu m.ddcain
uygulaırnzua ilişkin olarak anılan aebflğierdc yapılan dozsıleaneler gcrcğiısae vadmi geçmiş
botç durumunu güsterir ltlşnin ieaenilmaı,csi gcrrkurıckeedir. Ancak. veraj borcu baihman
moduf, ve veklilte ödnne yapacak olan birimlere tahsil deiralamnce şöuıdedlen heciz biMirbi
buiunmaa ise lıseiz bildirisinc koıı u bcr tutan kc,ilmedan ilgilileat bir Odamede
bulunulnm ıac4 şabiidiv.
Bu kapmda. hzlih,ztrda mrlresebe bisienlari ve vergi deiralerince yapilmisi rekm
l*irIiu,eyöıralik düzenlemeler çnçcvesb,de işlun yap ı lması gerekmektedir.
Bilgi edirülrncsini ute erlerin.

/ş,
Mehmet ıdıci
CüSarsBa$aa%bra

Teki: (0302)40534 aS F. (0312)4152220.12
likidıc Cat Dianca 06450 ANKARA

7*I0u 1 Şrıb (37)
aköşotn Ağ : aŞ1.SüYfl
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığ I
Ankara O3/ŞS2009

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal GüvenlIk İl Müdürlüğü'ne
AMASYA

Kunımı
nıuz avukaılamun ibme ettikleri vekalemame öes ıeldea'i ve yetki belgeleıiııe
'h'ekafrmnmm pu1u' aro pulıa) yşışbrılmaıı konutu Ansaaya Baro Başkmbğımızdan
Birll ğimize inlikal eden, kuruınunurm 28.072009/9802450 tarih ve B.13.2.SGKA.05.00.00111-29 sayılı yannınn incelenmesi somıcıç
Yaanuzda sözü edilen Ada)eı Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdüslüğ il yazısını
n 2001
tarihli olduğu ve bu yardaid görllşlerderı sonra hınırmmn Türkiye Barolar Birli ği aleyhine
açı lan davada Danıştay 8, Dairtainin kurum ıınuz aleyhine karar verdi ği, kmnn kunamunurca
tcrn4al üıeıine de Danıştay Idari D.I. Daireleri Kurulu'nun an ılan karın onaylay,p kararın
kerfrıla
şdğı dikkate alı nmadan kurumunuz yaz
ısı
nı
n kaleme alı
ndığı görülınüş, anılan
''.keıinla
şıtjş kaıtm Sosyal Güvenlik Kurumu Ba şkanlığı 'na üskı flı Ile iletilmesi ve yapılan
görüşme aonııeuıada yürürlükteid mevzımt ve yargı kararlar
ı açısından Il Müdürlüğünürsn
«a'e*cletraav pale." (baro pulu) yapışıınlınaaa koausıında hatah görle olduğu ve Il
Müdüdüğinozr durumun Iletilece ği tnfımıza şifahen bildirilmiş olınaaıaa karşı
n,
B ıitiğlmizee de balah uygulamaya bir m ı önce son verilmesi için ksırımsunuza bu duruınmı
yan ila bıldınlmesı uygun görülınüşror.
Saygılanınla.

Avukat Özdemir
Türitbe Barolar

EKI. Danıştay 8.Dair,al ve
Danıştay İ dari Dava Dalreteri K ıırulü'uua
Karar öraekierl
Adres: Oğuzlar Mü. Barış Manço Cad. l36£Sokak No:3 06520 Balgat- ANkARA
Tel :0(312) 292 59 0017hz) Faks :0(312)2865565
latenset Adrei:wn.banbiıtIk
ır İletiş im: wwwbarabbkorş
, ır/fiesjıı,
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
AflI3%a 1ğ2009

Sayı : QI0

BARO BAŞKANLIĞI

Itol: 07.07.2009 güalü ve 3827 aay ıh yarma.

30.07.2009 $nIfi ve 2009/652 aayil ı yarma.

Il aranızda sözü uklen koni' ile illi olarak SGK Ba şkrıtığa l ıiuk*MüVirliği
ile yayılan görüşmeler vs kendilerine iletilen kesintmi ş idari yargı kararlar, mnummda
«vekalemams pale" gro pulü) yapışlınlmaa hususunda SOK Amasye 11 Müdürlüğü'nün
hatalı drğaiatmeve uygulama yaptğı ifade edilerek durumun düreleileceği b ıldanlenışur
Du husus, ekteki yarmız ile de Amssya İl Müdürlüğüne bildiritmiş olup, aynen
Adalet Bakanlığı 'na dakonu ile ilgili gaekli bilgi verilmiştir.
Bilgilesiniz.e av

ım.

SaygılarunlaAvukat Özdemir
Türkiye Barolar
Başkan
ı

EKİ.: 1-SOK Amaaya İi Müdürlüğü'ne gölıdesiltu yaza örneği
2DantŞtayS.DtlTCıivt
Danıştay İ dari Dava Daireleri Künıln'aün
Karar ömelderi
Adre, : Oğırziar Mah- Barış Maııço Carl. 1366.Sokak Nm3 06520 BalgaI - AJqICARA
Tel: 0(312)29259 00(Pbz) Faka 0(312)286S5 65
İntenıci Adreslrniıarobirfik.org.tr İletiş im: www.barebiaiilLorg.ır/lleIisim

215

Türkiye Barolar Birli ği 31. Ola ğan Genel Kumlu

ONEMLI
YAZIŞMA LAR.
VE

Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı

BAŞVURULAR

s.yzl4ggi

Aııkanıö3 CW26109

ADALET BAKANLI ĞI
ANKARA
SOK Azutaya 11 Maduzlü ğünden Arnasya Baro Ba şkanliğı man göndeziluı yazı
ekinde buhman Bakanlığı na Hukuk İşleri Genel MOdarlüğüniba 08.1 02001 gün ve 018321
sayılı ve 'vekninnenzs pelez' konulu yasıd avakaılarca vekaielnanıe ve yetki belgelerine
yapışürılacak vekalemame puta" (1136 aa qlı Avukatlık Kasıunumnı 2712 maddeni bllkrııü
gereğince Türkiye Barolar Sizliğince bastırılan) nın ..SGK Kanm, Aavkarlenncg
y.şışüntneasa,m roma!,. obnaflt. şeklindeki görüşünü dayanak alın Anenıya SOK
Müdünlüğünün bu görüş doğrultustmda hareket eni ği anlaşilıozieladrn
Bilindiği gibi koni daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu W ıfmdan Biziiğimiz hasım
gösluilerek açılan dava ile yargıya intikal em olup Danıştay 0.Dekal 10.122003 ettik ve
20021457 5200315456 Kazan sayılı kıran ile, e...Lıt£anase bulummksszna bütün avezğafia,ca
rekaleunaaıee ne sunrk,ine pul yştşanbngsıarn zora,rh, owuğee..'
deuildtk dava
rcddeıiilmiş ve yapı lan temyiz üzerine Daıuşıay İdari Dava D.I. Kuzulu kıran
onazmşuır.
Gösterılas hukuka] ve yırgııal dayanaklar dikkate alınarak yanlış ısygulananm
dürrltiinneri için Bnkanls ğınzzea in gereka h ıııaıiytlin gösterileceği inancıyla durumu
lakdirlaizi sunarım.
Saygıluıhıla.

Avukat özdemirÖ K
TürlceB.rohr

EKi.: 3- SGK Anıaaya Il Müdürlüğü'ne gladeıilea yaza örneği
2- Danıştay 8.DalTral ve
Danıştay İdari Dava Daireleri Kueulu' ı, ıın
Kanröraıeklnj

--

Adres: OğuzlarMah. Barış Maaço Cad. l36LSokak No:3 06520 Balgat - ANKARA
Tel: 0(312)29159 00(I'br) Vali, :0(312)2865565
Internet Adreıi:ww.baroblrllke şfr lıeuşım: wn.barobirlikorg.(rfljeuiıia,
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Sosyal Sigortalar Kurumu Ba şkanlığı
- YenişelıblAJlCARA
Rğtaapaşa 04. No:7
ar
Önerli
(Ayar
yerde)
Av.E.
Yaş
VekaTı
Türkjıe Barolar Birliği
Davalı lar
Ka ıannfl 8k: Na: 5/62 - K ızday(ANIQR
Av.TBlay Yı lmaz (Aym yerde)
V^kIl]
Davan ı n Öış .j Türidye Barolar Birliğ i SIa) Kredi Yönetnıeiiğ inin 4. maddesi ile
ırina
TÜrI<iye Barolar Bldi ğinirı 25.12.2001 larih ve 2001147 Nota Genelgesinin iptal laler
mşklndh.
Barolar Birtlörnin $avnjnmealn ı rı ğşş(j Davan ı n raddi gerektiği
!t
Davacı

savunulmaklad ır.

Danmby Tetkik Hakirnl Mehmet CELIKIn Düat3nceal : Davan ı n reddi gerektiği

daşürıolmektadir.
Darnışlav Savcı ai 01kG ERBOKÜn Dü ş üncesi : Davacı Saayal Sigortalar Kurumu
Başkanlığı T0rye Barolar Birliğ i Staj Kredi Yöneurıaliğ inln 4. -nraddeai ile bu maddeye
dayan ı larak TürIdye Barolar Birli ği Ba şkanlığırıca yay ı mlanan 25.12.2001 gün ve 2101147
sayılı Genelgenin Ijılalini tatemekladfr.
inci bendinda.
2577 aayıl ı Yaearsm Da-a Açma Süresi ba şlıklı 7 rai maddealnin 1
allınış
retarde
Daruştayda
ore
göstertmeyerı
ı
g
ayr
ııınlarrnda
Dava açına aümal, Özal lçar
dava
gündör. kuralı ila ayın ı maddenin 4.0gncO bendirıde, lar ı garekerr.düzerleyici işlernterda
deyen günden itibaran başlar? kuralı yer almaıclad ır.
süresi, lan tarrrılnl lı
piali istenilen genelgenin 25.122101 tarü ıü olduğu, yöneb'nellğ in 1e.12.2001 gün ve
ıştay Genti
24015 esyılı Resmi Gazetede yatmland ığr, davan ı n Ise 13,62002 tarihinde Da
incelvnrneainden
dosyan
ın
ı
ldığı
leri
Kaleminde
kayda
geçen
dilekçe
ile
aç
Yazı i ş
anla ş dmalĞadır.
lan davanı n süre
Yukanda anılan yaaa hülunıo karşı s ı nda dava soresi gaçlri ıerek açı
aşı mı nedenl1e redal gerekeceğ i dü şonelnı ekledir.
TORKMIU.ETIADINA
- Hüküm veren Dan ış tay Sekizlnd Dairaalnce da',al ı tarafı n soruya iliş kin itlrazı yaıtrde
göıtlmeyerak işin gereği görü ş üldü:
ği Staj Kredi Yönetnıe ı i ğin 4. maddeai lı e bu rnaddan'rn
Dava, Türkiye Barolar Birli
ışbr.
açı klarrnnartna yönelik 25.12.2001 gün ve 47 aaynlr Genelgenin iptali irtemMe -Çom
TBB Staj Kredi Yör ıetnı ellğ 'ein 4. maddea'mde, Slarer avekailara verilecek kredinin
k Kanarunun Geçici 13. ve
kayna ğı olan Staj Kred'ı Fon ırnun (81<9, avukaüann ya Avukailı
Geçici 17. maddeleri gereğ i avutratirli yeücileriıj.joiilartafl dava vakl ıl ve dava laklpceerırrin
etki yakala
betçalerinin
atl ı ve naraferine
ıakj 'eÇjayaıkil raıarcllere aunduklan
şacak ton ve bunlar ı n
ödajirpeaiıdet
olu
ıoyiö.g'
e
rt.
lacak
pul
bedelleri
Ile
vertenjedi
yap ıştırı
ı 1
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TC
DANI Ş TAY
SEKİZiNCİ DAİRE
Esas Na2002/2457
Kaner No 200315451

getıflerinden aluşanağl, vekalnvıarne bar ebuı ek zorunda olan tüm kam ım ve kLıruIuşlnnn da
vekalatrama ya da yn5d balgeal-es ıl ve aıaeaadne pol yapıştrnnak zorunda olduhian kural ı
gesolmlş . iptali lalanen genelgeyle de bu maddeye eşkhk goüıtlereln, harçtan muaf olup
orniadığırta balolmalra ıarr yetkili ıvverolere eunutan beton vekalebiame ve veçnaiotname yerine
geçen belgeler lçftr vekaet pul> yapışlanbr.aa ı gerekeceği belaahrniştlr.
1135 at,lo Avukatl ık Kanunıurıün 4657 sayılı Yaaa Ilo değiş k 27, rnaddeelnde,
aııulcallann yakIt rneıtllore eundLdean vekalekamelere pul yap ıştrnlrnnsı zorunlu olduğu
holuTröna yor venlmeal, yapışlwı lacak pulur> dağerinEn Harçlar Kan,arıinun Yargı HarÇIZI
Bölümerıde yer alan velanlehrarure ln kuilanrlan harç tarifesi kadar olaca ğı , pral yapıştı n!rTrayarr
vaIvtıdrnelerin kaneR edllmeyeceğrl dOze,dnnml şan.
Anılan Yaaa hokonrladılbı Isıcelonmoalnden. anlatan bulun ınakaizın bütün
evehsealte vekaletranıe ye ea ıellenfrıe pul yapıştınhTıas ınln zorunlu olduğu enlaş rlmakla olup,
1-larçiar Kenununa yap ılan atıl. pulur> değ erini beklemeye yönelik olap, bu yükürnEOloğ on herş
nitelğlrde cidalu şeklinde yorumlenmasına .olanak bulunınarnarcadlr.
Bu dunirtıda Staj Kredi Yönetnetğ l ve Genelge le getinilun dazenleme ı arde yasaya
aykan bi yün bulunnıremalifad ır. ş.rs...: Açıklanan nedenlerle, davan ın eddine, yarg ılama gloletierinin davac ı ozerinda
brrakdmearna, katı na venlldlği tamil, yOrO ılOkle bulunan Atkadrk Asgari Ocrel Tarifesi
ulaanrea 300.011O.One.,lre.velralet Ücaetlnb ı davac ı ldaroden al ı narak. davet> Tonlrlye Barolar
Blıllğvie venllareehre 10.12.2003 gorvonde oyblnll ğl le kerarvealıdl.

Başkan
GOırgör
DEMİRKAN

lç
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-DANI Ş TAY

--

İDARİ DAVA DAİRELERİ

- - -

KURULU
Esas Nc200üIl8
KarsrNo200Tm6

-:

---

-

Sosyal Slgmt.alarKunmB şlusnb
htthatpaşa Gad- Na:?
YnrdtehidARA
:Av.Yaşaröneıti -ayn ı adresteVekili
Tüntolya Barolur ülıliği -AtS^ABğ
Kars, Taraf Iflavatı)
Karanfil Sokak No:5/62
Kır lev!ANKARA
lATülayydmaz -ayn ı adresteVekili
Dan ıştay Seklanci Daireslnbı
İstemin Onad
10122003 güıılü, 52002,0457, K2003ı5456 say kaısni,in te,nytzen Incalanenslı bozulmas ı
Tmü

-

- -::

iatmntnde

Bulunan (Davac
ıl

t

--

davacı tarafından istenonneMadir.
Savunman ın Orati - Danıştay Sekaind Datrasince vmıilen
karann usul ve hukuka uygısi bıjtıaafuğu ve temy dlkakçaafrıde öne aGrülen nadu ılerfrh
kararı n bozubnasın ı gerekrlretak nftafikte ot ınad ığı betıöleımk ıamylt istarnıinkı raddi gmrevaği
savıa,ıılı reknd ı r: TcnW lslmnfaln reildl
Danşbş Tötklk 4akbnI Emlıt Smmaz',n Düküncaal
Ile Daim kaıaruıın onarnnas ı genalatği düşünüknektedir.
Danelav Savcısı Can. EitıÜkÜn Din ünceni - Dan ıştay dava dafreiaıtnce
ıtcnnrek boa4abflmesl Içlıl. 25n sayılı idari Yargılama Usolü
veıtlmrı kararların lemyize, inm
Kanunurnin 49. maddaskir. biıiıı ci fılgas ı nda ğeli ıtlan ncdenlnrüı bıınnıası gmmkırıeldadlr.
Temyiz dilekçesinde Sna nüniden lııauatar, söz konusu maddede yazılı nndenıjerdeıı
lıtçol ılaina uy dtğı ndanleteıntn ,mddi ile temyiz edilen Dan ıştay Sektdnd Datıasfta varIlan
kararın oresunasın ın aygur. olanağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADIMA
Hüküm vanmn Danıştay id ğrl Dava Daireleri Kısıjbjnca gereği göıüşüTdü:
Dava, Türkye Barolar Birli ğ i Staj Kıadi Yönebııeflğıni ıı 4. maddesi Be bu maddenin
açıklanıniasıre yönelik 25.122001 gOnlü. 47 say ı lı Genelgenin lpıat istemiyle açılmıştır.
Darıışıay Sekizinci Dai ıesl. 10.12.2003 günlü, 5:2002)2457, K:200Y5455 say ılı
karanyla; Türkiye Banotar fflffi Staj Kredi YönetT ıelğtnin 4. ınaddesarıde, Stah avakatlera
vmilecü lwedfrfm kaynağı elen Staj Kradil Fonnnm. avukatlann vs Avukagı k Kanumiresı
evukatiık ymtlıaerini kdlanan dana vekiti ve dava
Geğci 11 ve Geçle 17. maddeleri
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laktperinin yetkili merdiare sunduldan vekaletnarne veya yetki bsgaterbrin art ı ve sıtretikrine
yaprştınlacak pul bedetleri Be verilen loedilarin geri ödenmesinden olu şacak fon ve bunların
getrllarlr.den otu şasağı , vekalsü,ame braz etmek zorunda olan tüm kurum ve kurulu şlenn da
vekalamarım ya da yetki belgad asıl ve surelleılne pul yapıştı rmak zorunda olduktan kural,ı'trn
gedrildiği. iptali istenen genelge Ile de bu maddeye açıklı k getirilerek. haran muar olup
olmadığına bakılmaks ı zın yetkili nercinere sunulan bütün vekalefrmnı e ve vekalebiame yerine
geçen belgeler içfn vekalet putu yap ışbrı inıas ı geıakeceğinln belirtildiği. 1136 sayı l ı Avukatlık
Karıununıjn 4667 sayı l ı Yasa Ile değiş ik 27. maddesinde, avskallann yelkB nıerdlem
sunduktan vekaletnamsere - yap ışt ı ntması zoıvnla olduğu trükmüne yer verildiği,
yap ıştırı larak pulurı değerinin Harçtar Kanununun Yarg ı Harçtan Bölümünde ye' atan
vekaletaame Için kueanrlan karş laıllasi kadar olacağı , pul yapıştmlmayan vekaleüiameledn
kabul edümeyeceğütı düzenlend ğ. arslan Yasa hükümlerinin incelereırertnden, iatiarıas ı
bulı,ırırıakaırı rı bütün avuçallarca vekaletnarne ve s ıcedarine pul yap ıştınlmasın ın zorunlu
olduğu enla şı trınakla olup. Harçlar Kanununa yali ıbn atıfur. pulun değerini bettılenı aya yörrett
otfuğu ve bu yükürnlütü ğüıs harç nitellğkıde olduğ u şeklinde ye ı unnisnnı aaına olanak
bult'rü ığı. bu darumda Staj Kredi Yönelmell ğl ve Genelge ile getirilen dntenıelerte
yasaya ayları ter yön balunmadrğı gerekçesiyle davan ı n reddine karar vernılgiin.
Davacı , Danıştay Seldztnd Dalre karann ı temyiz etmekte vs bozuknas ını
istemektedir.
Temyiz edaen kararla tgti dosyanın lnoalenrnasfrıden: Danıştay Sekönd Dairasince
venlen karann umut ve hukuka ıöıgun bulunduğu. dilekçede ltaıl aüıülen tanıyiznedenleıirin
tarann bozulmas ın, geçelcirecek neslise ofrnad ığı anisşddığından. devecın ın temyiz Isternirin
reddine. Danıştay Seldzit Dalreatnln 10.12.2003 günE, E:2002)2457. 1t2003(5456 say ı l ı
karannrn ONANMASINA, 452.2007 günü oybirli ği Ile karar verildi.
Dan ıştay idari Dava Daireleri Kurulu
Başkanvek5i
Slnan Yörükoğıu

2. DalresaşkanV.
Kamuran Ertuğa

11. Daire Başrıanır
Muaialta Ilhan Dinç

6. Daire Başkan V.
BetrirAiısoyiu

S.D.I. Başkan V,
SMih En

13, Daire Başkanı
M. Faruk öüjJrk

-
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T.C.
DANI Ş TAY
IDARI DAVA DAIRELERI
KURULU
Esas No:20041013
Karar No:2G07m6
10. Daire Ba ştan V.
Mehmet R. ıjrılüçay

12.
yücel Irmak

Il, Daire üyesi
Selçak Horrdu

12. Daire üyesi
Kenan Aiasoy

6. Daire üyesi
Banu Dağn

6. Daire tjyeai
Nazlı Koçer

Il. Daire üyesi
Izge Nazlroğbj

Il. Daire üyesi
Daima Küsebaiaban

10 Daire üyesi
Ahmet Başpinar

2. Daire i.eal
Murat Cebed

5. Daire üyesi
Günay Erden

5. Daire üyesi
Esen Erol

2, Daire üyesi
Aylar Özdemir

13-Daire üyesi
S. Türkoğla

12.Daire üyesi
LeverllAJIul(

6. Daire üyesi
1-labibe ünal

5. Daire üyesi
Sadri Bozkurt

13.Daire Üyesi
Turan Karakaya

2. Daire üyesi
Ayla Günerrç

13. Daire Üyesi
N. Zürilrüt Öden

ID. Daire Üyesi
Nükat YoamacaOğrtı

10. Dake üyesi
Ibrahim Berterrığiu

12. Daire Üyesi
Petratfer Dilek

Ö(D
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T.0
AMASYA
BARO BAŞKANLIĞI
SAYE

TÜRKİYE BAROLAR BİRLIĞI BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Konıc Baro Pulu 14k
Ili.: 0710712009 taalh ve 3827 sayılı yannis.
ilgi yazınızla barine vekilleıi badç SOK. Valuf, Belediye ve Orman Genel Müdürlü ğü
gibi kamu avetkailaraasu, ibraz eıtikjeğ vekaletrıame ve yetki belgeleıtne barç puliı
yapnunaIannın zorunlu olduğu beliriilmekıryac de;
Bu yaz
ıya iatinadc, yazdığımız }ya Anaasya Sosyal Güvenlik ii Müdürlü ğü verdiği
cevapla Adalet Bakanlığı liiıkuk İşleri Gemi MOdürIü ğüıı 08110,2001 tasOs ve 018321
sayılı yazısını gerekçe göstererek Kurum awıkaflmnm baro pulu yapışnrmalsnnin mümkün
olmadığını bell ılınişair.
Adalet Btrdağmın belirtilen yana karşısnda Kimin andcadannuzm kaaumlanm
vrkaleüıaınelcre Baro putu yapışnrıaıalarmı konusunda z,rlryammnaktad ır.
Bai nedenlerle durumınum Adalet Bakanlığına iletilerek 111m kurumlar aras ında
uygulama birliğinin sağlanmasın
ı lakdirlamnizz arzederim. 30/07fl009
Av. Adnan Hasip YALÇIN

EK: Amasya SOK İl Müdürlüğü
Yan ve eklndrki Adalet Bakanlığı yanas
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T
L.

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKML1ĞI
Aınasya Sosyal Güvailik ii Müdürlüğü

/

410712009/7tco2£.5o

Saya B.13230K.4.05.00.00-m-29
Konu :VeksIetnapıilu
aa.ROBA$KANLIĞFNA
AMASYA
İ LGi: 10.072009 tarih, 2009/587 sayılı ynız.

t avsdannm - ilgi anmz Veet ıe ile dava tabp edilen.kurumiardaü m-bmnnı
olduğu
ibraz ettikleri vekalame ve yetki betgelermne harç putu yap ışürmalarının zorımlıtğu
p m, baro putu mu yo harç putu mu oldu yin
bdlirtilmekte olış, konu edilen ıilı
- tam antaşdammmşırn
yasa
Yanmzda kum' edilen pulun barç - olmas ı halinde Kmummmrz 5510 sayılı
harcmdan da moaBiT.
gereği her türlü harçtan muafobnası nedeniyle vetaleinamebusuret
Ancak kastedilenin baro - olmam halinde - a pulım barç niteliğinde olmadığı
ız ekinde gönderilen Kurumumuza muhatap
açıktır- Adal et Bskardağınm bir etini yanm
edecekleri vüalesnameltit
yanıt ile harçtan mıgi tüm hmu kuruluşla wöfrstlanmn ibtaz
olup, söz konusu yan gere ği
baro putu yapıştımla zonmlıiluğtnun olmadığa belirtilmiş ildir.
Kurumumuz avttlaruun baro putu yan ştnmalan mnmktln değ
Bilgilerini ricaederiz.
n
,

--

l

^,Z

Sosyal Güvenliç ii Müd.

Eki: Adalet Bak. Yaz ıs ı

ı AMASYA Aynotih Bilgi Için: AvMKabüCt
Şeyhcui Mab.Macit Zeren Cad
Tel: (358) 252 74 56 Faka (358) 252 72 36
e.pustxamasyasitn®stk.aov.tr
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ÖNEMLI

.-TC.
ÇALI Ş MA VE SOSYAL GÜVENL İ K BAKANLI Ğ I
SOSYAL S İ GORTALAR KURUMU BA Ş KANLI Ğ I
Huuk Mü ş avirii ğ I

YAZI Ş MALAR
VE
BAŞVURULAR
KONU vs;ake

GENEL YAZI

—

I0.M4y ış .2009 tarih 24396 sayd ı -Resmi Gna leddr'
,rWJan jjığ yürürlüğ e
giren Avukatl ı k Kanuunda De ğ i ş iklik Yap ı lmas ı
na Dair 4667 Say ı l ı Kanunun ie.
maddesi ila Avukatl ı k Kanununun 27 nci maddesi de ğ i ş tirilerek Staj süresince
s ı a,yerler, Türkiye Barolar Birli ğ ince kredi Gerilir.
Ödenecek kredinin kayna ğı ; avukatlar ı n yetkili mercilere sundu
ğu
vekaletsanı slere avukat ı n y ap ış l ı raca ğı
pul bedelleri ile geri ödemeden gelen
parala, ve b ıjiar ı n gelirteridir. Bu pullar. Türkiye Barolar Birli
ğ ince bael ı r ı t ı r,,;
hükmü geliri ı mi ş tir.
Sözkonusu hükmün uygulanmas ı Ile ilgili olarak, Türkiye Barolar Birli
ği
.Ba ş ka ı,i ığı nca baat ı r ı tacak pulları
n vekaietnanı elere yap ış t ı r ı lmas ı
zorunlulu ğ unun harçtan muaf olan lü ıı
kamu kurulu ş u evuka ılar ı laraflndan ibraz
edilecek vekaietnamelerde oldu ğ u gibi Kurumumuz Avuketiar ı
nca ibraz edilecek
vekaletnameleri de kapaamad ığı na dair Adalet Bakanl
ığı Hukuk İş leri Genel
Müdürlü ğ ünün 8.102001 tarih, 18321 eay ı l ı yaz ı
örne ğ i ili ş ikte gönderilmi ş ti,
Bilgi edin ı lmeaini uygulamada dikkate al
ı narak gere ğ inin buna göre has ı n ı
Bakanl ığı
-

Markez ve Ta ş ra
Teş kilat ı na
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Ğ NEMLİ
YAZI Ş MALAR
VE
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'.

TC
ADALET BAKANLI Ğ I
su:4W< İŞ LEI GENEL MÜDÜRLÜGÜ

JZCOI

MONU :Vflc!C ?Iu

-0 a lft 200 1 tQ 18321
ÇALIŞ MA %1 SOSYAL GOVENLIK BAKANLI ĞINA
(Sosyal Güvenlik Katlama Ba şkaahğs)

-

8ttflm sa>ı
İLG İ: 2442001 gün aa ıSC1C0.ii.O0.GLl3i.S0

h ytvnıL

ınnsamenia
ilgi yazmınn bscekıfllesSefl 616 sayılı Kanun HIlkınünde Ka
ıl ı Sosyal Sigortalar Kurumu
66nddeal n0amıca halen yürLükte bulunan 4792-say
ıaarddeainin
(e)
ğişik
24.
Kammurıun 261311983 gün ve 2868 sayı li Kamanım 2.nmddesi ile de
u davalar 'e icra ka ınaşnamalnrt
ıkrasmdai K ımaan errıfuıdan aç ı lan ve Kıau,rmn taraf olduğ
ıınr
ile ilanlann ın. ithalde alınan vergi ve resimler dahil her türlü vergi, resim ve harçtan n
olduğu.
ılanan Daaaştay
Diğer taraftan 14/611998 gün ve233fl sayala Rnl Gazetede yaytn bana' mükellefi
ım yargı
çelbau Birleşabıne Kaauhz Karaneda. Sosyal Sigortalar Kmumun
k Kasamu'mm27.omldCSi değiş ikliği
obamdığ mm hükme . laSığmdafl bahiste, Avukatlı
ıreiknine pul yrgethp.'
kalş ısında kattan' avıistlrunh ibr edecekleri vekaletasene s
ynpışunlaınaylcoğı busasaanda teteMllee dildüğ ü ve konu lurklcmda Bakaalığımız
görüşünün büdiıllnüisbl istendi ği anlwbrnkü.
ğiŞ ik 272 rci maddesi ile,
1136 Sajnh Avııkatbk Kanunnı 'mm 4667 Say ılı Kanunla de
54ver awkaelan kredi vanilmesi eans ı getirfisniş ve bu kredinin kaynağı, avüatm yetkili
ımekne svıakaım yapışttacnğı pul bedelli ile geri ödaneden
mercilere sunan
ığı veicaleun
gelen paralar ve bunların gelirleri olarak gösanlintla Söz konusu pullar ın tozkiye Barolar
Birliğince base ınılaeağı da madde metninde açtklanmıitw.
Bilindiğ i üzere, Hukuk Usulü Mul ıaken,eleri Kanununun 65.msddetlnin . son
cünıltsiride. ..........Devam etsnı iye vekillerine mesaaup olduklar ı daire vaki ıatnfmdan
usulüse mıavafğ atneıse .veilen vekaletgmeler ınuteber olup aynen hatta tabi değildir."
Denilmi ş olnvalcla, uygulamada resmi daire şekillerine bu yolda verilmi ş vekaleinarnelerin
mahkemeyeibraz edilmekürre lıanrlamnış ıuettkeiain idare rarafindan iaad edilmiş
olmalan halinde bunlardan borç alrmi ıasnaktad ır.
492 say ı lı Harçlar Kanununun 0. 1 potlsyoaunda da bu kabil raadiklerden borç
ahnmnsma imkan 'ttn bir hüküm bulur ıaatmakıadır.
Anı lan Kanunun 21 . ınaddeainde de "Yargı .barçlan (1) say ıl ı eaeifrde yazı l ı nisbetlet
üzerinden almır7 bakma yor afrnaktsdcu
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Ss'izı-ı (Yjüşıertk Kıs ı m) bsSlı L
ir.
musun çu ırrılı Tarifrsini, Dier Yarg ı
tatd?x er ğ i vekaistrume
,AuöZb
ıar.ö
aittiida doScrc. Sir,: }daç'.n-i k
:e±dtn ,rucü lr; rr2ör öefrle ştfr
Cçn,
znc
n 3Jesfl
3 mv:Nriic'Ci'.c zh',t 5üttı 7slrr rtrnr. mtatr irakmü
gstüikniştfr
—
nda,
genel
bütçeye
dahil idaatirre yarg ı harçtan
şısı
SÖZÜ edilen - düzenlemeler kar
ohı p. uygulamada da bu suret harçtan koniisıSa geniş bir muafiyet sa ğlanmış
düzenlemelere uygun olarak resmi daire Avukattsruun ikaz etti ğ i vekaletmnıeletden suret
Eu. : m:esr

kartı aimmamakSır.
lan bükmüade. resmi kurum vekillerince r
Ancak, Avıaksebk anunu'nun an ı
ı vergi. resim
edilecek vekaletz ıaanelerle ilgili herhangi bil istisra getirilmemesi ya ha puUaru
erlendirilmemesi. resmi kurum vekaleauinelerifle de pul
ve baş lrapsalıulvla değ
ıaktadtr.
yspıştrtlısaiaı gerektiğ i yönünde görüş ohııssua yol açn
u
çok
olan
resmi
kuzusu
a'.üallnruun
yetkili mercile ıt ikaz
Ne var ki; iş >oğıiluğ
zorunhıltrğu ghneün'm.
edereklal çok suy ı da veksletnsme suretlerme pul yap ışünlmal ı
ği, .AsukatIlle Kanunuas ısı değişik 2714rSdd£Si
siantlasu büyük n,li külfetler ğeıinue
kı
şacağı
hükmü de dikkate al ıradığmda bunun. Stajyer avakatlam kredi wrnz asnacun a
düşünülmektedli
ik 27.dcsi
B. iri 1136 azyı l ı Arlik 4667 sayı lı Yazuyla dişlaak pulları n
ile getirilen vekdlerrnmelere Türkiye Barolar Birli ği Oaşkanhğuıca baae ırı
şa avukatlart ranlindan
yapıştsnlonsr zonmlulu ğuhun. hırçvan ataÇ olan tüm kamu kurulu larmca braz edilerek
ibr edilerek vekaletoameleade olduğu gibi Kuıumuntız Avsakaı
,,ekaietnarneltd de kanmd ığı düşürrülnüiCdla.
Bilgikrin ait ederias ı

4-

t1slAeVtC.' acrraL
covavım BAKAZ.
tC
ı '4ı5 ;t-ı n tcaizı,OiO
t.. ı s
1
aa ı a2 ı

8130
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
- Ankara ğ17,2O09

Sayu

--

BARO BAŞKANLIĞI
AMASYA
İLctat06.2009 gilıfifi 2009522 sayılı yannis.
Vekaletraame putu niteliği itibariyle vergi, resim ve harç de ğildir. 1136 sayilı
k Kanunu Yönetneliği'nin l8inaddealaıdeld düzenleme
t Avukatlık Kanununun 21. ve Avukatl ı
Özal bi, kanım bükmüne dayandır. Özel yasada hiçbir istisna Öngörülmemi ş alduğı.ssüı
ı da vekaletname malıltesneltıt vekalernarne ibraz eden herkes gibi kanıt avukatlar
vupışurnsaUa yükümlüdür. Yasa hükmü emeadici kural knydu ğundan vekalet ğı
işlem
yasada
beilalanmişlir.
yapışaıa)an vekaleelrrle ilgili mahkemmin yapaca
Hasine avukatlan Özel yasalan gereği rakip ettikleri işlerde vekaleiname ibraz
enneıliklerinden hazine vekilleri itin vekalet pulu uygulama imkanı yoktur.
Ancak vckalctname ile dava lakip edilen SOK, Valu Belediye, Orman Gene]
Müdütlüğü gibi kamu kurumu avüaılannıu ibraz ettikleri vekalelaame ve yetki belgeleıine
harç pul ta yapaşımnalan zonnludıtr.
Bunu bilerek yaptşiunan kamu avukallannın fiili, disahn suçu oluştsücağından
aksine daveanışlarda Özenli datanıhnaaı için meslekıaşhrmıınn da uyanlmasinda yarar
ü
Bilgilerinize .sımanın.
Saygılarımla
Avıaksi Özdemir
Tüaldye Barolar
Başkan ı

Adem: Oflair Mala. Barış Manço Cad, 1366.Sükak Nr.3 06520.Balgat ANKARA
Td:0(312)29259ll1l1Pbt) Faka:0(312)2865565
latince Adresi:www.barobirilkerg.tr İletişim: wwn;barebirllkorg.tr/l]etitlm
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AMA SYA
BARO BAŞKANLIĞI
SAYI:

TÜRKIYE BAROLAR BtRLI Ğİ BA5KANL1ĞINA
ü

Konu:Baro pulu 8k.
t
:

1 1i6 sayılı Avohtlik Kanımunun 27. maddesi ve Avukatl ık Kuflu Yönetmeli ğinin
18. nıaddesine göre vekaleftame ve yetki bclgelermnin as ıl ve ömelderine ınacilete ibraz
cdilhten vcksirtname çak yaçn ştnılması . gerektiği annırdu olduğu halde ban kamu
kunmılantun vergi, barç ve resimden muM olduktan gerekçesiyle Av ıdıstlanna 'tkalelname
pulu yşştmlnıajııası geıütlği görüşüyle masmfvermcmekıediıle,.
Knau Kurusnimı (SGK gibi) avııkallarırunM,hkeme ve icra Dairelerine ibw. etIiicleıi
vekaletnaınelere, vekalelaame p ıık yapışnnna Iup lmadıklan yolunda
görüş bildirilmesini anedeıim. Saygilanmla. 2410d)2009
Av. Adnan ilarip YALÇIN
Amasya Baro Başkanı
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• Türkiye Barolar BlrlI ğ l Ba ş kanl ığı
Aolar.

BARO BAŞX

stw
İLGİ: 3t062009 günUba şvUnun
olduğuma Siirt E Tipi
Siirt lnsmı Halin Derne ği Başhnhğı ili tidhili himltrmş
--deme
uliğin erponi rcdaıi>4t Addet Bü ıhğı ile
kapiiı cezreürü yışann nmIaTa
ü twtndtn verilen ynmtrn bir
yupüğımız >lnşrrrt) Ceza ve Tevkifevleri Genel Modürlu ğ
örneği ekte göndSlmlştii.
Bilnieledğifl
Sy1artnila.

7

AvıJct örelSir

Özolcı

RR

EkI:1

t - ANIlAR

oalsr ı'şçö. üwş .tcçc c.a. ÜM.Sok.k Non 06520 Daş
Td:0(312)2925900bt) FW:0(312)2865565
tnttn,tt Adrsfl,wW.b*rUbIzlik.Ctfl ileti şim: n.btobMIkort.tTflhtth
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T.C.
ADALET BAKANlIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdurlugu
01/10/2009

Sayı B.030CrE000.23.210.0299-79W102432
Konu :SiinE Tipi Kspalı Cezarnüm
Kunamu inceleme eapon ı

TÜRKİYE BAROLAR BIRLiĞİ BAŞKaWĞINA ((Oğuzlar Mala. Barış Manço Caa 1366. SokakNo;3 Ba t Aıilcata)
Ilgi

15/0712009 tarihli ve 3983 say ıliyaza.

-

-'

Siirt nriKaalı Ceza hafaz lüannnunda buhman aküSü ve tıflaklıilartArfindan
Siirt Barosu Ba
şkasaliğı
na ve insan Hakları Derneği Siirt Şobüine hSlen ve anılan kurumda
yaşanan anisınlara ilişkin bir takım mektuplar aoüurunda, bu aoeunünn ilgili ve yetkili
hasumlara duyueubnasa amacıyla destenerek Banrlaaidığ, bildirilen inceleme reporu ilgi yan
ekinde gönderilmelrle incelermıiş ve söz konutu rapordjşJıklar halinde belirtilen iddialar
-lıakkinda mğaalintietr gt kIP ı
d aşlırma japalmaş olup. yapılan aea
şnraııa sonucunda Siirt
üamhur'etBşsavcdtğından temin edilen bilgi ve belgeler aşağıda açaklaonuşnr.
1-iletişim Problemleri:
Anılan ceza loS kıırumtmda buhman hükümlü ve batuklulamts mektup ve
dilekçelerinin ha gün sabah sayımı aras ı
nda hnısm id..icegörevlendirilmiş görevlilerce
toplandığı, değerlendirilanek üzere ilgili birimler, iletildi ğ
i, görüşme talebinde buluntuların
nöbetçi ikinci müdür ve iMha vb kanuna b şrnesnanıa ile görü
şnıe yapabildiğ
i, mevnıata
uygun görülen ealeplerin zaman geçirmeden yerine gtirlldiği, uygun gösialmeyela tatrplerin
ise neden yerine getiıihııediğinhı hükümlü ve tutuklaılaıa açıklandeğı, 2-Kapasite Fazlah ğr
Siirt E Tipi Kapak Ceza iMha K ıansmrmun fiziki yapısman 510 hükümlü ve tutuklu
barındıracak şekilde tesis edildiğ
i, aacale son yillardaid hükümlü ve eısluklu anyıamdaki aşan
artış nedeniyle anı lan kurumda kapasitenin üstünde hükümlü ve tutuklu banndtrtlmak
aorendakalrndsğa,
Ceza iMha kısrumlarnıda kapasitelminm üzerinde hükümlü ve tutuklu
barandmlmaamm hızlı nüfiaa artışı, iç göç vs suç işleme oa.nındüi arŞm doğal bir sonucu
olupi hükümlü ve tutukhilann raen başka kunmılara nakiilerinin de elle bağlalı ve diğer
yönlerden daha ba
şka sorunlara yol açabilereğinin değerleiıdirildiği,
Aynen, kapasitenin ümeinde hükümlü ve tutuklu bsnndsnlan ceza iMha Inuuml surla
güvenlik, disiplin, suç ve ya şlama - aedenleaiyle tevider hariç isteğe bağlı nakli
yapılmaması konusunda gerekli dikkat-ve özenin gösterildiği,
3. Fiziki Koşullar
Anılan lnırumun çatısmm daha önce kiremitleric örtülü oldciğündan ban koğuşların
üst katların
ın kış aylarında nmıbetlendiğjnin görüldüğü, bu soiuna çözüm olarak 29
yılında çalınan kiremitleri sökülerek yerine alin ıinynsn çinko döşendiği, kueunıun iç ve dış
Kreya Yok tt:7O (06710) BeşeiSANKARA Ayrmılı tela, şn ırNaaınsıı, A,<tr stada,
et4adılnşv.v Elakeonü Ajsasadslel,govn
Tel: (312)2041355 Faka (312)2236007 a
1/4
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i, harumda gerekli görülen bakım ve onannı işlerinin
boyama işlerinin halen devam ettiğ
ınadan yapılmasına özen gösterildi ği,
ödenelclerdoğnallimmda akaalıl
4-SıaveTemizlikSorunu:
Kurumda prev yapan personel ile kurumda barındınlan hükümlü ve tutukluların
temizlik ve içme suy
ıı ihliyaçlannm Siirt Belediyesi - içme auyt şebekesmdtn
kaşılindiğı ve kurumda şehir şebekesinde meydana gelen arualar nedeniyle ya şatan keamtı
dışında su kesintisi olmamakla birlikte kunnnsm mevcut 400 tönluk au deposunun 24 esat au
sağlamaya yetmediği, bu nedenle de yapılan plinlama dahilinde cem infkz kurumaanda
bulunan hükümlü ve tutukluların kullanımı için belirli zaman aıahklannda su vteilebildığı,
hükümlü ve tutuklulara her ay orlak kullanım alanlannm temizliği için gerekli olan deterjan
ve diğer tcmizlik nalmneterinin verildi ği,
5-Kütüphane Senana:
Kanun kütüphanesinin fiziki yap( itibar ıyla otunilup, kitap okumaya müsait ohnad ığ,
ın
ancak, kütüphane kitaplık listelerinin koğtş ve odalaea dağıtılarak hükümlü ve tutuklular
15 güıı süreli oLanak koşuluyla kitaptan shp okuyabildiklari, kütüphanede yap ılacak çalışaıta
araştırma
ıklunım
yapmak
istediği
için ise sadece ara$ıma yapmak isteyen hükümlü veya tun
veya inceleınerıin konusunu kurum idaresine bildirmesi durumunda kütüphane kataplık
ç
mevcudu dikaate alınarak taleplmmn mümkün olduğunca karşalatunayaılaşıldığı,
6- Spor ve Kültürel Ellcinlik Sonmu:
5275 sayılı icanunun 73 ve 74'üncü maddelerinin ilgili hükümleri ııyarınca, ortak
etkinliklere katı lmaya istekli tüm hükümlü ve uıtuklularm, işledikleıi suçları, kmumdaki
ndan tehlike
davranışlarına, ilgi ve yetenelderirse göre graplandanlarak, güvenlik bak
ımı
yarıtmadağa ölçüde, kendileri için hazırlanmış iyileptirme programları çerçevesinde eğitim,
spor, meslek kazandırma ve çal şnıa ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere kanlabildikleıi,
i,
Programın süresi ve katılacak hükümlü-nıluklu sayısı her programın özelliğ
güvenlik koşulları ve kanım nlanaklan diklcalealm ırak.belirlendiği, faaliyetlerde herhangi
lar kıaırlama yspılmadıği, kurum Lankönlon ile do ğru orantılı olarak uygulamaların devam
eltirildiği,
7- Beslenme Sonımc
Kıınımda barmdıralan hükümlü ve tutuklııların 5275 sayıl
ı Kanım ım 72'inci maddesi
uyarma kaloıi esaama göre irşe edildiği. günlük 3 TLdera 4 TL'ye çıkarılan iaşe bedeli ile üç
öğün olmak üzere sağlıklı ve lttli yemek çıkanloraama özen gösterildiği, kurumda
han
ırlanan yerneklerden hükümlü ve tutukluların yanısıra personelin de yararland
ığı,
yemeklerin yetişkin bir inaanan günlük ihtiyac ını karşılayacak vitamin ve kalori değerlerine
ıalaip nldıağıı, yeaneklerlıazirlanırknı hijyen Innallanna uyulduğu,
ım 22/d
Kunıın kanlininde satılan tüm malların 4734 aayıla Kamu llıale Kantanuk
maddesi gereğince doğnıdan temin yöntemi ile 'satı
n alma komisyonuırafindan'
t
piyasa
araştınuaaı yapılarak satın almdağ
e atanan mallar
ın kunnna girişlermnde 'muayene ve kabul
komisyonu' ısrafindan denetlendiği, alman malların kaliteli nlnıasına ve makul fiyat
raşınasına dikkar edildiği.
8-Ziyaret Sonmu:
Ceza inüsa kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret edilrııelerine dair
uaül ve cıaslarısı, 17/06/2005 tarihli ve 25848 say ıl ı Resmi Gazetddeyayınlanırakyürürlüğe
giren Hükümlü ve Tuıuklıılarm Ziyaret Edilmelmi Hakkında YönetrneWte aynnısli olarak
dünenkndi
Malın Yüneundiğin"Ziyaret gün ve aaat] eri' başlıkl
ı lö'uncıa maddesinde 'Ziyaret
gün ve malInI ile bir bükünilü ve tutukl ımun görtışebiteceğ
i ziyaretçi sayısı, kunnnıın fiziki
yapasa ve kapasitesi dikkate almaaak, kurumca belirlenir.' hük ınünün yer aldığı ve ziyaret
gık ve saatlerinin ilgili madde uyarınca dtesenlendiği,
Z?4
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Kuıuma gelen ziyaretçilerin anınalarmm da yine ayn
ı Yönelmeliğ
in 6nn
ırıaddneinde bellelilerı 'Ceza inEn kunırnu gözevlikıi ve dış güvenlik görevlileri dahil olmak
lan, ıılat ve görevi ne olursa olsam. cam inEn kurumlarına giıesıler duyarlı kapıdan
geçmek zorundadır. Bu kişilerin üstleri metal dedektörle m ı
nır eşyaları z-a*y eilıanndan
veya benzeri güvenlik giııernleıinden geçirilir, ayrıca şüphe hilinde elle asanır. Bu cilıazlırııı
buhrırnadığı yerlerde arama ve kanuni elle yapılsr2 hükmü ve andan maddenin SInırI
maddesinin (en) fikıasında yer alan "Aramalarda insanı
n saygınlağın küçülecccic, onurunu
iaıcitecek veya aramam, amacıyla bağdaşmayacak kıliım ve davrııuşlm'da buluıınlanıaz.'
bilkülııleıi çerçevesinde gerçelcleşıiıildiği,
9SağlikSonsnes
Ccn hz kuıımılarınıla bamıdınlan hükümlü ve tutukluların tedavilerinin, 5275
sayılı Ccn ve Güvenlik Tedbirleıinin lnün Hakk
ında Kanun'un 78 - BIInci ınaddelen ıle
Ceza inEn Kurumlarını
n Yöııeıimi Ile Ccn ve Güvenlik Tedbhierinin Infan Halcic ında
Tüzüğün 113 - 1 17'iaci maddelerinde düzanlendi ği, buna göre; sağlık ıonmlası nedeiıiyle
hükümlü ve tutukluların talepleri doğıuliııamda muayene ve tedavi için d(aerıli olarak kııruın
revirine çıkarlıldıkları , teşhis ve eedavide kanun revirirain iınkinlaüıım yetersiz kalınan
halinde, öncelikle ilde bulunan hastanelere, Il düzeyinde tedavi imlim bulunan ıanıanı halinde
diğer illerdeki hastanelerin ilgili bölümlerine ve ünivenile haslnıaleıine sevk edildikleri,
hasta hükümlü ve tutuklunun hangi unnanlık alanında eelleik ve tedavi göııııesi gerehikjne

IM

ımayerte eden kusura doktonmuıı, ıklınan dokronı buhamnııyoraa sağlık ocağı veya hastanede
görevli doktorun karar verdi ği, bu şanıada kurum idarcainin bir yetkisinin b ıalımnadığı,
Başvımsda konu ölen hükümlü Ali ÇEI[ma, Sil ıt E Tipi Kapah Ccn klas
Kurumuna alındığı 07112,2006 tarihinden vefat etti ği 2910712008 tarihine kadar akci ğer
lcmııeıi nedeniyle gerildi ledavisioirL yap ılmasını
n sağlandığa Siirt ilinde yapılamayan
ladavisinin sa ğlananası amacıyla önce Diyarbakır Dicle Universilesi Tıp Fakültesi
Hastanesine, oradan da Istanbul Univerailzai Cn ıslıprşa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk
edildiğ
i, anılan sağlı
k kiarulışları
nda yaklaşık Fay boy
ınıca tedavi gördükten aonm la ıaııbul
Uraİverıiteai Ceıruhpaşa Tıp Fakültesi Hisıaneıinde vefat eniğ
i,
Anılan kurumda leadrohı bir doktor buluüiııamasına rağmen Suat Valiliği.11 Sağlık
Müdürlüğünün 20/04,2009 tarihli ve 3779 ıaytlı yazısı gereğ
ince haftanı
n i günü mami
saati mi içerisinde 2 saat kıııunıda bulunan hüküııılü ve tulukirıların muayene ve tedavilerinin
yapıldığı , ileri tetkik ve tedavi gereken dunanıjarda mevcut mevaani hükümleri
doğrukısunda öneriile Siirt Deviet Hastanesine, Diyarbak ır Diclet)nlveniüni Tıp Fakültesi
Hastanesine ve di ğer devletve ünivereiıehaataneleıine ecvklerinin yapıldığı,
Diyarbakır Valiliği Il Sa ğlık Müdürlüğünün mobil tarama elsiplerinen 2009 yalı Mayın
ayında 593 hükümlü ve tutııkluya veren, taraınaıının yapıld
ığı, mikto filmleri ınnucında
tüberküloz haıtalağından püpheli olası hükümlü ve tuluklulann ileri tetkik ve ledavileri için
Sent Devlet Hastanesine test edildikleri,
30/04/2009 eaıilıinde yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı ile Sağ
lık Bakanlığı arası
nda
imzalanan Ccn M. KtmmılanndaJci Sağlık Hinnetlerinin Düzenlenmesi Hakkında
Ftoinkolü yürürlüğe girmesi ile cam inEn bırımılaıında haırndırıtkn hasta t p
ü
ltmlü
ve
nıbldrlara sa ğlanan hizmet kalieeainin a ıtsıılacağı.
Ceza inEn ksarunılaıında harındaıtı lan tüm hükümlü ve tutukluları
n aağlık aonsntan ile
ilgili gerekli tüm tetkik ve tedavilerinin laanle yerine geüntd ı.inEn kıınım]aıında kalan
hükümlü ve tunıkluların, ürgürlüğisıden yoksun olmayın her vatandaşın y.ıaelıoabildiği
sağlık haklarından y a himıelleninden öncelikli ulaıak yeasılandtaıldığı,
lO-ICuıave SonyalAktivite ıoruma
Andan Kımmıda uygulanan anıyal faaliyet etkinllkleriniıi, Ceza ve Tevtifdvieıi
Genel Müdürlüğünün 22/01,2007 tarihli ve 45/1 Kolu Ceza inEn K ıımumtarınm Tahsisi.
Nakil işlerııleıi ve Diğer Wulcürnler kanulu Genelgesinin 'Vnak Eıhnllkla başlıklı üçüıınü
3/4
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ve tuluklular ,Ia1ildeai şuçlura,
bölümünfm linci maddesinde yer alan '11
,landmbıak, güvü baksmmdma
kwumdaki davransşlaıma, ilgi ve ye-lenekieeine
lehlike yasadö ölçüde, kendileri için hissi
ve külbrel sazı ıyeocre Kamıflar.
eğiti, spor, mtsk kazzndnma ve alışma ile diğer sosyal
Bu faaliyetler yüksek güvenlikli bn,onlr ile di ğer kunsnslarm yüksek güvenlikli
ve katalacak
bölümlerinde on k şiyi eşmayscak gruplar hAlinde yürütülür. Piogramlano sinan
hükümlü tutuklu azyu, her programIn özeliiği, güvenlik koşulları ve kıısunıtm olanakluti
şlinne progtanilansism amaca
dilimle almarak idare ve gözlem kuculımca belirlenir. Iyile
a>tra sonuçlar verdiği taş It edilen hükümlü ve üsruklolar yönlknden bu uygulamayaımsda
iklikler
yap,labilir7,
4ücü
maddesinde
yer alanfKur
ğiş
vailebilir veya gerekli de
bi son
biri
veya
kapalı ve aşk spor alanI, çok smaçh saks ı, keş, kütüphane, çalışma atölyelerinöns
ile çali şana, mevcut
bir keçi buhmmadsğs takdirde eğitim. spor, sosyal ve kültürel faaliyetler
olan alardarda yaphnl. Bu alanlardan hiç birinin bulunmamas ı durumunda, kmurnun
olanaklara ötçüsüsıde uygun yerlerde bu çal ışmalar için y bamiansr. Bas süre m ıtd* kendi
'Gü'.ük bakn ından
oda ve koğuşlan bllandn,labilir.". 13'üncü maddesinde yer alan
ve
eelslilce yaralmadığı ölçüde, idare ve gözlem kurulu tamündan bell ılasen istekli hükümlü
tunirlular, 10 kişiyi aşosayarak gruplar halinde ve idarenin gözetiminde. aç ık görüş
Il) saati
alanla±sa,da veya diğer ortak yeilerdeki sosyal faaliyetler çerçevesinde haftada ık
aşnıa,nak e sohbet amacıyla bir anya getisilebilir. Bu faaliyet hafta içerisinde aç görüa,
ekilde
yaplirilar.'
hükümleri
uyaimci
yenne
ş
lerini
a]rsadsoayarak
avukat ve siyasetçi görüş
pmirildia bu cerrevede Innufada buh ınan 51lıra hükümlü ve eulnklulann dümnlnsen kum ve
;isrınaaan .'- hükflmlil ve UWAIUIUM kul işleyiş ve
ise göre
haklanmn bulunduğ , yapılacak şikAyeti erin niteli ğ
isıfaz bakımh.incelenerek hukuki denetimirı sağlandığı,
telkin
veya
tavsiye
şekilde
na karga idarenin hiç bir
ne kararları
Bu hliü kınısın

çerçevesinde yerine
ruygnıanı,.n ilgili mev
irna veya usulaüriüğün bulunmadığı anlşelmşnr.

Cengiz GÜLER
Bakan,
Genel Müdür Yetdsmcsas

4,4
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Ak. /397/2009

sayrS

ADALET BAKANLIĞI
ü
Siirt E Tipi cenniot yuşan ıı sorımlara ilişkin Siirt Barosu w Siirt Insan H.M.
Da ıcği Bsşkanlsğ,ndan alman 30.062009 günlü 'incdn,za Rşon7 kusurlu yar ve eki
Hşikte -.
Takdirlerinize sunarsu.
Saygılarımla.
Avukat öt1fr t) K

EId:Rapor

Adra Oğıariar Mü. B.nş Manço Cad. 1366.Sokak Ne3 06520 Balgat - ANKARA
Tei:0(312)2925900(Pbs) Faka:0(312)2865565
Internet AdrL-www.barobirlIkşrg.tr iletişim: ww.barobbtlk.org.truuetÜtm
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
sayı:flZ'

Asksra'fmı2oo9

TÜRKİYE BÜYÜK MILLET MECLISI
Insan Haklar
ı İnetitme Komisyonu Başkanlığı
ü
Siiıt E Tipi caacvindc yaşanan sonrnlın ilişkin SIin Barosu it Siht İnsan Hakları
Derneği BıŞIrNılIğıSan alman 3006.2009 giinlü lncefrme Rşoni' konutu yan au ekİ
mşite -.
Takdtnteşlnize sımarınu
SaygılarımI.
Avukat özdtınirôzç1K
Tüd4e Barolar B
Başkam

EklRapor

Mna Oğariar Malı. Barış Manço Cad. l366£okak Ns:3 06520 Balgat - ANKARA

Tel:OQIZ)2925900(pbı) Fakı :0Q12)2865565
İnterıı et Adrni:ww.b.roblrlikorg.fr İletişim: www.barebblliı.org.trfllethlm
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T.B.B. BAŞKANLIĞrNA
ü

Konu;locelenıc raporu
Say

:95ffjo3

Siirt - E- llpi cnaeşinde >,şa
alınmakta olup, aklı raporda ayrıntılı olarak bolid.nu,il ı
Bilgiletiolsa saygı ile atmulur.
Ek: ccücvi ı poıu

sfiâ

Raaıauaa 1

ş

GELEN EVflAK
-'.cs
•t D_<-
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CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMA
TflüvL INSAN BAJUAlU KOM İSYONUNA
T.B.M4'L ADALET KOMISYONUNA
BAŞRAXANUĞA
ADALET BARANU ĞINA
TÜ YE BAROLAR BİRLİĞİNE
INSAN HAKLARI DERNE ĞI GENEL BAŞICANLLIĞINA

Siirt -E- Tipi kapalı caaevindtn Siirt Barosu ve İ.UD. Siirt Şube Başk
akırtı mk1upIar somıcımda konımun ilgilİ ve yetkili kımmilam duymıilm;

r'

Siirt -E- Tipi kapalı cezaevinde bak ilılailcıl. hukuk dışı uygtilamalr
ilgili olmak Siirt Barosu ve LRD. Siirt şube başkanhğına iletilen, nonmlaı. ve
dikiçat çekmek üzere norunlann rapor Imline gelinleak sunulmas ı amaç
gereğine
ÖZOORLÜĞÜNDEN YOHSUN BIRAKIU4I Ş KIŞILER INSANİ
INSANIN DOĞUŞrAN KAZANDIĞI İNSAN ONURUNA SAYYOIL İ DA
HAKKINA SAHİ
PTİR? (aM Kişisel ve Şiyasi Haklar Ulutlar nam Sörle şanmdıiin 1

VE

--auxuKi DAYANAKLARI
e' Uluslar mı
m hukü Insan Hrklaiı tvrnseI Bildirisi, Avrııpakt ı .l
isel
ve
Siyasi
Haklar
Uluslar
e
Ozgütlükler Sözleşmesi, BM. Kiş
kenceye ve diğer ralissiana, gayri insani veya küçültücü munS,
İş
Avrupa aözleşmaıi, Avrupa Ceraevleui Kuralları, ALH24. IçtiiSmı.
b- Ulusal Hukuki Aı yasa, Ceza Mı*ıakeıneni Yarası. Ceza ve Güya
lnfrzı Haldcında kana Avukatlık yazan. 110 tüzüğü, Adalel
Genelgekü.
SORUNLAR:
1- iletişim problemleri; Sonmiar ve çözüsrılerina ilişkin olarakmruklu Cezaevi yönetimi (Cezaevi savcılığı- Cezaevi müdür ve idarni - lrı z
ilefişimira problemler yaşandığı ifade ediimdesedir. Sonmlaım çöztn
taleplere cezaevi savasının ilgisiz kaldığı, Cezaevi müdür ve diğer yösınlicil
- -- tcis ettikleri beliflilmiğ Kimi bakIn
ve yer nonmu nedeulyte olmıakbıdadığı gesüçeıi$e red
nf' dayaiması Içtiü de o
Ceza evi yönetiminin ı vafkale yetiıü-.cı oIı
reddettikleri bellutihektedir.
2- Kapasİte fırialığı Cnaeviııin kapaaltesiriin çok üzerinde tutül
umılümkadır. Kapasite 4S0 olmat ıce rağmen bsllbazırda uay' 7W e
ve bükowiüler ann derece sıloşık nrıaınlma mahkum edilmakladtğuş
kişiolmamgerekenyterde 25-27 kişinin(özellikletutülmarda)
ıı olk 527lı
rısilti koşulların ıonııc
başlığındalci düzenlemeye (Mvt* 87 - (1) Şmktuasnı tşi
ğf

) ile
-

bunu
ü
10

heda.
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eğitimi ve eğlnrdiflci eslünikisre larsb,mo müsonde of'mw ve dauU
süğfcıpt
(7) Açck havadü çalışırıaj vo kşalr ceza üÇer btwıı/an
büwn>.
elverdiğit ölçüde. fl ıde mı er bir ,a apk hanzit, gesitmiek olmm
ğı
büı eel spor et 3viab9fr Kana, dışmdels etitd£iisrc açek maa
eğüiınnlerhids ludwıcm hat£tMr hmlablih*r) ayku, olarak t

katibin Grimm ıağlanmamak,a oldu ğu, bu ıikınn,ım tuiuklııln için dal
biliıilmişiir.
3- Fiziki ko ş ullar; Ccneviade koğıışlar ı
ıoredlr boymnuadığ,,
oluşan küt ve m mğlık koşulimin, tehdit cunta oldu ğu belini
kaşasitejerinin üminese ki şiyi barsumarnı, ıonıeru olarak malzeme
kapalı spor aaloaımda yeterli umdalye oldu ğu halde bemım koğuşlar
nevrasin, - yan ık ve baflaniyeje,in yeteniz.eakj ve tı
k içinde olduğu
Say lı yasada (J6Ü 63-(1)
r
(4) ülü ve kısımlarda 'Vb,, koşısilon
Ucuna kaa,sandırma ve h ğen sağ/anı..)

fl

De,m,esioe ra ğmen buna aykırı uygulama yapıldığı beliııilmektedfr. T
undı
k maddeni kaantad/a.
4-Su ve tezukzilk .orun ıı; Koğuşima sıcak ve ıoğuk ıoyun ıon derece
so verme süresinin de (3 kez 10 dt) ımnlı olduğu bildbilmifr. Tc
veeiln,emnai yan ında sunm yctrrıfrjiği karşırırela koğu
ş kalabahkhğ
ijyen
jn sağlanmna>tığ açıktır. Direnci zayıf k
ışilerin
ge ınekı edfr. (5275 ı y. Mfr 6- p) Ilapiz öera?emm frftırhattalasa
rbC
Uklere dş
,l, ahaün/aı -

-

fr) Ceza üÇer ıeımıleruı
k
t hübımtğjct, düzenli bir

bağlrş.a mama,, anda kIMIğı hfrrğşıta, )ok
sağlayon ni ve marvevi hzşvila- ohlu.la ÇLhYııwda
I1I,.
hatlar bytaın temel ainçla, tatlı ta/mü üzo bi
*nrt)m,abijb

e) .... MabvnJğ,g., kmna saati ve )dewmeljMerk imımmış k*jram da
üzere ce,m bşfarmr/a ve bl)eşsümt çabdm.a,ü imam!ilk

ve hakeka i

ıo

/) Ceza hıjin baımdarında hü.4smiaiatı yaşam tasMa, Ile b.dnı ve nah
üzere her türlü toJnşucz, Iedblrlı, alınması ionaılısdıa-)
5. Klşhal gelişim ve kütüphane sorunu; Yer derl ığı nedeniyle]
engellendiği, bunun yerine btenen ieiıabın koğuşa g flebilaeeği iS
kfltüpbanede bulunan klaplara ilişkin kuş adı ve yasası
nı
olmadığından bu hakk
ın veteriner hı l!aı,,kn,.A.s. r..ı-
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6- Spor ve kültürel etkialik aorann; Süre -E- tipi cevin son dasecespor
salonu olduğu halde tutuklu ve hükömlüjer, ben, spottif tsi/anda hem de er
tnlmnmda bu yerden yeieriı yarattanamadıklanm ifade eunektediıler. Ay
olduğ
u haflairda güvenlik ve personel ebüliği gerekçeleriyle spom ve sol'
da yapılmadiğı belirtilmiştir.
7-Bealeame soran ıt; Kafası ve kalite olarak yeterli beslenmeye olanak sent
gıda
- (1)
verilmediği. hastalara ıwgım diyet programı buhmmadığı ifade edilmütedir.
HaAüdış Adıı/es ve Sağlık bckoshMrmca bfrübe belit/entak lafa,! eanvas
t aş
st kdmar: için nfteli vv siirt/tL olm' b.s10ö5 aog/ek kcşsdb-ma
--

zağWç çalış
tığı işin öz.11iğ dini ve Wlürel gmilnl göz ön ıde Mu/Sat kabı ve
ü

(7) lhtis.'lg kandtrbıe ıyi/an güsJak keski ve LAlŞnç ınsütkvl dişmıtü
kanöjtbsden sağişnbilfr. Katibi! kıshmm.ucs iscuniaıa bu naül,

-

il

dMdi — mğlmsabilfr.
<3) Hata hgkani/e, kzna,t kekimbrbs belisleyeceği tes/site, veri/fr.)

şeldlindrl

.yslm9e9, beliıtilmektedir.
8- Görüş sorunu; Cezaevine gelen gütüşçolesin odalara gore saat
çahşsldığs, bu nedenle il dışından gelen gssüşçlllamn ya görüş saatine yed
görüştüralmedikleri ya da saatlerce so ğuk ve arcekta saatlerini bel
kaldsklanm bu nedenle geri döoo şterinde torun yaşadıkları belireilrnrkteö
düzen ve temizlik yöoleninden sorunlu olduğu, yasadaki görüş sürelerinin
edilmiştir. Yine görüş hakkının tost derece basit gezekçele!lo yu on
yşnnlnı
nnıakta- olduğu beliıtibnişıiz. Görüşçülerin insan omrıma aylos, 4
söüonuau cdilmektedlr, (Ramazan Aıaefmin kadm görüşçüsü lamarsien au

ta)

9- Sağhk soruna ; Tut ve hükümlülermn mi saatleri d ışındaki acil
olduğunda hastane A. veya müdahale çok geç olmakta, sağlık probitini
ğth ilerlefnesine ve ölümlere neden ola
tedavilerindeki gecik
ıneler haatali
belistilmiştir. (Ali Çekinin ölümü) (Madde?!- (7) sgkünrn ted." veruh sağ
ŞataMLşvsm lesusı Için nnsa>.ne ve tatil o!asakirrrsda tıbbi arciania, jn
sah4vfr. Bunu, Için höbumlü önce/tHe hata,, ,e,ü*ııü. müms almaata, ha
laıtve,süe barimıdalrrin nSsk,sm ku w/c'mda Irdnvi dSi/fr)
10- Kur, ve sosyal aktivite loritan; Tuluklo ve bekümlellerin yna

ve3u

dözenleamiş K. ye sosyal aktivketerden yararlarıdınlmadığı ifade edilrn
yine personel yetetsizli ğine hağlandığı halirdlmekledtr. Yeterli sanda hıza
yararlanan kişi sa)ıeı 5-10 u geçmemelcedir. Sosyal Sivitelamn liafladı
genelge ile düzenlenmişken, bunun ancak t - 1,5 saat olarak kulu
SONUC:

Ülkenin her tarafioda hlzrtyeti kısıtlanmış
ilişkin sorunları olduğu gerçekliği. çözüm konuzımda çaba
Catandınlnnaı "Insan'olduğu, tntuklım-un da asil olsak
çözilmnn knsştlıidı anlayış. e,rşati, çözüm yaahiı olma, iyirsi
ialiyoruı "Mutlu birey, mutlu toplumun temelidir'
dlli>orun Saygıyls

/

am b
ve özveri
etleç

239

Türkiye Barolar Birli ği 31. Olağan Genel Kurulu

ÖNEMLI(
YAZI Ş MALAR i

•

VE

llnaıım,

BA ŞVURULAR
Tebliğ TıııM
AÇl1GAMAL4R:

Ll D.7
KadıkLIylSTMqBUL
Say
ın Malıkanizlıı 2tll2OlOgOızvrE.20091755,
K201011957yıkkararannh0k0m aTISIMaLİ yInIIŞIIgIn
dmeti tSMdir.
2302.2011

Say
ın MücS, ı 26.11.2010 gOn ve t2009/753, K.2010/1957 say
ılı kararını
n
söz toıvtsv belgenb, adli mccticd, hdlwıddığmn genk dn4S3 nMfl
M/gJ ve belgeler gereh. * davsrmm kitt b4ytınmdan müşlmabu otàp Avrdrr6hk

Kamarm'narı flırüı wulwı 54.. 26. ve 56/5. maddetero* egtn t>üml ,vedar4ie. )rışıo,a
cnar
ı Ile cerjmü,Imasma Ilişh,v 7l4e BoIar Birliği DiüpIb, isolde knmdo
Aahıcks .ştnhk behmmcmabt" dsaildlka wnm, h0k filnsnds aAçsHa.ıan
nsdealerle; dem io'nar, 7Wke BroIar Birliği Dkğ Iitr Ksa,du kirsrvım ı£zmıso9ıı m,iı>,
nı
n, t,ihı.. davaıırn nüIa, ., şsklinde hfllrtTn tesis edilmiştir.
karnı
Yerel Mükn
ınenin davanın teddine ilişkin kaı ınuI ve yı ye uypm olmakla
bMğte hOkom fihasında üw krnıraıj IYJrFdye Bm'ofa, Birliği Düğ,lin Ksndu kwnrmın
davanya 114bi b pı
n, ŞiaIInr. ... etMesi kararın gerekçesi ve davan
ın reddi ile
çalişnSe olup, b yanhşbğm dozeldimeal için Sayın Mahkameniza başvurma zorunluluğu
SONUÇ ve ISTEM Yukar
ıda açılrlmıan otndr Sayın Mabkraenizin 26.112010 gen ve
£2009fl55, K201W1937 say
ılı baeuua bu fıkrasındıki yanlışlığı
n dimltauıeaIW vt£il
ederim adı
na sa>şlrmola talep ü
ü: Vdmleftıame

Tibidye Barolar Birliği
Vakili
Av. Aylin Nasub

adra ı Oğmiar Mat.Dsrş Maaş, cağ Av.rmtr öa,k SoIğk Ns4 aĞe2S R.lştfAabra
Tel t O(3Il) 2*2 sa la- ya,: e<am aU 5515
las,.fl Ad,: w,taeaanfr
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
s.yaJ-O4/.5

Ankara ocşıomoıo

SOSYAL G£IVENLİK KURUMU BAŞKM4LIĞI
ANKARA

Kmwnuz ı,ıofından maısupSımımı ve eoıSilcrtü - güvenlik reh
imkmdmm arüriizsır yönünde çnhşmSr yşımakiadir.
-

Bu çetşmaic kopsrmşdc

-

j- Soeyei Oüvaılik Kımmm menz*a işçiler ve eoş*nlnk ğoetainmdan yu*hk
ayliğı b.ğiannş sigortahlate hizmet üelealne gört S ğIm ,sgmi ve anzni
yaşlilık eyüp miktmSmm ve ki şilerin yaşlıhk aşiüğma es etmen - ve
ıi hiet sürelerire göre ödemiş olduklan reel prim miklarlan ile
— 2- T.C.Em*li Smıdığı mcsüu iken. yaşhhk aylığı btğiannuş kmmn mensubu
Hakim ve Cıımhuriyet Savası aigısıtablem. bmw steterine gore ba ğIaımn
ılanum ve bu kişilerin ysşhbk ayhğjna .sgmt ve amni ya şlıtık aylığı mikls
okuma gagad ve sami binet ütlaire göre ödemi ş oldukları reel - milctednı
ile günceflenniiş değaiminin.

-

Bilinmesine ihtyacunız bııhmoıekısdır.
çslışınalarımra kesin sunacak yokanü belirtilen bilgilerin kmmmımtan
sağlanmas
ı bmummda gereğine emli ve mösaadelammri Sep ederiz.

Avukat Ördşnlr özox
Tuıttye Barolar BkHğI
Başkanı

vukat BernBE LER

Tiirtiye Batolar SIrfi ği
Başkan Yatdfubdnı
MJKARA

No:3 06520 Balgat Adres Otımiar Meb. Du ş Mcw Cad. 1366.SüJk
Td:0(3I2)292S90 Ş 1) Ilk.
j1 :0(3m2S6s65
m: ew.barob ofllttbh2fl
-
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Türkiye Baro lar BirlI ğ i Ba ş kanl ığı
Sıp:

2-6

Aüan 0-, O2!1OlO

ADALET BAKANUĞI

Aıılalya ve Konya Baro Başlcanhklımndan alman ve birer örneği ekle sunulan
yıals
ıda oslü kullamma açık kamuya ait adliye otoparklans
ın bundan böyle
mealekiaş!anmunn ocıetli kulimıacaldanmn kendilerine blidiıildiğinden balısedilerek bo
uygulamadan nzşçilmesi için Bakanlığımz nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması
isaa.

Hakim. savcı ve adliyedeki diğer personelin ücretsiz kullanmaya devam edece ği adliye
oloparkınm meslektaşlsnmınn Ocretli kullanmas
ı, kamu hizmeti ve adalet anlam ı ile
tasdsnakıadm
Savunma mesleğini icra eden meslektaşlanmıvn mağduriyeti erinin giderilmesi
büımmdan, sözü edilen uygulamadan veçilmesi yönünde gereken dnyarlil ığın
gösıriileceği 1 inancı ile dınnmu bkdirlerini7£ sunana
Say1amnl.
Avıaleat B. BESLER
Tüsidye Barolar Birliği
Başkan Yardımcısı

Eld
Antalya ve Konya Baro BaşkanlManndan alınan yazılar
Adres Oğozlar Mü. Barış Maııço Cad. 13.Sokak No:3 06520 Balgat - ANKARA
Tel:0(312)29259OO'bz) Faks:0(312)2865565
s
Internet AdresLwn.barobfrlikare.tr tletIştm: www.bsroblrIik.org4rileIIsi ı
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanh ığ !
Sa>ı: 3oo

Aflar, .2<i)0$/2010
TÜRKİYE BANKALAR StELİCI BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

Bs*anhğımnn 19.042010 tarih ve 3701 sayila, Istanbul BaroBaşkanbğa'mn ysma

ccitt yapılan açıklaması
nda Danrştay idari Dava Daireleri Kumda mm 5.11.2009 gün ve
2006'2 730 E ve 2009/20)12 sajıh kararmm aşızk,ailık kimlikierinbı resmi kimlik olarak
geçerli sışilmmnan şgıdmınsmda değişiklik yaratacak mahğee görülnre.*ğ 4208 sayılı
Kaneaom tğıgulmmıasma ili
şkin Yözarirnellğin 09.01.2008 tarihinde yürllrlükien kaidwsld, ğı
av şşıa yütlabeli "Suç Gelirlerinin Aklanmosmm ve Terörü,, F7na,aema.,mm,
önlemnesioe Dair Tedbirler Hak*mda Yönelinelik? ile avukatlik kimliklerini,, kimlik tespiti
Için >vlerii kabul edilme4ğl "Gerçek lOşilerde Kimlik Tespiti' başlrkiı 6maddesinin Ikinci
fıbırmda. T* ıwuüıı gerçek kişilerin kimlik Iesğbnn it' m4a cüdma it sözIıcü
belgesi vns paoşon ele rdr edileceği düren)emssfne yer verildiği belirtilmiş, sonuç olarak
anıtkalık kindiklerinin resmi kimlik olarak geçerli sayilmaman uulamtn ında deği
şiklik
yapılması için hakiki gerekçe bulısmıeadsğı bildirilmiştir.

1136 aayıh Avukallık Kammmom 9. maddesinin 4. fihanmda '... Avukat kimlikie4
1,2m resmi ve özel bnselışlar earqŞnden kabil edilecek resmi kimlik hakinündedir. ' hükıno
M ılmektadır. Anayasanı
n 124. maddesinde ise Başbakanlık, bakanlsklar ve kanıt tl

Mşileeinin kesıdi görev alanlarını ilgilendiren knnuılarm ve tüzaklerin uygıilarmı
nmm
taşlamak özem ve bunlara şksn olmamak şarlıyh yönetmallkler çıkazebilccegi
d.
YarpsayHukuJc Genel Karulu 17.06.1993 ss ıib4E.1998l10457, 1C19981510 sayılı

kaeznnda "Arcyaeamn. yard dentemejd oleqiwmı piramidin lepesinde yer almas, ve
yargıimna içerisinde kanımlar ve — nievsuatssn hayalşetlığini Anayasadmı olmaisa alınan
diğer bir anlamda Anayasaya oybrdek halinde iptal edilmeleri gerçe ğ
i kaşesında ,eannla'
,emlamarrıda önce Anayasa, sara sıra ile Kanu, siitük ve yönetmelik hüblmlerinln
ı ıgulanerağı prerulbi iaibzhn ewensel kaerailarendandsr Bu itibarla; Anayasan ın ğvasmsıa.
>ibllime ve yargş) gibi basan orgenian hatta tüm kişileri bağlayan üstün nitelikleri bıdunmı
bis krom olması (Anayasa mndde 11) hasumanm göz önünde tutulmas ı ve mahkeamlerin her
şşeien önce Anayaysa göre hüküm vermekle ödevli lal ımmş baılravnaoı olgusu çerçevesinde,
denehtlfr ki 'Anşıısmım lemel hıtkuk herallan dışı
nda bir kanışı açık eeçilç aynnsıle bir
şekilde düzenlediği dıeremilmdae diğer bir deyişle (rnüşahhas) alapna özgü olarak
ı gulmıabIIfr oyrmzelan Ihlirsa etmesi halinde, yasalarda yer olan özel hükiimlerin,
Anayasaya Mblkr. dolayı çözüm için öngörıılmüş yönleme ( İptal davası
na)
başvsnlmabrzın doğrudan Anayasa hükümlerinbı rıygıslmonaıı bir bakma zonınivluk olarak
Anayasanı
n kendi içinde bile mündemiçilr (Anayasa madde 177/e)" şeklinde hüküm iaı'u
Aszavıssmn 8. ve 124. maddelerinde yerini bulan hukuk devleti ilkenlola temeli ve
evıeeuel ııitclane olan Noımlar Illycrmşlıiıe göre; yasalar Ana)sa>. aykırı olmııayacağı
Adres Oğıa.Jar Meb. Banş Março Cad. 1366£okak No3 06520 Balgat - ANKARA
Td:0(312)2925901(Pbz) F.]es:0(312)2865365
Internet Adrnlw.baenbirlikoefl ileti şim: wwm.baroblrlikoşfrlilüislm
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Türkiye Barolar B İ rl İğİ Ba ş kanl ığı
55)7:
Asıkan, 105i2010
bt yönemıeliklctiııde kanunlara aykırı alıntı, ya da kanmılarla çelişınesi düaülesna
Yarfly 10. Hukuk Dairesi 29.041003 tarih ve E.2003t29O9 ve K2003/3891 i şi, flnmnda

idare rarafindın çıksınlar, gerıelgelerin iç UIŞ ve ır>gulamalar iribrrriyle bağlayıcı olmakla
beraber; hıabaksal kamala bir ışuşmadığın çözümüı nahkemelerhı doğnulaı, bu karar
veya genelgel.re gore sonuca ver,nalm,mn .nümken obnat ğvı z ışuşmsrliğnı Aııı ,rraım
JJk,J mad*si,ı* bdÙWkygi ren normiar hiyerarşisine göre çön]nılemnesi gerelt4 ne, be
yönde erıcşusal ilke ve esaslar ile yasa AühiimierImn şgulmano önceliğüte sahip krallar
olöığesıo tüsük yörannelilç genelge gibi $bühne o şoıı veya ldoreye ilişkin iasasn<fiamı
ise .szkanda belirtilen kıralleru ıştn olmamak ğerr daha som söz önteıeü nilubneso
gereken kfrcIldn belirlediğbv lıükmeımişlir.

Oysa ki; Suç Gel irlezinin Aklanmaa ımn ve Terörün Fi.. ....mm önlenmesine Dair
Tedbirler Hakk
ında Yöneüneliğin "Gerçek Kişilerde Kimlik Teşiti" başlıklı 6. maddesinin
21- bendi, Avukadık Kanununun 9. maddesinin 4. üknsına aykırıdır. A'.ııkarhk Knmimnnm
açık bllkbürıe rağmen, avukatlık kimliği bankalar aa,aünian daha alt bir noTm olan
yönetmelikle belirtilen di ğer kimlikler gibi geçerli kabul edilmediğinde, kanım bOkiıÜ etkisiz
bale gelmektedir ki bu durum yasaya ve hukuka aç ıkça aytındır. Arıayaıanm açıkça
dazznlediği, ym mereilerinin de açıkça belirttiği, evremel bir hukuk kuralı balina gelen
l4osmlarHlyerrşiai"ne rağ
men, Bankalar Birliğinin kamıım a3*arı yönetsneliklere dayanarak
işim, tesis el ve bu işlemlerde ısrar etmesi anlaşılabilir değildir.
Suç GelMesinin Aklamnaıınm ve Terörün Fır.avuv.'vnm örılerımesine Dair Tedbirler
Hakk
ında Yönenneliğin dayamağı olan 5549 sayala Suç Oelirlerlrıin Aklanırsasımn ölılenmesi

Halckmda Kanunun gerekçesinde; 'Yükümlüler ve yükümlüler atşndab kamu brian t,
brr4ış4erm,Jıs belfrlenecek and ve esaslar dahilinle devamlı bilgi istetsebileceği
öngörülm4 tren *arnmlarr ve faaliyet kamdm, gereğince ekonomik olaylarg sene!
iamatrnae, vergi müisilefğreslertıve, ,nlfiıs bilgilerine ve yasadışı faaliyetlere ilişkin kay
ıt
tadan kzan branı ve hnluşlarınm bilgişlem
i sistemieriiıe Başkanlıkça eri
şim sağlanmasına
şkin yasal alı yeçsı ohşiıavLşıışiır. Sa diirenlemelerle bır!, ve güvenli bir bilgi obşmm
ili
oiSğu Aupsmnb bir veri lahons olarşntndma.n ve yerlerin hızlı ve isabetli bir biçimde ona/tel
'e değerlendirlbnesi suretiyle suç/ü mgcadeleye yönelik mali oraştırmalann en kira sürede
somıçiandınlması mnaçlammşnr. "denilmiştir.

5549 sayılı Kanımun Kimlik tespiti" başlıklı 3. maddesinde;
'Madde 3- (1) Yükümlüler, kendileri nem'lnde yapı
lan veya aracılık eirikleri
işlem/srde işlem yapıhtadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem
yapılan/ann kimliklerini reşit etmek zonaıdaü.

(2) Kimlik tespliine eser belge nevilerini belirlemeye Bakanl ık yetkili alış, kimlik
teıptitıd gerekliren işlem itirleti, ban/ann pertaral sınırlar, ve konuyla ilgili diğer tatlI ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.'
"Bilgi ve belge verme" başlıklı 7. maddesinde;
Adres t Oğariar Mais, Barış Manço Cad, lB6LSokak Nor3 . 06520 Balgat 'ANKARA
Tc1 ı 0(312)292590Şbz). Fde.:0(312)2865563
latanaet AArnl:wwve.bnrablrilk.org,tr İletişim: wveve.b.sohlrllk.o ıflhllethlm
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105)2010

şiliği
'Madde 7- (1) K. kanım ve kw,duşlm- gerçek ve tüzel kişiler ile <tel ki
olmayan bM4ae Raşkanlek ve denetin, elemwılare tarğdım istenilecek her <the bflg4
belge ve bemlmyı ilişki,, her türlü onamdaki b>ıtlare, öte kayalara erişini sağlamak ve>
oksatabilir hale grrin,ıek IÇbT gerekli tüm bilgi ve şŞeleri ima ve doğru olarak vermek ve
genidi kalayleğı s ğlmna>Jajalkilrnlüdür.
(2) Yukarıdaki fibşı göre ealepıe bıdwajlanlar savımma hakkına Iltşksn h,2blmkr
caMı kalmak kşğelız özel kanun)arda yar/t hüblmlenl (fen sanrek bilgi ve belge vernıeken
kcreammlar.

"Ezişim sislmni" başlıklı 9. maddesinde;
'Madde 9- (1) Kammları veya faaliyet kamelan gereğincn ebr,amtk alaylarn ince
şSıs bilgilerine ve yana dşrfaal'eilire 114kb, kMt
unrıfrlarm vergi mütellefiyederine. ni
Man bmw ı
kran ve bnıluşlan ile bmw huvenu nilellğürdeli buımt ve biruluşla-at bilgi
işlem üstemlerüre Bakanlık ve ilgili Bakanlığm veya kamu Svmu niteliğindeki kurun, ve
bınduşlm'aı yetkili ceganlarvım biri/be belirieyeceğl atI ve esaslar ddbilinde Başkanftkça
erişim süreyi lacıdabllir.
<7) Tüekbe Cran)nıtiyet Merkez Bankasj hariç bmw sermayeli bankalar ile kamu
Iki/saaT ıeşebbıldes) bfrlra,lfitra kşsame deşındadıri
hukümleti yer .ka.k şsle. Anıacı suç gelirleıtrıin eklanmaıımn ünenmeaine ilişkin

anıt ve esasları belirlemek olan kan ım ben işlem türlerinde, ban paramù sınırlar içinde kimlik
terpillni mnmlu tınnuş oğ kanun gerekçesinde de belirtildiği gibi mdece kimlik tespiti Ile
l ve nüfus ka>ıtlanna da ulaşılabilmesi için gerekli <tim
yetinmeyip, kişilerin servet, veış
önlemleri almı*r.
Renni kimlik niteliğinde olduğu A ı*athk Kanuni ile düzenlenen ve kimli ğin
i açıkça belirtilen Avukatlık kinıllkleri resimli ohş
arkası
na doştüen şedule de bu niteliğ
kimlikte svüaflam ait tüm nüfus bilgilerİ de m almaktadır. Bu haliyle, kimlik iteanne
gerektiren işlenilerde, banka manınlar, kimliğin tahteliğine dair biz şşhe duyduldannda
kimlikleki bilgilerden, kişinin kamu kımmı ve knnsluşlanndakl bilgilerine ulaşıp, kimlik
bilgilamnin doğıuluğunu ıeğ edebilecek dunnndadırlac.
Kaldı ki, ağı kanıtın Yöneınıellğin 'Maşeednin T.'vmmen,,, ilişkin Esaılaf başlıklı
5. maddesinin 1. fikearınm t, bendinde; yüknırdelezln'4lem iutarr ya da birbiriyl, bağlantılı
tı im,, itirazı yermibin '11 - vşr üzerinde oldsğaıda", c btnlinde
birden farjaşlembı
i
'elebronik frmuferlerde işlem onar, ya da birbiriyle bağiaıiıh birden fırIn işlcnbı toplam
Ieem ikibin it vspa üzeri oldgğanda', kimliğe iliç' ilgileri almak ve bu bilgilerin
dnğnıtuğınıu tayin etmek suretiyle mü ştailabıin ve maşlnrileıi adına veya hesabına hareket
ini tespit etmek serıSa olduğu dürnilenmiştir. Açıklanan nedenle her
edenlerin kimliğ
işlade kimlik tespiti yşlacağına tsi, bir düzenleme bulnadığmdan, kimlik tespitine
ilişkin olup, Avukatlık Kanımıına da aytn olan maddenin bankalajü mutlak olarak
uygulanması maddenin kaınıhış amacıyla bağdaşmadığı gibi, yargının kanuni unsurlarından
olan, hukuksal ilişkilerin düzenlenmesinde, her türlü huksıkast sorım ve u1mşmazhklaeın
ı i3öGSekak Nm3 06520 Balgat' ANKARA
Aden Oğıııiar Mab. Barış Manço Cad
Tel:O(312)2925900(b1) Vahs:0(312)2865565
iletişim: vewve.b.rşbhtikorg.lrftlethtfl
uet
MrnL'wwilıarebhılkoıg.ir
Inteı

645

245

Türkiye Barolar Birli ği 31. Olağan Genel kurulu

ÖNEMLI

-

YAZIŞ MALAR
VE

Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı

BAŞ VURULAR

Sayı : Ankara m6,OlO
ıstalet ve hakkaniyere uygun olarak çözümlenmesinde ve hukuk kauallr ınm tam etnik
uygulanması
nda temel görev üstlenen ve ka, ıu hinneti yürüınt avukatlar aleyhine olumsuz
sonuçlar doğıumakea, hak kay
ıplanna neden olmaktadır. Avukatlar ınesteki fraliyetleıi gereği
bankacılik hizmetlerini sıklıkla halltumak d ı
nırnımda olduklarından, bankalann avttkatlık
Irimlikletini geçerli kimlik beli olarak kabul el ıncınelesi, avukatlık hlrnetleıinin
ınsama neden olmakta ve Avukatl ık l(anımuuun 2. maddesinin 3. ökaamda yer alan
akıs
"Yargı organları, emnt>.t maim,aları, dtger kamu bnas ve bsrulışlan ile kmm, ikıiraa
reşebbak4 özel ur kmıoşa alt bankalar. noterler. sigorta flIIOi ur ve/ofiar awkattara
görevlerinin >rine gelfrilmes*se yardımcı almak ronmdad,r' biiknınne de açıkça ayk
ırılık
oluştummkladır.
Avukatlı
k Icimliğisılü PTT şubeSinde geçerli kimlik olarak kabul edihneS. yasa ile
avukııılara lanman hakkın kullanilmasının engellenmesi nedeniyle ma ğdur edilen Istanbul
Barosu anıkallanodan Av. Mebrne ı Enus Günay'ı
n İstanbul 6. İcra Müdflrinğü'ntln
2009134005 E. anyıh dosyası ile yapmış olduğu takibe kurumun itiraz etmesi üzerine İıtanbııl
7. Sulh Hukuk Mahkemesi ilakimiiğirate 2009160E. sanh dosyas ı ile açmış olduğu itirm
ın
iptali davasında, Yerel Mahkeme 2704.2010 tarihinde davan ın kabulüne karar veımi$r.
Sonuç olarak, avukat k ımliklennınlmnkaiaıda geçerli kimlik belgesi olarak
hıllanılabilmesi için yeniden değerlendirme yapılmasını dileriz.
Saygılarımla
Avukat Bern BESLER
TürIdye Barolar Bittiği
Başkan Yaıtacıaa

Adres: Oğıriar Malı. Banş Manço Cad. 1366£okakNos 06520 Balgat - ANKARA
Tel:0(312)3925900(Pbz) Faka:0(312)2865565
internet Ad
www.baroblrtliLerg.tr İletişim: n.barnlıt,ılk,oı fijetiajm
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TÜRKİYE BAROLAR BİRlİĞİ SAYIN BAŞKANLIĞINA
KONU

AVIISI1k UMbl. _hbqlğt

DAVAfl

Av. Mümıa

VEKIÜ

Av. K*I GÜNAY

t

(IST4BIJL BAROSU 27230)

GONAY

(İSTANBUL BAROSU 9516)

AvuStk LiSLS PTT 1iLT.4 aarE ta aflk — c±JmcmS ıstd$e WBIb'S L
la. Mfldflğflıt 2009AM E aşhdnııtiı ila ışmş oİt4lJwfl
tscbıü 7. Sü Küt "1-" V .M'nIWdt 2009/60 E. swh dosyts ilt Éffl okflhlmut
u jflMmımSa. Bn1± ile pq şmşt
.2mflhlr5 Sn.
_fl..41_..
8u. ı'''
e .1. .
Day ü delil tşcu
j:şü±ftrO3WlL
P--'t' üvsy. olan >üJ şm nü
ol1übl JmS
A.hm V.O4.2010 11 S2 şvııSIIk iğiSn Ş900
ş şe kırdetl 1. 5jğ Kitt MISIÜ Rıtimliği
içS v±ğiaü. bfl m. ..-.L
oclr
npt
stdb.
(üvco tüm
rr M
ü DAVANDI EABUt£NS 5v şeıilSfl. Zı
ewdS. iddia ve v. ıı diüçöd ila eeS z.1.t S. PŞŞ Sflm _'J1
için
m.dü SWM ve n,um
bh .vd ıüia
U la y
I
oldağmmn Sklant Y.3t aürda
ola
Ü'
vediğimit metin
t.
Için davn şimdilik n teS
kMn
S
5ğ*$i 5t ywl yttft piyişlı nt ..ywlsOmZa MI4iIft. 27.04.2010

fl

ta

BaS tü ilan aduioS ve bn. ila p4şimıs dildeimiyit...
nAvAn

1

TÜRRtTE BAROLAR BIRLİĞİ
GELEN EVRAK

Tarih:

Sayı: Sogo

Ek: 4

ilgi:
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Ankara 41 /06f2010

ADALET BAKANLI ĞI

Hakkari Ba$osu Ba şkanl ığıpt alnımı 3 1.05.2010 gOn1
ğ ve 2030/370 sayıl ı yazı Sa
gOndCTiImJ ŞÜr
Anılan yazıda öznIe Hûk«i İi Emniyet Mildosil
ığu Pers ıeIjnjn başla Baro Başkanı
ohnakOzere Haari
kk Barosuna ba ğlı
ytelik nezaket sm,rnıı aşan naıın ve
davneıuşlanı,Aa bulısediinü gaekli giritelikatlara
şimlerde bıılwınlmas, ieteıın,tktedjr.
Omuken hasnsiyeti, göezcıileceği inancı ile dımı
mu takdhierinize sunar ım.
Saygı lanm].

Avukat Bar. DESLER
Tork4'e Barolar Birliği
Baş kan Yardımca,

t-

Ekbi

Adres: Oğuzlar ?dab. Banş M ı
nço üd. I36LSokak NoS 06520 Balgat. A.NKAZ
Tel :0(312) 292 5900(Pbz) Faks: 0(322)2865565
Internet AdrSwuw.birflft beti ş im: Wn.baroblrilk.org.jıj15ş
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Türkiye Barolar BIrli ğ i Ba ş kanl ığı

s.ytL/325r

Ankara 14 moıo

İÇİŞLERİ BAKANtİĞI
KARA

Haklcaıi Barosu Başkanb ğındss alman 31.05.2010 günlü ve 2010'370 sayılı yur cilt
Anı lan yurda öwde Hakkari fi Emniyet Müdürlü ğü Personelinisı başta Baro Başkanı
olmak üzere Hakkari Barosarra ba ğlı avekatiara yönelik neankat ıraurmı aşan tulum ve
daveum şlanndan bahscdilnek geekli girişisniorde bulmıulnıası istennektedir.
Gereken bassasiyelin göatezileceği inancı ile durumu Iakdirlamnizc Sljnarmı.

Saygılarımla.

Avukat Ben, SESLER
Türkiye Barolar Bhulği
Başkan Y.H.

Eki: t
yâffl

Adres: Oğııriar Malı. Barış Mançı Cad. Ijasokak 14m3 03I. Balgat - ANKARA
Tal:0(312)2925900(Pbz) Paka:G<312)2863565
Internet Adra,kww.barobHikarg.ar iletişim: ww.baroblrtlk.orgirfllethlm
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
sayı£1t4/33sg

4nüra 1/ /0612010

HAKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU
ü
Hakkari Barosu Başbnbğ,üg, al ı nan 31.0S.1010 gonlü ve 2010/7o say
ılı ya ekle
gönderilmjş
Anılan ygzda özetle Hakkari
olmak Ozat Hakkari Barosın bağlıİi Emniyet Modilılöğu Peısoneliııiı, başla Baro Baş]caıu
nwbflara yönelik nezaket s ınırın, aşan lutum ve
davrsnışısn, bahıedhlma geıürli giıişlmlerdc
bul ımulmısı Istetunektedir.
Gereken bassasiyefiıı göstcnleceğ
l teajıcı ile dı
numu takdlrlerjnjze sı
nıanın.
Saygılarımı,

Avukat Ban, BESLER
Tarleo Barolar BIrliği
Baş kan Yerdıdices,

Eki: i
rie1

Adres: Oğıızhr Malı. Barış Manço Carl. 1366.Sokak NaLI 06520 Balgat - ANKARA
Tel :0(312)29259 00(Pbz) Faka : 0(312)28E 5565
Internet MnaI:www.b.robfrfleı rB.fr iletişim: www.baroblrflk.crşerşjies.blm
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Ankara 04)08/20W

TORKIYE BAROLAR BIRL İĞİ BAŞ KANLIĞı 'NA

KONU

"Avukat" maı-kaıı yayı nına ima,

Türk Palcnl Enslitliaü Yeniden Incoleme ve De ğcrlendinne Kurulu'nun, 2009/08344
beşvıına no'lu "anıkaı" nıaekaaının 1205.2010 lanihli Resmi Marka BOIteni' ıade ilan edilmesine
ili şkin, 20I0-M-1200 no'lu kamnna 556 say ı lı Mn,talanıı Korurunası Hakkı nda Kanımlillkmllnde
Kararnasnenin 31 maddesinin 1. fı lsıaa gereğince Türkiye Barolar Birli ği Başkanlığı adına alletsi
içinde irir edilmi ştir.
Biı8ileriniza flyg ı yla sıaı ulur.
Av. Oya GÜNENDİ YAĞAN

1. "Avukat" markası yayınına iıiras dilekçani ve takip bartodu.
2, Marka yayınına itiraz ücretinin Ğdcrsdiğirıe dair dekonı.
3. Tank Paıenı Enaıiıoaü Yeniden lncelcme ve De ğcrlrııdirmc K.W.
2010-M.1
no'lu yayı n kazan.

4. Itirara kosta 2009/08344 başviina no'lu "avukat" maıkaıının. Türk Paıcnt Ensıiıozü'nün
Inıemel nflsından indirilen doaya bilgileri.

Adres Otiriar Malı. Barış Manço Cad. 1366.8k. Ne: 306520 Balgae - ANKARA
Tel: (0312)2925900 (Pba)' F'nlcs: (0312)2865565
lnaarıı et Adreai: nw.b.rablrlik,orE.ır Ikm-. www.barntirlik,org. ırrilttiaim
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Kanunla
ve
konu marka olan 'avukat' ibaresi. kamusül Nimet içeren, s ıkı kamueat dürenlere bağlı
ince, ------laolrtik ve esnallrk-----avukeilikia
bir meslek adtd ı r. Aıı uksfl ı k Kanunu m 11 gere ğ

n ve ortak kutan ı mı nar,
bir iliş ki kurulmas ı , mal ya da hiznnerlitn işaretin yayg ı
ız bit yarar
izlenimi olu ştundması ve bu yolla işareti kullanan lehine haks
ı ayırt
sğ ma ıı gibi şartlar aıarunramakta. beti ıli bit meseelc grubuna alt olardar
ş areeiTı 556
ki
bi'
en
için,
i
diarı içeren maricahar tesci edilemez denmek ıltür. Kald ı
ğ
rudan
ı
nde
do
ile
mal
ve
hizmetler
araa
şaret
rai kapsam ı na girdiğ irin kabulü için i
u kabul edhse dahi. Yeniden inceleme ve Oe ğerlendlnrıe Kunıiti'ılUn
bit fış ki aranmasın ı n oogn.duğ
na
karar
vennesl,
5561
ı
nı
den otura> olsun yay
avukat' merkas ı başvıjruaunun hangi seni hln, ıeeleı
ıektedtr, çünkü ba ş vuran Muatata Gökhan Abi, 1
sayıl ı KIIK'n ı n 7(1W) maddesine ayk ınlı k teşkil etsni'ne, 25358 sivil nurn.raa ıyta lataabul Barosu'na1
52304 sivil n ıımarae ıyla Tiidciye Barolar Birli ğ
cins1
avukats, hang ı hacet ein ılından
kayıtlı bir avukateı r ve fiilen de mesleğ ini icra etmektedir. Be
ırütnı esi.
ı'dcıın anükal maılıaernı n verlımeni le bir avukatı n ticari faaliyet yr
lAçı k ve net olarak 556 say ıl ı KHK'nın 711(d) nıaddesine. n reklam yapma yasağın ı düzenleyen Avukstlann i ş elde
2. 1 t36 sayı lI Avukatl ı k Kanunu nı , 55 ile avukatlar ı
ı sla.......yasakt ır? hülcnra,e.
,tınıek Için, reklam say ılabılecek iner türlü leşebbıie ve harekette bulumr
i
m,
-Birde
yer
alan Avukstl ı k hizmet lıiçbil unaan
Türkiye Barolar Bi ıhiğ i Reklam Yasa ğı Yönetnı etiğ
ıdamaz.' hükmona.
at ı nda merka taadline konu olamaz: bu yolda ba şvuruda bulun
ş sağıama niteliğ indeki heri
Tüttci
ş e Barolar Birliğ i Meslek Kurallar ı m. ö.ie düzenlenen 'Avukat kendine i
damanan keçı nrY kuralına
aykırıd ı r
Tı lir

—.......................

-. .............
'o2/2Ol0
!TOrkiy e Barolar Birliği Başkanl ığı adIna
.. ....- ---------,.... ----------'----.. ..
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-

-

TÜRK PATENI ENST İTÜSÜ L

J

Yenidenlaedemcvefltğttltudirnne
K.M.

-..... ---.5

Başs ı at Na
Marka Adı
BaşvııraStbibi
Veldl

t 20.02.2009
Başvuru Tarihi
2009195344
-'.
-:
avukat
:MIJSTAFAÇÖK>tASdAtli
MURAT VEŞ ILYURT (OPTIM İİM PATF.MT OFISI OAN. LTD. ŞTI.)

Kant No

:2010-M-t 200 İlie., Tarihi :07/0912I1<l0 İtiraz Sayası 2009-6-193648

---

KONU
556 Sayı l ı Kanun Eliikmünde Karansamenin 7JI (c)ve (d) maddeleri geregince emilen re! katanna
yapılan itirazı n ııtcelen ınesi.

COaİ()$ VE DOSONCELER
2009/01344 başvuru numaralı AVUKAT hardi başsaaninurı 556 Say ı l ı Kanun Hiakmöndr
şkanl ığı
Kaaaınamelıin 71I(e) y e (d) maddeleri u>t ı nca reddine yönelik M ıalıatar Dairesi Ba
karar
ına karşı yap ı lan itirazda baş v ısıu kapaaın ıııda ıçacili talep edilen mal ve I ş izanetluris avukatl ık
556
Sayı lı
başvunıısıas
.
dolayıs
ıyla
mesleği ile iliş kili bulunan mal ve l ı iznıcılerden eı lmad ığı
ın ın
KIIKnm 7/Ile) Ye (d) maddeleri kapsaaaı-nde de ğcrlendieile ıısayeceğ i iddias ı ile ilgili mı karar
kaldırı lması ıalep edilmekledir.
556 Saydı KHKnı n 7/l(c) maddesi. nt-ard eı/arılaada t-kaat, çeşit. vasat kalite. nalkiar. amaç. değer.
coğrafi kıtyııak belirten ş eye malların en-elildiği. hizmetlerin saapaddığı zamanı gösteren tele
mal/anıt ne lıizmetlrrin d/t' karızk(erisok özelliljrri,ai hr/,rreni/arert am adlaeııiarmafarr
münhasıran tam esas ınrsın alarak içeren markalarIn
556 Sayı l ı KHKs ı n 711(d) maddesi ise ıkt-ter, at/umuda herkes earnflndms kad/mıılaaı u'e/fr/ir
new
ne:) ek. satım neşaa eicarea gı aahıaaıs meaeıap olıaıı/arı arsa etrııeşse mrıaysaıa işaret ev ad/an mıanhasaraaı
üm unsur olarak içerçıı haü?3n (lcll edikmeyeceğ i hııknı üaıö amlıdir.
ona
Bir işarelin 71Il0 meddeal aç ısından de ğerlendirilmesinde. i şareı iıı marka olarak hitap edeceği
düzeydeki, yeterli derecede iyi bilgilesdirllmlş ve dikkatlı kabul edilen teikel ı ci kiüesi esas al ı narak
bu rükeeirilerin rescili salep edi ten isareti teseili talep edilen ariinlerin r ı cnşeinelüretiei si ıe işaret
isiik özelliklerini
eden ayın edici bir işaret olanak m ı '-aksa larI Il talep edilen malları n karakteı
ıca.
göstere ı bir işarea olarak mı algı laylarağı sonasanan cevapland ı rı lmasr gerekir. Damda ayr
gelesekleil
ve işaartin bu
gesrlyapı
sı.
piyasan
ın
ilgil
ı
na
kona
olacağı
işarelin marka kullan ı m ı
gerekir.
piyasadaki alg ı lanma şeklinin de belirleyici öı emli bir kriter olarak dikkate al ı nmas ı
Bu çerçevede- işaret rensel özellikleri iı itariylc malları n kaaakterisı ik özelliklerini gösşereaı
lanı nı layıcı bir işaredle KFlIC ıın 7 1 Ile) maddesi kapunm ısa girecek ve marka olarak eescili
mamkil ı olmayacak. i şareı in adi ıı nsurlaaın ıı lan ı mlay ı c ı airelikit olmaması halinde ise bu
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da değcrlendirilemeyecekı ir.
Burada ilgili mal ya da hizmetler için do ğrudan ıanımlay ıc ı olmayan ya da ilgili seklürde yayg ın
kullan ım ı bulunmayan bir i şametin sadece ürünleri ya da ürünlerin baz ı özelliklerini dolayl ı olarak
çağnpinnas ı halinde KFIK'n ı n 7/I(c) ınaddeui kageanıuıda değerlerıdirilemryeceğiniu kabulü
gerekir. Çünkü, ilgili mal ve lı izıısenlrri ya da bu mal ve hizmetlerin basa learakıeriuıik azellikleıini
dnğnıtn lms ııs,lamamakla birlikte dolayl ı bir çağnşı mla lükmicilerr malflaizaneı hakkında bir fikir
veren markaları n piyasa koşullar ı nı n ve stratejik pazarlanıan ıu da bir gereğ i olarak kahsali
mümkündür. Buıı anls birlikse, i şareı in mal w hizmellere yönelik bir ça ğngım yapsa dahi do ğrudan
ısn ı mlayıcı niıeliklr olmaması ve üzelliklr halen ay ın edici niteliği haiz bulunmas ı gerekir.
Bir iş
arenin 556 Sayı l ı KHK'n ı u 7/1(d) maddesi aç ısından değerlendirilmesinde dr leseilin ıalrp
edildiği mal ve hinıseller ve marka kapsam ı nda lrscili talep edilen malve hizunrılerin naanularağı
onislama lükeı iri kinlesi üzerinde nı aa'lcanı u yaratacağı etki ve özellikir bu orıalanıa lükeaiei
killminin özellikleri ve beklentileri de dikkaır al ı narak markan ı n ilgili kiı lr naral ından algı lanma
biçiminin öncelikle dikkate al ınması gerekir. Bu çerçevede i şaretin ilgili mal ya da hizrneı ler
üjr4e,rnarka olarale kullan ı lmas ı halinde, mal ya da hizınetrer ile llg///rnüet, sonoı ,ıuda ıienrei"
grubu ile doğeıadaaı bir ilişki kurulması , mal ya da hizmetin i şaıetieı yaygın ve ortak kullahım ı haiz
olduğu alanla ilişkili olduğu izlenimi oluşturulmas ı ve bu yolla işareli kullüıan leliin)h*ksı r bir
yarar sa ğlanması non ıırıa doğuyoma bu dummda i şareti. 556 Sayı l ı KHK'n ı n 711(d) iiıi'ddeii
ksş n,mna girdiğ inin kabulü gerekir.
;,,'-L .,',.
- >'? - ' ,• - « h
556 Sa' alı KHK'nı n 711(c) maddesine pamlrl bir şekilde bir işureı i ış j56 Sayı l ı KHIC'n ın 7/1(d)
ınıüddmi aç ısı ndan drğerlendirilnıeaiaı de i şaret ilc mal ve hinnıeılcr araa ında doğstidiiiNf'iliş kr
aranması , dolayl ı çağrışımlann ise nicari hayaıın bir gereği olarak kabıii ed ı1dl(b ıı kÖpsamında
döğ ir1iiirilmesııesi gerekir.
Asukal ibarrı i 'Türk fil lC ıınım ıı Türkçe Snzlll ğOndr hak ve yasa i ş lerinde inleyenlere yol
gösserıneyi, mahke ınelrrde, elrvlrı daireleriadu haşkalar ı n ııı hakk ını ammay ı , korumayı mmlek
edisen ve bunun için yasan ı n gcrekı irdi ği asrtları taşıyan kimse" şeklinde ı an ıııılanmakuad ı r
Dolayısıyla Avukat" ibaresinin örellilele hukuki dan ılmunl ı k hlzaneı lcrl' Iş In doğrııdnn
lan ımlayıc ı nitciikic bir ibar, oldu ğu, dolay ı s ıyla KRK'n ı n 711(e) ve (d) maddeleri kapsam ı na
girdi ği aç ık olmakla birlikıc i ş bu itirazın değerlendirilmesinde Ibarenin ba şvuru kapsamında yer
alan mal ve hizısı rtlerle ilişkln'min ineelenmeı l gerekmeleıadir. Bu çerçevede yap ı lan incelemede
ise, ibareniıı 9. sı n ı fta yer alan nısllarla doğrudan bir iliakisi bulunmad ığı , ibare ile bu s ı nıfta yer
alan "bilgisayarla, ve veri i şlere cihazlar ı" ile dolaylı bir iliaki kunı labilmesi şüphcsi onıaya ç ı kan
dahi bn ili şkinin bu sın ı fta yer alan ısallardan ziyade "bilgisayar yaz ı l ı mlan" ile, "avukaıl ı k
hizmetine ilişkin bilgisayar yazı l ı mlazı" olabileceği ihaimaliylr kurulabileceğ i, dolayısıyla
bvıı nmaın 9. s ı nafta yer alan mallar aç ıs ı ndan KHk''n ın 7/1(c) ve (d) maddrleri kapsam ında
de
ğerlendirilemeyeceği kabul edilnıelidir.
"Avukaı" ibareui 3$, n ın ı l' kapsam ında lescili talep edilen hiasnesler aç ı sından değerlendirildiğinde
ine, lanet ile bu s ı n ı fta yer alan "reklsmc ı l ık,,,, büro hinnactleri, iıbğlas ihracat acenta hizaıaeı leri,
cimri y e e ı nai ürünler için ekaperlik hizmeı lrrı , aç ık aam ı nnalann düzenlenmesi ve gemçekle şı irilmesi
hizmetleri ve tariş hizmeTleri gibi hinnetlerle dolayl ı bir iliş ki kurulm, ihtimali bulunsa dahi bu
iligitinin son derece zayı f düzeyde kald ığı ve marka sahibine sadece iharenin anlam ından dolay ı
önemli birlicari avantaj sağlayacak düzeyde bir ilişki olmad ığı gğ rolnıektedir, Bununla birlikte, 35.
eın ı fta yer alan "iş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili dan ışmanlı k hizmetleri (mubasehecilik
hizmetleri dahil)' için a'vukaıl ı k mesleği vr hukuk bilgisinin önemli bir kaTk ı ve avanıuj sağlayacak
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özeitiklere sahip oldu ğ u. bu hizmetlerin bu nitelikleri haiz ki şi ya da kumluş lar tarafından
sunulınasin ı n hizmetin ıliceliğini cıkiletecek bir unsur oldu ğu dikkare al ınd ığında başvunı nun bu
hizmetler aç ısı ndan Kl-IK ıııa 711(c) ve (d> maddeleri kapsam ı nda değerlendirilmesi gerektiği
kaaı aalinıe varılm ışt ır
Belinhlen aedenlerle S ı n ıf 35: i ş yönetimi. idare,, ve tsi konular ile ilgili dana şunanlı k hizsnetle,i
(muhasubecilllc hizmetleri dühil)" hizmetleri d ışı nda kalan mal ve hier etleri ta tamam ı için itı n.nn
k ısmen kabulü gerekmişsir.
KARAR
kimsin kıtnten kabulü ıse ve başvumnuo Rtarj 3$: İş söaıetinai. idaresi re bu krnmlar ile ilgili
nda kalan nal ve
deaatrşmanlrk hizmetleri (ma.harebecilik hizmetleri drihiü hizmetleri datı
hizmetleri., e. ın.unı icin 1210512010 tarihli Resmi Masina Otilarninde ilan edilmea ınır oybirliğı ile
karar verilmiştir.

Prot Dr. Habip ASAN
Yenideta l ı.ctltttae ve D.terltadirme
Kanalı, Başkan ı
Masuafa DALKIRAN
ye

Sadernin AKIN
((ye
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Sayı :S4o/(oıS

Türkiye Barolar BIrli ğ I Ba ş kanl ığı
Ankara 2ü.sı2ğlı
YÜKSEK SEÇIM KURULU BA$KM4IJ ĞI
ANKARA

Aoa3wnunn 77' rıci maddesinin birinci ftic ıası 'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi
ıcçirnlezinin 4 y
ılda bir yapılması gertektedir. Ancak ay ın maddenin ikinci ftk
ıası
bilkmürroe Meclis bu töre dolmadan seçimleri yenileme katan ve,ebileenkfir. Bas ın ve
kamuoyunda miiletveldui seçimlerinin Meclisçe yenileme kana verilmesi sebebiyle erkene
alınacağına ilişkin güçlü bir beklenti bul ımmakeadir,
"SeÇÜTEIerÜ, Temel 116Mm/es re Sepısen KüiüiJe,f Eakbn K. Ile M
ŞfletveMlj
Seçimi Kamu, 'smit De4Iklft Yap ı/tamına Bak"' 5980 yilı Kamm'mı
29 ımm, maddesine
2839 aulı "Mliletwğışj Seçim Karrun'"ımun lS'iaci maddesi de
ğiştirilmiş ohş değişiklikten
sonraki madde metni , '...,kam ı kuruma nileliğtodeki markA kanelşian 1k
... $dnhı, re
denetim A ıgralknnda güm alanda, genel ve na seçimlerin b
ışkrşcmden bfr ş önce
seçimleri, yenilassssnmae kara, nem/tani hal/nde yenilem, karaman, ilanmdaa ba şlayarak
yedi gün kinügörevieHj.nt.,, ayr ı/asa isteğ
inde bWunmeddeça adeybklarsm knyansazja, ve
aday

göstedlemeje,." Olmuşror, Bu hükmün yürünlüğe giriş tarihi de 10.041010 dur.
Aııayaıamtzın 67' acI maddesine 4709 say ılı Kanını'ı

m 24'üncn nmddesi t le

3.101001 tarihinde eklenen ek üknda, seçim k---t—d- yapı
/an değişIkllklerymüıjı e
girdiği lar£4len ü/hattı bir yıl içinde yapı
lacak seçljnlenf, şgalanma hükmü

bul unmahadır.

Bu dıırıınıda, kanun değ
işikliğ
i ronummda getirilen hükmün, MecUa'çe yenileme
katan verilmesi beklenen bu seçimler için uygulamp e ilanmayacap önem ta şımaktadır. Bu
da ancak seçim tarihinin tespiti ile mümbln olabilecektir.
Seçimlerin başlangı ç tarihlerini ve seçimlerden öl ıce
istifası gereken kamu
- görevlileri ve di ğer kişilerin hela sarihlerinin tespit ve ilankanussen
görev ve yetkisinin Yüksek
Ksmıl'umtzda olmas
ı sebebiyle;
Barolar ve Türkiye Barolar Birli ğ
i Yönetim ve Disiplin Kumlu üyelerinin milletvekili
seçimlerinde aday olabilmeleei için istifa enae mnmlulu ğunda bıslımup bulunmadıklarsaja ve
intifi zorunlu ise b ımın, hangi tarih olacağmın Yüksek Kıeuhndnı, ö ğrenilmesı zartaren
''olma
Konunun tskdirini ve de ğertendirilmesini Yüksek Km ıal'unua sunarım.
/
(kat (Aıuea COŞAR

Adres Oğı,iar Malı. Banş Maaço üd. Av,öSsmfr ösü Sokak Nora 06520 Balgat. ANKARA
Tel:0(312)3929200. rika: 0(313)2*65565
latenat Mrr şlnfl,w.bsrobtdjleartja. IktIşImı vewve.baroHriikorg.trrıletisam
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t
TARİH: 08/02/ 2011
SAYI 352
NA

hajdşSt
Bil
üZere MilletitJali GntI Seçim!n4nir, ritmül üesi içi pü yş.h,csı halinde
- 22.07201! tml*degeclaT ıeicte o4. lqmvoyindu 12 Hczir 2011 taıiüe yapı loca ı
kanjşjbrcictsr.
Mi
ii 5iWc.iç üeleyai. MiIletvüiIl 5eçim Kamn/,ıı., 0SO4.2010
taü.de değişik lajıci
ürarıu lar.mvj rüteJŞı eId meslek IanduşIa Ile wd<al
kare. bordçalcn ile ht ğfrWderfn ıc bııtm üZt IBnilışlarurnt it kahldıld, tqebbt ityo
rtalödcn, ğeilm e denetim knjSında gğev aJmor genel ve , seçimlerin
başlwş mtm bir ay ta semrn yeivlatmes Inc karar vcnTmesi halinde ye.ilnne karmw ı
ilomCon başlayarak yedi gül İçinde 9öre4aindea. a>.,hna isteŞndc babnw.d.kGn
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TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI
31. OLA ĞAN GENEL KURULU

ına
Çeşitli Kurum ve Kurulu ş ları n Çalışmalar
TBB'yi Temsilen Kat ılımlar

Türkiye Barolar Birli ğ i 31. Ola ğan Genel Kurulu

ÇEŞİTLİ

TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİNİ TEMSİLEN
GÖRE VLEND İRİLENLER

KURUM VE
KURULUŞ LARIN
ÇALIŞMALARINA

Başbakanlık Avrupa Birli ği Genel Sekreterliği tarafından 1213 Ocak 2009 tarihlerinde düzenlenen "TAIEX Semineri"ne Birliğimizi temsilen Mehmet Gülerman ve Okan Arslan kat ılmıştır.
5809 sayı h Elektronik Haberle ş me Kanunu'nun 35. maddesi ile
Internet alan adlarımn tahsisini yapacak kurum veya kurulu şun
tespiti ile alan adı yönetimine ili ş kin usul ve esaslan belirleme
görev ve yetkilerinin Ula ştırma Bakanlığı'na verilmesini müteakiben, Ulaştırma Bakanlığı'nın 03.03.2009 tarihli ve 321 say ılı yazısı
ile "Internet Alan Adlar ı" tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürü tülmesi görevinin Bilgi Teknolojileri ve Ileti şim Kurumu (BTK)'na
verilmesi üzerine "internet Alan Adlar ı Yönetmelik Tasla ğı" hazırlığı için oluşturulan "Ulaştı rma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri
Kurumu İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu"na 31
Mart - 15 Mayı s 2009 tarihlerinde Türkiye Barolar Birli ği'ni temsilen Av. Oya Günendi kat ılmıştır ve 15 Mayıs 2009 tarihinde sunulan "Internet Alan Adları Yönetmelik Taslağı"na iliş kin raporun
na katkıda bulunulmuştur.
hazırlanması
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğimce GRECO Türkiye III.A şama Değerlendirme Sürecinde
19 Ekim 2009 günü yap ılacak olan "Suç Haline Getirme" isimli
panele, Birliğimizi temsilen Baş kan Yardımcısı Av.Talay Şenol ve
Hukuk Iş leri Müdürü Av.Özcan Çine kat ılmıştır.
Çankaya Belediye Başkanlığı tarafmdan 21 Kası m 2009 tarihinde düzenlenen "iklim Dostu Çankaya, Kopenhag iklim Zirvesine
Doğru" konulu toplantıya Birliğimizi temsilen Hukuk I şleri Müdürümüz Av.Özcan Çine katılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Gündeminde
bulunan Terörle Mücadele, CMK 10013fıkrasına bentler eklenmesi, Terörla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması na Dair
Kanun Teklifi, TCK ve Terörle Mücadele Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine Birliğimizi temsilen
Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Mehmet Zeki Durmaz kat ılmıştır.
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlü ğü bünyesindeki
271

TBB'Y İ TEMSILEN
KATIUM LAR

Türkiye Barolar Birli ği 31. Olağan Genel Kurulu

ÇEŞiİİi "Hukuk Muhakeıneleri Kanunu Tasarısı " ve "Hukuk UyuşmazKIJRUMVE
lıklarında Arabuluculuk Kanun Tasar
ısı " komisyon çalışmalaKURULU ŞLARIN
rma, Birliğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Av.Ceng ız Tuğral
ÇALI ŞMALARINA
TBBYiTEMSiLEN katilmıştır.
<ATILIMLAR

26-27 Aralık 2009 tarihlerinde Önce Çocuklar Projesi kapsamında "Çocuklar İçin Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Üniversitelerde Çocuk Koruma Merkezleri İçin Model Geliştirme
Çalışma Grubu"nun UNICEF taraf ından Istanbul'da düzenlenen
toplantısı
na Birliğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Av.Cengiz
Tuğral'm katılmıştır.

Hatay Barosu'nun 66.Kurulu5 Y ıldönümü münasebetiyle 25
Aralık 2009 tarihinde yapacağı etkinliğe Başkan Yardımcımız
Av.Berra Besler ile Yönetim Kumlu Üyemiz Av.Serhan Ozbek
katılmıştır.
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafı
ndan 0708 Nisan 2009 tarihlerinde düzenlenen "Jandarma Personelinin
Avrupa İnsan Haklar
ı Standartları Alanında Bilgi ve Yeteneklerinin Artır
ı lması Projesi" çaliştayma Birli ğinıizi temsilen Ankara
Barosu Avukatlarmdan Hüseyin Çolak kat ılmiştir.
Başbakanlı k Kamu Görevlileri Etik Kumlu Ba şkanliği tarafı
ndan 15 Nisan 2009 tarihinde düzenlenen "Akademik Araştırma
Çalışması Ara Değerlendirme Toplantısı" na Birliğimizi temsilen
Hukuk Iş leri Müdürümüz Av.Özcan Çine katılmıştır.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğ ü tarafı
ndan 15 Nisan 2009 tarihinde düzenlenen "suçtan zarar görenlere ilişkin çalışmalara" Hukuk I şleri Müdürü Av.Özcan Çine,
"Suça sürü klenen ve denetim altına alı nan çocuklara ilişkin çalışmalara" ise yine kurumumuz avukatlarmdan Av. Oya Günendi
Birliğimizi temsilen katilnuşlardır.
20-21-22 Nisan 2010 tarihlerinde Kocaeli-Kartepe'de
düzenlenen "5651 Say ılı Yasa ve Türkiye'de Internet İçerik Düzenleme 11. Çal ıştayı "na Türkiye Barolar Birliğ
i'ni temsilen Av.
Oya Günendi kafilmıştır.
Dışiş leri Bakanl
ığı tarafından 29 May ıs 2009 tarihinde düzenlenen "İnsan Ticareti Alan ında Ulusal Yönlendirıne Mekanizmasını n Gözden Geçirilmesi: Bir Yılın Ardından Türkiye'de Mağdur
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na Birliğimizi temsilen Hukuk ÇEŞiTLi
Hakları rnn Korunması" toplantısı
KURUM VE
İş leri Müdürümüz Av.Özcan Çine katılmıştır.
KURULUŞLARIN
9-10-11 Haziran 2010 tarihlerinde Izmir'de düzenlenen "Ulus- ÇALI ŞMALARINA
lararası Biliş im Hukuku Kurultayı" kapsamında yer alan "Alan TBB'YITEMSİ LEN
KATILIMLAR
Adları ve IPV6 Çalıştayı "nda Av. Oya Günendi oturum ba şkanhğı göreviyle Türkiye Barolar Birli ği'ni temsil etmiştir.
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yay ın Genel Müdürlü ğü
tarafı ndan 12 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen "Mevzuat Bilgi
Sistemine Eri ş imin Kolaylaştırı lması" konulu çalıştaya Birliğimizi temsilen Hukuk İş leri Müdürümüz Av.Ozcan Çine katılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ba şkanlığı
tarafından 03 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen "Çek Kanunu
Tasar
ısı " nın görüşmelerine Birli ğimizi temsilen Prof .Dr.Yadigar
Izmirli ve Yrd.Doç.Dr.Mehmet Özdamar birlikte kat ılmışlardır.
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Ba şkanlığı tarafından 04 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen "Akademik Araştırma
Çalışması Değerlendirme Toplantısına" Birliğimizi temsilen Hukuk İş leri Müdürümüz Av.Özcan Çine katılmıştır.
Türkiye'de internet Alan Adları'mn sağlıklı gelişmesi için temel öneriler olu ş turmak ve bu önerileri "fr." alan adlan i şlemleı
ri için gerekli prosedür ve politikalan uygulayarak, alan adlar ın
tahsis eden ODTU Nic.tr (" fr" Alan Adlar ı) Yönetimi'ne ileterek
uygulanmalarmı sağlamak; güçler aynlığı ilkesini uygulamak ve
alan adı dağıtınıında "yasama", "yürütme" ve "yarg ı" işlevlerinda, Ulaştırma Bakanlığı'nca, Internet
ni ayırmak için 2000 y ılı
Kurulu'na bağli olarak çalış an, sektör temsilcilerinden ve içlerinde Türkiye Barolar Birli ği'nin de yer ald ığı 11 kurumsal üyeden
bir çalışma grubu olu şturulması üzerine faaliyete başlayan "DNS
Çalışma Grubu"nun; 4 Haziran 2009, 1 Tenunuz 2009, 29 Eylül
2009, 6 Ekim 2009,25 Aral ık 2009, 28 Aralı k 2009, 25 Şubat 2010, 19
Mart 2010, 24 Mart 2010, 29 Nisan 2010, 7 May ıs 2010, 1 Temmuz
2010, 8 Temmuz 2010, 27 A ğustos 2010, 5 Kasım 2010, 6 Ocak 2011
ve 26 Ocak 2011 tarihlerinde yap ı lan toplantılarma Türkiye Barolar Birliğ i'ni temsilen Av. Oya Günendi kat ılmıştır.
Adalet Bakanl ığı tarafından haz ırlanan "Yargı Reformu
Strateji Taslağı"nın tartışıldığı 8- 10 Haziran 2009 tarihleri
arası
nda Icızı lcahamam Hakimevi'nde yap ılan toplantılara TBB
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ÇEŞITLI Başkan Danışmanı ve Yayın Kurulu Başkanı Av. Teoman Ergiil
KURUMVE
katılmıştır. Çalışmalarda dile getirilen diğer görüşlerle birKURULUN
ÇALI ŞMALARINA likte, Adalet Bakanlığını n yargı üzerindeki etkinli ğinin giderTBB'Yİ TEMsİLEN ilmesi; hakim- savcı birlikteliğinin sona erdirilmesi; "silahlarm
<ATILIMLAR eşitliği"nin sağlanması ilkelerinin vazgeçilmezliğine vurgu

yapılmıştır. Savunulan görüşler doğrultusunda Taslağı n ilk
şeklinde TBB'nin "yargı da çalışanlar"la birlikte ele alman yeri ve
yetersiz içeriğinde değişiklik sağlanmıştır. Eylül 2010'da açıklanan
"Adalet Bakanlığı Strateji Raporu"nun "Yargın ın Verimliliği ve
Etkiliğinin Arttınlması " başliğı altında "Adil yargı lanma hakk ı
ve silahların eşitliği ilkesi çerçevesinde savunmanın etkinliğinin
arttır
ı lması için TBB ile iş birliği halinde çalış malar yürütülmesi" başlığı altındaki bölüm şöyledir:
"Bağımsız yargı nı n paydaşı ve kurucu unsurlanndan olan savunman ı n,
yargılama öncesi ve sonras ı evrelerde etkinliğinin arttırılmas ı ve
geliş tirilmesi için ilgili kurum ve kurulu şlarla çalışmalar yap ı lacaktı r.
Ortaya çıkacak yargı kararını n kalitesi ona "payda ş " olan unsurların
kalitesi ile doğ ru orantı lıdı r. Bu gerçek, ilk aş amada hukuk eğitiminin
seviyesinin yükseltilmesini gerektirmektedir. "Yarg ı lama diyalektiği"
açısı ndan son derece önemli role sahip kurumun mesle ğe alın ına koşulları,
meslek içi eğ itimi, yeni avukatlar ı n mesleklerinin önemine uygun olmayan şartlarda çal ışnıaları, amacı na uygun ve verimli staj imkanlar ı n ı n
kısı tlı lığı, resmi kurumlar nezdindeki konumlar ı gibi yaşadıkları bazı sorunlar bulunmaktadır.
Yargı lama diyalektiğ inin savunma bölümünü olu ş turan avukatlar, adil
yargılanma açısı ndan hukuk ve ceza yarg ılaması nda önemli role sahiptirler. Avukatları n delil toplaması , mahkemeye sunı nalan, mahkemeye
karşı taraf ve "savunman ın itham ile ba şlaması " ilkesini gerçekleştirmeye
yönelik tedbirlerin, ilgili kurumlarla i şbirliği halinde alı nması gerekmektedir. "Adil yargı lanma hakkı "nı n en önemli unsuru olan "silahlar
ın
eş itliği"nin yargı alan ı nda uygulanabilmesi, bu koşulları n gerçekleşmesi
ile doğru orantı lı dı r. Ayrıca, bunun insan hakları ihlalleri konusundaki
önleyici etkisinden de yara rlan ı lacaktır.
Adalet Bakanl ığı 'n ı n, Türkiye Barolar Birliğinin kararları nın
bozulması ve onanmas ı anlam ı na gelebilecek hükümler ile avukatlar
hakkı ndaki ceza soru ş turma ve kovuş turması evrelerindeki yetkileri ile
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ilgili TBB ile ortak çal ışmalar yapılacaktır." TMMOB inşaat Mühen- ÇEŞİTLİ
KURUM VE
disleri Odası tarafından Ol Temmuz 2009 tarihinde düzenlenen
KURULU Ş LARIN
2. Afet Sempozyumu Düzenleme Kurulu toplantısma B ırlığımı- ÇALIŞ MALARINA
zı temsilen Hukuk İş leri Müdürümüz Av.Ozcan Çine katılmıştır. TBB'Yİ TEMS İ LEN
..

Adalet Bakaııhgı Ceza İş leri Genel Mudunlugu tarafindan 07
Temmuz 2009 tarihinde düzenlenen "Ceza Muhakemesi Kanunu
Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yap ılacak
ına iliş kin Yönetmelik" görüşmeleriÖdemelerin Usul ve Esaslar
ne Birliğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Av.Cengiz Tu ğral ve
Hukuk İş leri Müdürümüz Av.Özcan Çine birlikte kat ılımşlardır.
ndan 30
Türk Hukuk Kurumu Ba şkanliğı Kurumunuz taraf ı
ve
Avukat"Hukuk
Eğitimi
Temmuz 2009 tarihinde düzenlenen
z
Av.Berra
lık Stajı" konulu açık oturuma Başkan Yardımcımı
Besler konuşmacı olarak kat ılmıştır.
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
ndan 22-26 Haziran 2009 tarihlerinde
Genel Müdürlüğü tarafı
Patalya
otelde
düzenlenen "Sektörleraras ı Çocuk
Kizılcahamam
imizi temsilen Ankara Barosu AvuKatı lımı Toplantısı"na Birliğ
katlarmdan Dilek Dermancioğlu katılmıştir.
ndan verilecek olan ve 01
Türkiye Gazeteciler Cemiyet tarafı
ndaki dönemi kapsaHaziran 2008-31 Mayis 2009 tarihleri aras ı
yan 2009 yılı Basın Özgürlüğü Ödülü Seçici Kuruluna Birli ğimizi
n Kumlu Başkanımız Av.Teoman Ergül kat ılmıştır.
temsilen Yayı
Çankaya Belediyesi Strateji Geli ştirme Müdürlüğü tarafmdan
29 Ağ ustos 2009 tarihinde düzenlenen "Paydaş Top lantısi" na
Birliğimizi temsilen Başkan Yardımcımız Av.Talay Şenol katilnııştir.
Baş bakanhk Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafmdan 10 Eylül
2009 tarihinde gerçekleştirilen "Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kurulu şları ve Etik", "Kayıtdışı Ekonomi ve Etik" ve "Sağlık
Hizmetleri ve Etik" konulu araştırma çatışmaları ile,
Yine il Eylül 2009 tarihinde gerçekle ştirilen "Gümrük Hizmetleri ve Etik", "Kamu İhaleleri ve Etik" ve "Etik Kültür ve Topna Birliğimizi temsilen Hukuk
lum" konulu araştırma çalışmaları
İş leri Müdürümüz Av.Özcan Çine katılmıştır.
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ÇEŞİTLİ

Avrupa Konseyi! Avrupa Komisyonu Ortak Program ı
KURUM VE "Türkiye'de Model Cezaevi Llygulamalarmm Yayg ı nlaş tırılması ve CeKURUŞ
N
zaevi Reforınunun Desteklenmesi Projes ı "nin 29 Eylül 2009, 11 Mart
ÇAUŞMARİNA
TBWY İ TEMS İLEN 2010 ve 13 Ocak 2011 tarihli Yürütme Kurulu toplant ılarma TürkiKATIL İMLAR ye Barolar Birli ği'ni temsilen Av. Oya Günendi katılmıştır.
Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlü ğü tarafından
5-6 Kası m 2009 tarihleri arasmda düzenlenen "Uluslararas ı Arabuluculuk Sempozyumu" na Birliğimizi temsilen Ankara Barosu
Avukatlarmdan Taylan Ar ıhan katılmıştır.
Başbakanlık Avrupa Birli ğ
i Genel Sekreterliği Mali İşbirliği
Başkanlığı tarafından 18 Eylül 2009 tarihinde yap ılan "Siyasi Kriterler Sektöre! izleme Alt Komite" toplantısına Birliğimizi temsilen Av.D.Deıya Ye şiladalı katılmıştır.
Başbakanlı k Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen "Kamuda ve Toplumda Etik Alg ı laması " konulu konferansa Birli ğimizi temsilen Hukuk İşleri Müdürümüz
Av.Ozcan Çine katilm ıştır
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve D ış İlişkiler Genel
Müdürlüğü Insan Hakları ve Ceza Sözleş meler Bürosu tarafmdar ı
yapılan
GRECO Türkiye III.A şanıa Değerlendirme Süreci konulu ön
bilgilendirme toplant ısına ve "Suç Haline Getirme" isimli panele
Birliğimizi temsilen Ba ş kan Yardımcımız Av.Talay Şenol ve Hukuk İş leri Müdürümüz Av.Özcan Çine birlikte veya ayr ı ayrı katılmışlardır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları
Merkezi'nin 22-23 Ekim 2009 tarihlerinde düzenledi ği "İşkenceyi
Önleme Anlaşması Seçmeli Protokolü Uyannca Türkiye'de Ulusal Onleme Mekanizmas ı Kurulması Çalıştayı" na Birliğimizi
temsilen Hukuk İş leri Müdürümüz Av. Özcan Çine kat ılmıştır.
Başbakanlık Avrupa Birli ği Genel Sekreterliği Mali İşbirliği
Başkanlığı'nı n 27 Ekim 2009 tarihinde gerçekle ştirdiği '2009 Ara
Değerlendinne Süreci Bilgilendirme" toplantısı
na Birliğimizi temsilen Av.Derya Yeşiladalı katılmıştır.
Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 04.12.2009 tari276
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hinde gerçekleştirdiği "Sosyal Güvenlik Kurumu IL Ola ğan Genci ÇE5IT1İ
Kurulu" na Birl%imizi temsilen Başkan Yard ımcınuz Av.Talay KURUM VE
Şenol ve Hukuk İşleri Müdürümüz Av.Özcan Çine birlikte kah!- ÇALI ŞMAR İ NA
mışlardır.
TBB'YTEMSİ LEN
WILIMLAR
İçişleri Bakanlığı Jandarma Gene! Komutanl ığı'nm 16-20 Kasım 2009 tarihlerinde düzenledi ği "İnsan Hakları Projesi" toplantısma Birliğimizi temsilen Ankara Barosu Avukatlarmdan Hüseyin Çolak katılmıştır.
Başbakanlı k Kamu Görevlileri Etik Kurulu Ba şkanlığı'nın 25
Kasım 2009 tarihinde düzenledi ği "Yolsuzluğun Onlenmcsi Için
Etik Projesi" proje kapan ış konferansına Birliğimizi temsilen Hukuk İşleri Müdürümüz Av.Özcan Çine kat ılmıştır.
Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlü ğü'nün
2009-2010 Eğilim ve Oğretim dönemi müftedat program ında yer
alan "Avukatlık Hukuku" konusunda ders vermek üzere Hukuk
Iş leri Müdürümüz Av.Özcan Çine Birliğimizi temsilen görevlendirilmiştir.
Çankaya Belediye Başkanl ığı'nın 21 Kası m 2009 tarihinde düzenlediği "iklim Dostu Çankaya, Kopenhag iklim Zirvesine Doğimizi temsilen Hukuk İşleri Müdürünı" konulu toplantıya Birliğ
müz Av. Ozcan Çine katılmıştır.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü ğü ile İngiltere ve Galler Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri'nin i şbirliği
ile yürütülen "Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar
ve Mağdurlarla İlgili Çalışmalann Geliştirilmesi AB Eş leştirme
Projesi"nin 19 Kası m 2009 tarihinde düzenlenen toplantısma Türkiye Barolar Birliği'ni temsilen Av. Oya Günendi kat ılmışhr.
Kamu Emekçileri Sendikalar ı Konfederasyonuna yönelik baskılara ilişkin adil yargılanma ve yargılama şartlarının gözlenmesi
için TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av.Serhan Özbek gözlemci olarak görevlendirilmiştir.
Türkiye Adalet Akademisi Ba şkanlığı Mevzuat ve Kurullar
Bürosu 4954 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasınırı
(1) bendi uyarınca Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul üye seçin-ii için yap ılacak toplantıya Birliğimizi temsilen Hukuk İşleri
Müdürümüz Av.Özcan Çine kat ılmıştır.
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ÇEŞİTLİ
KURIJMVE

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bulunan
"Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapı lmasina Dair Kanun Tasans ı" ile "Tebligat Kanunu ve Kara yollan
JBB'Yİ TEMSİ LEN Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmas ına Dair Kanun Teklifi"
ICATİLIMLAR görüşmelerine Birli ğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Av. Cengiz
Tuğral katılmıştır.
Avukatlık Yasasını
n 125.maddesinin son fıkrası gereğince
Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı
nı
n kararı çerçevesinde
"Ülke Gündemindeki Son Geli şen Ola ylann Değerlendirilmesine
Yönelik Çalışma" gündemli, 22 Kasım 2009 tarihinde Ankara'da
yapılan 18.Baro Başkanları toplantısında; Adana ve Hatay Baro
Başkanlarının "Demokratik Açılım" konusunun ayr ı bir toplantıda tartışılması hakkındaki görüş ve temennilerine dayalı Diyarbakır Barosu'nun ald ığı etkinlik kararma iliş kin toplantıyı Türkiye
Barolar Birliği Baş kan Yardımcısı Av.Berra Besler ve Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av.Cengiz Tu ğral izlemişlerdir.
Diyarbakır Barosu Başkanlığı tarafı ndan 16-17 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen Baro Ba şkanları toplantı sma; Türkiye Barolar Birliği Baş kan Yardı
mcısı Av.Berra Besler, Genel Sekreteri
Av.Cengiz Tuğral ve Yönetim Kurulu Uyelerimiz Av.Asude Şenol ve Av. M. Turgay Bilge'den olu şan bir heyet katılmışlard ır.
CCBE Avrupa Barolar Konseyi PECO Komitesinin 22 Ocak
2010 tarihinde Brüksel'de yap ılan toplantısı na, Birliğimizi temsilen Uluslararası Iliş kiler ve AB Merkezi Müdürü ve CCBE Temsilcimiz Av.Derya Ye şiladalı katılmıştır.
Uluslararası Avukatlar Birli ği'nin 30 Ekim-3 Kas ım 2010 tarihlerinde gerçekleştireceğ i Kongreye Birli ğimizi temsilen Av.Derya
Yeşiladalı katılmıştır.
Başbakanlık Dış Ticaret Müste şarlığı'nın "Hizmetler TicaretiGüney Kore" konulu yaz ısı kapsanın-ı da 14-16 Haziran 2010 tarihleri arasmda düzenlenen hizmetler ticareti ve yat ırımlar alanındaki taahhüt listelerinin olu şturulması amacı yla gerçekleştirilecek
toplantıya Birliğimizi temsilen Baş kan Yardımcınuz Av.Talay Şenol katılmıştır.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlü ğünün, İcra Dairelerinin Kapasitesinin iyile ştirilmesi Projesi kapsam
ında olu şturulacak çalış ma guruplarmda prev yapmak üzere Birli ğimizi temsilen
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TBB Saymanı Av.Sitare Sağsen ve Ankara Barosu avukatlar ından ÇEŞİTLİ
KURUM VE
Av.Mehmet Gültekin Gürı demir görevlendirilmiştir.
KURULUŞLARIN
Başbakanlık Insan Hakları Başkanlığı tarafından 9-12 Şubat ÇALI ŞMALARINA
2010 tarihlerinde düzenlenen "Çocuk Çal ış tayı"na Birliğimizi TBBYITEMS İLEN
iCAT1LIMLAR
temsilen Av.Dilek Dermancıoğlu katılmıştır.
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlü ğü tarafından 22-23
Ocak 2010 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "Suç Mağdurlarına
Yardım Hakkı nda Kanun Tasarısı Değerlendirme Paneline" Birliğimizi temsilen Başkan Yardımcımı z Av.Talay Şenol katılmıştır
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bulunan
"Tebligat Kanunu ve Baz ı Kanun larda Değişiklik Yapı lmasına
Dair Kanun Tasarısı " görüşmelerine Birli ğimizi temsilen Ba şkan
Yardımcımız Av.Talay Şenol katılmıştır.
Başbakanlık İ nsan Hakları Başkanlığı'nın 18-19 Şubat 2010
ını n Kurumsallaşmai 4 insan Haklar
tarihlerinde düzenlediğ
i
mizi
temsilen
Yönetim
Kurulu Uyemiz
st Çalıştayı " na Birliğ
Av.Serhan Özbek kat ılımştır.
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nın 09-12 Şubat 2010 tarihlerinde Çeşme-Izmir'de düzenledi ği"Çocuk Hakları izleme ve
Çocuk Katılımı" konulu Çalıştay'a Birli ğimizi temsilen Ankara
Barosu Avukatlarmdan Dilek Dermanc ıoğlu katılmıştır.
Adalet Bakanlığı Strateji Geli ştirme Ba şkanlığı'nın "Koruyucu
Hukuk uygulamalar
ını n Geliş tirilmesi Projesi Çal ışmalarına"
Birliğimizi temsilen as ıl üye sıfatı yla Yönetim Kurulu Uyemiz
Av.Serhan Özbek, yedek üye olarak da Av. Ekim Ergün görevlendirilmiştir.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü ğü ile
Ingiltere ve Galler Ulusal Denetimli Serbestlilc Hizmetleri'nin i şi ile yürütülen "Türk Denetim ii Serbestlik Hizmetlerinde Çobirliğ
ı n GeliştirilmesiAB Eşleş cuklar veMağdurlarla ilgili Çal ışmalar
tirme Projesi"nin 11 Şubat 2010 tarihinde düzenlenen toplant ısma
Türkiye Barolar Birli ği'ni temsilen Av. Oya Günendi kat ılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonuna havale
ının Korunması Hakkında Kaedilen "551 say ılı Patent Haklar
e,
Endüstriyel
Tasar ımlann Korunması
nun Hükınünde Kara rnanı
Hakkı nda Kanun Hükmünde Kararname, Co ğrafi İş lerin Korunması Hakkında Kararname ve Marka ların Korunması Hakkında
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ÇEŞITU Kanun Hükmünde Kararnamede De ğişiklik Yapı lmasına Dair
KURUMVE
Kanun Teklif"lerinin 18.02.2010 tarihinde yapılan görüşmelerine
KURULU ŞLARIN
Birliğimizi temsilen Ankara Barosu Avukatlarmdan Av.Sam ıye
ÇALI ŞMALARINA
TBBYİ TEMS İLEN Eyüboğlu kahlmıştır.
KATİLIMLAR

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanliğı'mn 1 8 19 Şubat 2010 tarihlerinde yapılan "Jandarma Personelinin Avrupa Insan Haklar
ı Standartlar
ı Alanı nda Bilgi ve Yeteneklerinin
Artırılması Projesi" çalıştayma Birliğimizi temsilen Ankara Barosu Avukatlarından Hüseyin Çolak katılmıştır.
Antalya Barosu Başkanlığı Staj Okulu'nun 01 Şubat 2010 tarihinde yapılacak açı lişına Birliğimizi temsilen Ba şkan Yardımcımız Av.Berra Besler'in katılmıştır.
Avukatlık mesleğinin icrası sırasmda kar şılaşılan sorunları
n
tespiti ve çözüm önerileri getirilmesi; önerilerin mevzuat de ğişikliğini gerektirmesi durumunda bunları
n taslaklarırnn haz ırlanması amacı yla Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlü ğünde
kurulması planlanan "Çalışma Grubu" toplantılarma Genel Sekreter Av.Cengiz Tuğral, Sayman Üye Sitare Sa ğsen, Üye Asude
Ş enol, Üye Av.Ahmet Göre! ve Üye Av.Serhan Özbek Birli ğimizi temsilen katılnuşlardır.
Türkiye Adalet Akademisi'nir ı AB TAIEX Ofisi ile birlikte, 1011 Aralık 2009 tarihlerinde yap ılması planlanan "Yargını n Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Etkililiği" konulu uluslararası sempozyuma
"Birliğimizi temsilen Av.Hüseyin Erkenci ve Av.Mehdi Bekta ş
katılmışlardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ba şkanlığı
tarafından 18.03.2010 tarihinde yapılan "Terörle Mücadele Kanunu Ile Bazı Kanun larda Değ
i şiklik Yap ılması na Dair Kanun Tasar
ısı" görüşmelerine Birli ğimizi temsilen Ba ş kan Yardımcınuz
Av.Talay Şenol katılmışlardır.
Çankaya Kaymakaml ığı Çankaya Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafmdan 23 Mart 2010 tarihinde düzenlenen "Meslek Tanıtım" toplantısına Birliğ
imizi temsilen Hukuk İş leri Müdürümüz
Av.Özcan Çine katılmışlardır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Ba şkanlığı
tarafından 31 Mart 2010 tarihinde yapı lan"Türkiye Insan Hakla280
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n Kurumu Kanunu Tasans ı" görüşmelerine Birli ğimizi temsilen ÇEŞİTU
KURUM VE
Hukuk İş leri Müdürümüz Av.Ozcan Çine kat ılımşiardır.
KURULU ŞLARIN
Içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 28 ÇAU ŞMALARINA
Nisan 2010 tarihinde "Jandarma Personelinin Avrupa İnsan Hak- TOB'YITEMSILEN
KATILIMI.AR
lan Standartları Alanı nda Bilgi ve Yeteneklerinin Artırılmas ı
nda yapı lacak toplantıya Birliğimizi temsilen
Projesi" kapsamı
Ankara Barosu Avukatlarmdan Hüseyin Çolak katılmışlardır.
Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü tarafından 04-05 Mayı s 2010 tarihlerinde düzenlenen "24.1ş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" etkinliklerine Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Serhan Özbek katilnıışlardır.
Türkiye Adalet Akademisi Ba şkanlığı Dış İlişkiler Ve Projeler
Genel Koordinatörlü ğü tarafından 24-25 May ı s 2010 tarihlerinde
gerçekleştirilen "Çağdaş Demokrasilerde Yargı ve Medya ilişkileri" konulu uluslararası sempozyuma Birli ğ imizi temsilen konuş macı olarak Hukuk İş leri Müdürümüz Av.Özcan Çine, kat ılımcı
olarak da Av.Mehmet Gülerman kat ılmışlardır.
Başbakanlık Dış Ticaret Müste şarlığı Hizmet ticareti yatırımlar
alanındaki taahhüt listelerinin olu şturulması amacıyla 14-16 Haziran 2010 tarihlerinde düzenlenecek toplantı ya Birliğimizi temsilen Başkan Yardımcımız Av.Talay Şenol ile Hukuk Mü şavirimiz
Av.Ozcan Çine birlikte veya ayrı ayrı katılmışlardır.
Şırnak Barosu Başkanlığı tarafı ndan 30 Nisan-02 Mayıs 2010
işimi"
tarihleri arası nda düzenlenen "Demokrasi ve Anayasa De ğ
ımcımız
Yard
temsilen
Başkan
ğimizi
konulu sempozyuma Birli
Av.Talay Şenol ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av.Mehmet Zeki
Durmaz ve Av.Serhan Özbek'in kat ılmışlardır.
Artvin Barosu Ba şkanl ığı ve Birliğimiz tarafmdan 18 May ıs
2010 tarihinde düzenlenen "Anayasa De ğişiklikleri ve Yarg ının
imizi temsilen Ba şkan Yardımcı Sorunlan" konulu panele Birli ğ
larınız Av.Berra Besler ile Av.Talay Şenol katılmıştır.
Adalet Bakanl ığı Strateji Geli ştirme Ba şkanlığı tarafından yürütülen "Adli Yardı m Projesi "ne Birliğimizi temsilen, ası l temsilci
enol yedek temsilci olarak
olarak Başkan Yardımcısı Av.Talay Ş
ise Genel Sekreter Av.Cengiz Tu ğral katılmıştır.
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ÇEŞİTİ]

Manisa Barosu Ba şkanlığı'nın 4-5-6 Haziran 2010 tarihlerinde
düzenlediği
"Türkiye İIL Stajyerler Kuru Ita yı"na Birliğimizi temKURU ŞLAN
ÇALI ŞMALARINA silen Başkası Yardımcısı Av.Talay Şenol katılmıştır.
TBWYFIEMS]LEN
İçişleri
KATILIMLAR

Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından dû"Aile Içi Şiddetin Önlenmesi Projesi" ne Birliğimizi
temsilen, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Asude Şenol'un görevlendirilmiştir.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından
TÜBİTAK' ın finansman deste ği ile yürütülen "Hakim-Savcı ve
Adalet Personelinin Performans De ğerlendinnesinde Güvenilir
Yeni Ölçüm Ara çlannı n ve Kriterlerinin Olu şturulması" projesine Birliğimizi temsilen TBB Yönetim Kumlu Üyesi Av.Ahmet
Gürel ile yine TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. M. Zeki Durmaz ve
TBB İnsan Haklan Merkezi üyelerinden Kayseri Barosu mensubu
Av. Uğur Altun'un katilmıştır.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba şkanlığı'nın 2010 yılı "Basın
Özgürlüğü Ödülü Büyük Seçici Kurulu" na Birliğimizi temsilen
Yayın Kurulu Ba şkanımı z Av.Teoman Ergül görevlendirilmi ştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kad ı
n Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından 24.06.2010 tarihinde yap ılacak "Kadının Çalışma Hayatı na Katılımı ve istihdamını n Artırılması" konulu
genel bilgilendirme ve isli şare toplantı sma Birliğimizi temsilen
Hukuk Mü şavirliğimiz avukatlarından Seray Şenfer kahlmıştır.
Adana Barosu Ba şkanlığı tarafı ndan 16.10.2010 tarihinde düzenlenen "Adli Yard ı m Uygulama lann ı n Yaygınlaştınlması ve
Adli Yardı m Uygulama Faaliyetlerinin Geli ştirilmesi" konulu sempozyuma Birli ğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz
Av.Zeki Durmaz kat ılmıştır.
Adalet Bakanl ığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü ğü ile İngiltere ve Galler Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri aras ında
gerçekleş tirilen "Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Mağdurlarla İlgili Çalışmalar
ı n Geliştirilmesi Projesi"nin
28 Eylül 2010 günü yap ılan kapan
ış törenine, Birliğimizi temsilen Genel Sekreterinüz Av.Cengi.z Tu ğral ile Hukuk Mü şavirimiz
Av.Özcan Çine birlikte katılmışlardır.
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Üyeli ğine Birliği- ÇEŞİTLi
KURUM VE
mizi temsilen Av.Re şat Yalı n görevlendirilmiştir.
KURULU Ş LARIN
ÇALi
Ş MALAR İ NA
22-23
Ekim
tarafmdarı
Derneği
Türkiye Havayolu Pilotlar ı
TBB'YITEMS İ LEN
"Talpa
Hava
Hukuku
2010 tarihlerinde Istanbul'da yap ılacak
an Hakları Merkezi- KATILİ MLAR
Konferansı"na Birliğimizi temsilen TBB İns
miz avukatlarmdan Gamze Karaduman katılmıştır.
15-16 Ekim 2010 tarihlerinde dokuzuncusu düzenlenen "Medeı Topla nt ısı"na, Birliğimizi temni Usul ve icra- İflas Hukukçular
Şenol'un katılmıştır.
z
Av.Talay
kan
Yardimcımı
silen Baş
11 - 12 Kası m 2010 tarihleri aras ı nda Londra'da düzenlenecek
olan "Sibersuçlar : Avrupa'da Hukuki Çerçevenin Geli şimi" konulu konferansa Birli ğimizi temsilen Ba şkan Danış man Av.Özgür
Eralp katılmıştır.
Başbakanlı k AB Genel Sekreterliğince yürütülen 2011-2015
Stratejik Planı Hazırlanmas ı Projesi kapsamı nda düzenlenen
Paydaş Toplantısı çalışmasma Birli ğ imizi temsilen Av.Gamze Karaduman ve Av.Aylin Nasuh görevlendirilmi ştir.
TBMM Başkanlığı Genel Sekreterli ğince düzenlenen "Kanun
Yapım Seınpozyumu"na Birli ğimizi temsilen Ba şkan Yardımcısı
Av.Talay Şenol, Genel Sekreter Av.Cengiz Tu ğral ve Hukuk Müş avirimiz Av. Ozcan Çine görevlendirilmi ştir.
Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Ba şkanhğının tarafından
oluş turulan "Türkiye'de Adalete Daha İyi Eri şim İçin Koruyucu
Hukuk Uygulamasını n Geliştirilmesi" projesi yönlendirme ekibinde Birli ğimizi temsilen TBB Ba şkan Yardımcısı Av.Talay Şenol
ve Hukuk Müş avirimiz Av. Özcan Çine görevlendirilmi ştir.
Türkiye Bankalar Birli ği'nin Yargıtay Başkanlığı ile birlikte 27
i "BanKasım 2010 tarihinde Büyük Abant Otel'de gerçekle ştirdiğ
kacilık Uygulaması nda Güncel Hukuki Sorunlar" konulu seminere, Birliğimizi temsilen Sayman Uyesi Av.Sitare Sa ğsen ile Yönetim Kurulu Üyesi Av.M.Turgay Bilge kat ılmıştır.
Türkiye ve Orta Do ğ u Amme idaresi Enstitüsü İnsan Hakları
Araştırma ve Derleme Merkezinin, "İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Danışma Kurulu Üyeliği"ne, Birliğ imizi temsilen
TBB Insan Hakları Merkezi Koordinatörü ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Av.Serhan Ozbek görevlendirilmiştir.
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ÇEŞiTLİ
KURUM VE
KURULU ŞLARIN
ÇALI ŞMALARINA
TBB'Yİ TEMSİ LEN
KATItJMLAR

"Basın İlan Kurumu Genel Kundu"nda, Birliğimizi Başkanımız Av.V.Ahsen Co şar temsil etmektedir.
14.Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan "Hrant Dink
Suikastı"na iliş kin davarurı 07.02.2011 gÜnlü 16 inci celse duru şmasma, Türkiye Barolar Birli ği Başkanı Av.V.Ahsen Co şar, Başkan Yardımcıları Av.Berra Besler, Av.Talay Şenol, Genel Sekreter
Av.Cengiz Tu ğrai, Yönetim Kurulu Üyeleri Av.Kadri Necati Markoç, Av.Asude Şenol, Av.Serhan Özbek ile Basm Mü ş aviri Nesrin
Turhan'm gözlemci olarak kat ılmıştır.
Diyarbakır 6.Ağı r Ceza Mahkemesinde (Dosya No:2010/444)
görülmekte olan KCK davas ının 18 Ekim 2010 tarihinde yap ılan duruşmasına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz
Av.Serhan Ozbek, Türkiye Barolar Birli ği Insan Hakları Merkezimiz Avukatlarından Serkan Cengiz ve Hüseyin Erkenci gözlemci
olarak katılmışlardır.
Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından 11 Kası m 2010 tarihinde düzenlenen "14. Tüketici Konseyi Üye Tespiti" toplantısı
na Birliğimizi temsilen Ankara Barosu Avukatlar ı ndan Av.Reşat Yalm
katılmıştır.
Başbakanlı k Özürlüler İdaresi Ba şkanlığı'nı
n "Türkiye'de Özgürlüğe Dayalı Aynmcı lı kla Mücadele" konulu projesi kapsamında 04-05 Kasım 2010 tarihlerinde düzenledi ği "Özgürlüğe Dayalı
Aynmcılıkla Mücadele" konulu sempozyuma Birli ğimizi temsilen Ankara Barosu Avukatlanndan Olgun Y ılmaz kahlmıştır.
Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı İş Sağlığı ve Güvenli ği
Genel Müdürlüğü 27-28 Kasım 2010 tarihlerinde Antalya'da düzenlediği "iş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Çalıştayı"na Birliğimizi temsilen Antalya Barosu avukatlarmdan Av.O ğuz Sançobanoğlu katılnııştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ba şkanlığı
tarafı
ndan 02.11.2010 tarihinde yap ılan "Türk Ceza Kanununda
Değişiklik Yapı lması na Dair Kanun Teklifi" görüşmelerine Birliğ
imizi temsilen Ba ş kan Yardımcınuz Av.Talay Şenol katılmıştır.
Türkiye Adalet Akademisi E ğitim Merkezi Müdürlü ğü'nün
2010-2011 E ğilim ve Ö ğretim dönemi müfredat program ında yer
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alan konularda ders vermek üzere Birli ğimizi temsilen Ankara
Barosu Avukatlarından Salih Akgül görevlendirilmi ştir.
n
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ba şkanlığı'nı
gündeminde bulunan "Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarısı " görüşmelerine Birli ğimizi temsilen Başkan Yardmwımız Av.Berra Besler kat ılmıştır.
Adalet Bakanl ığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü ğü tarafından 11 Kasım 2010 tarihinde yap ılacak Danış ma Kurulu toplantısı na Birliğimizi temsilen Hukuk Mü ş avirimiz Av.Özcan Çine
katılmıştır.
Çevre ve Orman Bakanl ığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüü tarafından 11-12 Kası m 2010 tarihlerinde düzenlenen "İDEP
ğ
Projesi-Türkiye'nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Plan ı nın
Taslağının Hazırlanması Çalıştaylan-1" toplantıya Birliğimizi
temsilen Hukuk Mü şavirliğimiz Avukatlanndan Ekim Ergün katılmış tır.
Adalet Bakanl ığı Personel Genel Müdürlü ğü'nün"İcra Dairelerinin Kapasitesinin İyileştirilmesi" projesi kapsamında yaptığı
çalışmalara Birli ğ imizi temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz
Av.Sitare Sa ğ sen ile Ankara Barosu Avukatlar ı ndan Mehmet Gültekin Gündemir katılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Ba şkan-lığı'mn
gündeminde Koltuk Gôzetim Komisyonu Kurulmas ı ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" görüşmelerine Birliğimizi temsilen Yônetim Kurulu Üyemiz Av.Serhan
Özbek ve Hukuk Mü şavirimiz Av.Ozcan Çine kat ılnuştır.
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gendan düzenlenen "Çocuğa Yönelik Şiddetin
nel Müdürlü ğü tarafı
Önlenmesi Ulusal Eylem Plan ı Hazırlı k Toplantısı " na Birliğimizi temsilen Ankara Barosu Avukatlarmdan Dilek Dermanc ıoğlu
katılmıştır.
Türkiye Adalet Akademisi Ba şkanlığı Mevzuat ve Kurullar
Bürosunun 4954 say ılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci f ıkrasımn (ı ) bendi uyarmca Türkiye Adalet Akademisi Genel Kuruluna
ıya Birliğimizi temsilen Huığı toplant
seçeceği bir üye için yapt
kuk Iş leri Müdürümüz Av.Özcan Çine kat ılmıştır.
285

ÇE ŞİTLİ
KURUM VE
KURULUŞLARIN
ÇALIŞMALARINA
TBB'Yİ TEMS İLEN
KATILİMLAR

Türkiye Barolar Birli ği 31. Ola ğan Genel Kurulu

ÇEŞİTLİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ba şkanlığı
KURUMVE
gündeminde bulunan "Tebligat Kanunu ile Adli Sicil KanununKURLAN
ÇALI ŞMALARINA da Değişiklik Yapılması na Dair Kanun Tasansı" ile "Tebligat
TBBYİ TEMSİLEN Kanunu ve Kara yollan Trafik Kanununda Değişiklik Yapı lmaKATİIIMLAR sina Dair Kanun Teklifi" görüşmelerine Birli ğimizi temsilen Ge-

nel Sekreterimiz Av.Cengiz Tu ğral katılmıştır.
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğ ü tarafı
ndan düzenlenen "Suç Mağdurlanna Yardı m Hakkında Kanun Tasansı
Değerlendirme Paneline" Birliğimizi temsilen Başkan Yardımcımız Av.Talay Şenol katılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ba şkanlığı
gündeminde bulunan "Tebligat Kanunu ve Baz ı Kanunlarda Dei şiklik Yapı lması na Dair Kanun Tasans ı" görüşmelerine Birliğ
ğimizi temsilen Baş kan Yardımcımız Av.Talay Şenol katılmıştır.
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen
"İnsan Haklanmn Kurumsalla şması Çalış tayi" na Birliğimizi
temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Serhan Özbek kat ılmıştır.
Diyarbakır 6.Ağır Ceza Mahkemesinde (Dosya No:2010/444)
görülmekte olan KCK davas ının 13 Ocak 2011 tarihinde yap ılan
duruşmasına Birliğimizi temsilen Baş kan Av.V.Ahsen Co şar ile
birlikte Baş kan Yardınıcılarımı z Av.Berra Besler, Av.Talay Şenol,
Genel Sekreterimiz Av.Cengiz Tu ğral ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av.Asude Şenol,Av.Serhan Özbek, Türkiye Barolar Birlii Insan Hakları Merkezi Baş kam Prof.Dr. Rona Aybay ve Bas ı
ğ
n
Müşavirinıiz Nesrin Turhan gözlemci olarak katılmışlardır.
Liberal Dü şünce Topluluğu tarafmdan düzenlenen toplantıya Birliğ
imizi temsilen Hukuk Mü ş avirimiz Av.Özcan Çine
katılmıştır.
Başbakanlı k Kamu Görevlileri Etik Kurulu Ba şkanlığı'nın
"Etik Komisyonlan İhtiyaçAnalizi Projesi" kapsamında yap ılacak çalıştaya Birliğimizi temsilen Hukuk Mü şavirimiz Av.Özcan
Çine ile birlikte Av.Aylin Nasuh kat ılacaktır.
Rekabet Kurumu Başkanlığı tarafı
ndan yap ılan çal ıştaya Birliğimizi temsilen Hukuk Mü şavirliğimiz personeli Av.Aylin Nasuh katılnııştır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ba ş- ÇEŞiTÜ
KURUM VE[RIN
kanhğı'nda yapılan "Sporda Ş iddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı" görüşmelerine Birliğimizi temsilen ÇALI ŞMALARINA
TBBtTEMSiLEN
Hukuk Müş avirimiz Av.Özcan Çine kat ılmıştır.
KATİİIMİAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ba şkanlığı'nda yapilan "Bazı Kanuniarda Değişiklik Yapılmasına
ısı" görüşmelerine Birli ğimizi temsilen Ba şDair Kanun Tasar
kan Yardımcı miz Av.Talay Şenol katılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ba şının Korunması Hakkında
kanlığı'nda bulunan "Patent Haklar
Kanun Hükmünde Kararname, Endüstriel Tasanmlann Korunması Hakkı nda Kanun Hükmünde Kararname ve Co ğrafi işaretlerin Korunması Hakkı nda Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması na Dair Kanun Teklifi" ile, "Patent Haklarırnn Korunması Hakkı nda Kanun Hükmünde Kararname, Enım/ann Korunmas ı Hakkında Kanun Hükmünde
düstriel Tasar
Kararname ve Coğrafi İşaretlerin Korunmas ı Hakkında Kanun
ın Korunmas ı Hakkında KaHükmünde Kararname ve Marka lar
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yap ılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmelerine Birliğimizi temsilen Ankara Barosu
avukatlarmdan Av.Makbule Ozer Arpa ğ ile Av.Samiye Eyüboğ lu katilmışlardır.
Pozitif Yaş am Derne ği tarafından düzenlenen "Yasal Çerçeve
i Arama" toplantısma Birliğimizi temsilen
Oluşturmada İşbirliğ
iniizde
görevli Av.Aylin Nasuh kat ılmıştır.
Hukuk Müşavirliğ
"Kamu Hizmetlerinin H ızlandınlması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmaısı " ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi
sı na Dair Kanun Tasar
Adalet Komisyonu Ba şkanliği'nda yap ılan görüşmelere Birliğimizi temsilen Başkan Danişmanlarımız Av.Oğuzhan Buhur ile
Av.Ozgür Eralp kat ılmışlardır.
ndan düzenleBaşbakanlık Özürlüler idaresi Ba şkanliğı tarafı
nen toplantı ya Birliğimizi temsilen Hukuk Mü şavirliğimiz avukatlanndan Gamze Karaduman katilmıştır.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanli ğı tarafmdan
düzenlenen "Ev içi Şiddete Karşı Hukuk Eğitimi nde Neler Ya287
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pılabilir" başlıklı çalıştaya Birliğimizi temsilen Hukuk Mü şavirliğinüz avukatlarmdan Özgecan Yanlı, Aylin Nasuh ve Gamze
KURULUŞ t.AmN
ÇALI ŞMALARINA Karaduman katılmışlardır.
ÇEŞ ITLI

TBBYi TEMS İ LEN

Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan "Sosyal Güvenlik Yüksek
Danışma Kurulu" toplantısma Birliğimizi temsilen Hukuk Müşavirliğimiz avukatlarmdası Ekim Ergün katılmıştır.
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HUKUK MÜ ŞAVİRLİĞİ
1 MAYIS 2009— 31 OCAK 2011
FAALİYET RAPORU
1- BAZI DERDEST DAVALAR HAKKINDA B İLGİ :
• Vekalet pulu sahtekarl ığı yapan samkiar aleyhine Bak ırköy
21. Asliye Ceza Mahkemesi'nin E.2007/134 say ılı dosyasmna katılma talebimiz kabul edilmiş
da yürütülen kamu davas ı
olup, yargı lama devam etmektedir.
• Vekalet pulu sahtekarlığı yapan sanı klar aleyhine Ankara
16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin E.2007/589 sayd ı dosyasmlma talebiniiz kabul edilmi ş
na katı
da yürütülen kamu davas ı
ıkların mahkuniiyetlerine
sonunda
san
ılama
ve yapılan yarg
n
temiz
incelemesi
Yarg ıtay 4. Ceza
karar verilmiştir. Karar ı
Dairesi'nde (E.2010/12082) devam etmektedir.
• 01.06.2005 tarih ve 25832 say ılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğ e giren "Yakalama, Gözalt ına Alma ve ifade Alma
Yönetmeliği"nin" Müdafinin Soruşturma Evrak ını incelemesi" başlıklı 22. maddesinin 1. f ıkrasmda yer alan "Kollukta bulunan soruşturma dosyas ı için yetkili Cumhuriyet Savc ısın ın
yazı lı emri gerekir." ibaresinin iptali istemiyle, TBB taraf ından

Dan
ış tay 10. Dairesi'nin E.2005/5845 sayılı dosyasmda aç ılan
davada tesis edilen kabul karar ı Adalet Bakanlığı taraf mdan
temyiz edilmiş tir. Dosya Danıştay İDDK'nı n 2008/ 2358 Esasma kayıtlı olup, halen derdesttir.
• 01.06.2005 tarih ve 25832 say ı h Resmi Gazete'de yay ınılanarak yürürlüğ e giren "Cumhuriyet Ba şsavcılıklan ile Adli Yargı Ilk Derece Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine
Dair Yönetmelik"in 45. maddesinin ikinci ve üçüncü f ıkralarında yer verilen "soru ş turmanı n amacını tehlikeye düşürmemek
kaydıyla", "görevlendirme belgesi veya vekaletnan ıe ibraz ederek"
ifadeleri ile son f ıkrasındaki "Soru şturma evrak ı soruş tunnayı
geciktirmemek kayd ıyla Cumhuriyet savc ısı huzurunda incelenir."

cümlesinin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulmas ı is291
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HUKUK IŞ LERI temli Türkiye Barolar Birli ği'nin Adalet Bakanl ığı'na karşı açtığı davada Danış tay 10. Dairesi 22.05.2008 gün E.2005/5971,
K.2008/3448 sayılı kararı yla davanın reddine karar vernıiştir.
Ret kararı tarafımızdan temyiz edilmiş tir. (Ancak, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı Ilk Derece Ceza Mahkemeleri
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik"in 45.
maddesi hükmünün de ğiş tirilmesi nedeniyle istenilen amaca
varılmış olup, temyiz sonucunun bir önemi kalmam ıştır.)
04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete'de yay ımdanarak yürürlüğe giren Avukatlı k Asgari Ücret Taresm "bir
avukat yan ında aylıklı olarak çalış an avukatın aylık ücreti"ne ilişkin, birinci Kısı m Dördüncü bölüm 2. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Adalet Bakanl ığı ve O.B.
tarafmdan Dan
ış tay 8. Dairesi'nin E.2006/76 ile E.2006/396
sayılı dosyalarmda dava aç ılmıştır. Davalarda tesis edilen kabul kararlarınm Türkiye Barolar Birli ği'nin temyizi üzerine
dosyalar, Dan ış tay IDDK'da temyiz incelemesindedir.
• Maliye Bakanl ığı tarafmdan 11.09.2007 tarih ve 26640 say ılı
Resmi Gazete'de yay ımlanan 375 s ıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin icra dairelerinde alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücretlerinin belgelendirilmesine ili ş kin 2. maddesinin iptali istemiyle Dan ıştay 4.
Dairesi'nin E.2007/4405 sayılı dosyası ile açılm
ış olup, tesis
edilen ret kararı üzerine taraf ımı zca temyiz talebinde bulunulmuştur.
• Adalet Bakanlığı tarafmdarı Türkiye Barolar Birli ği'ne karşı
2007 Avukatlı k Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin son
fıkrasına eklenen "Beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren san ık yararı na hazine aleyhine maktu avukatl ık ücretine hük-

medilir." cümlesinin iptali istemiyle Dan ış tay 8. Dairesi'nin
E.2007/263 say ılı dosyası ile açı lan davan
ın reddine karar
verilmiş tir. Adalet Bakanl ığı kararı temyiz etmi ştir. Dosya
Danıştay İDDK'nı n E.2008/3246 sayılı dosyasmda temyiz incelemesindedir.
• 09.01.2008 tarih ve 26751 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanan
"Suç Gelirlerinin Aklann ıasın ı n ve Terörün Finansman ını n Ön292
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lenmesine Dair Tedbirler Hakk ı nda Yönetmelik"in" Yükümlü" HUKUK I Ş LERI
başlıklı 4. maddesinin (ş) bendinde yer alan "Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine ayk ırı olmamak kaydıyla
1136 sayılı Avukatlı k Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fikrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alı m satımı, ş irket, vakıf ve
dernek kurulması , idaresi ve devredilmesi gibi i şlerle sın ı rlı olmak
ıştay
üzere serbest avukatlar." tümcesinin iptali istemi ile Dan

10. Dairesi'nin E.2008/1675 say ılı dosyasmda Ba şbakanlık ve
Maliye Bakanl ığı aleyhine dava aç ılmıştı r. Söz konusu davada yürütmenin durdurulmas ı kararı verilmiştir. Davalılar tarafmdan yürütmenin durdurulmas ı kararı na itiraz edilmiş ise
ış tay IDDK tarafından reddedilmiş olup, davade talep Dan
nın esası hakkmda karar verilmesi beklenmektedir.
23.08.2008 tarih ve 26976 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanarak yürürlüğ e giren "CMK Gereğince Görevlendirilen Müdaji ve

Vekiller Için Barolarca Yap ı lacak Cari Giderler ile Bu Hizmet Için
Çalış tırı lacak Personele iliş kin Yönetınelik" in yürütmesinin dur-

durulması ve iptali istemiyle 03.09.2008 tarihinde Dan ıştay 8.
Dairesi'rıin E.2008/8169 say ılı dosyasmda dava aç ılmış olup,
31.05.2010 tarih, K.2010/3111 say ılı karar ile Yönetmeli ğin
iptaline karar verilmiş tir. Karar, Adalet Bakanl ığı tarafmdan
temyiz edilmiştir.
Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafı ndan 03.09.2008
tarih ve 26986 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanan "Sanaı m ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin
yi, Ticaret, Tar
Yönetmelik"in Ek-1 "4857 Say ılı İş Kanununun Uygulanmas ı Bakımı ndan Sanayi Ticaret Tar ı m ve Orman İşleri Listesi", B baş-

nda düzenlenen 3. maddesinin yürütmesinin durdulığı altı
rulması ve iptali istemiyle 14.10.2008 tarihinde Dan ıştay 10.
Dairesi'nin E.2008/9977 say ılı dosyası ile dava açılmıştır.
nda sigortalı bulunan avukat
Avukatlık staj ının devamı sırası
stajyerinin levhaya yaz ıima iş leminin iptali için Adalet Bakanndan Türkiye Barolar Birli ği'ne karşı Ankara 16. idalığı tarafı
re Mahkemesi'nin E.2007/63 say ıli dosyası ile dava açılmıştır.
Iş bu davada tesis edilen red karar ının Damş tay 8. Dairesi'nin
09.07.2008 gün ve E.2008/1164, K.2008/4989 say ılı kararıyla
bozulması üzerine Yerel Mahkemeye ısrar karar ı tesis etmesi
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için talepte bulunulmuş tur. Yerel Mahkeme tarafmdan verilen ısrar kararı Adalet Bakanlığı tarafından temyiz edilmiştir.
Stajyer avukat ile avukatı n yanında çalış an sekreterlerine
nüfus kayıt örneği verilmesinin mümkün olmad ığına ilişkin
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali
ve yürütmesinin durdurulmas ı istemiyle Içiş leri Bakanlığı'na
karşı açtığımız dava Danış tay 8. Dairesi'nin E.2008/11035 sayılı dosyasında kayıtlı olup, derdesttir.
G.M.H.H.Y.D.H. Ltd. Şti. sorumlulan hakkmda Avukatlık
Kanununun 63. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle bulunduğumuz suç duyurusu sonucunda Ankara 9. Asliye Ceza
Mahkemesi'nin E.2009/177 sayılı dosyası ile dava açılmıştır.
Verilen beraat kararı üzerine karar taraf ımı zdan temyiz edilmiştir.
• 06.09.2008 tarih ve 26989 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Barolar Birliği Avukatlı k Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yap ılması na Dair Yönetmelik" in
"Sürekli Avukatl ı k Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar" başlıklı
maddelerinin yürütmesinin durdurulmas ı ve iptali istemiyle açı lan davalarda, yürütmeyi durdurma karan sadece dava
konusu Yönetmeliğ in 73/A (h) bendinde bulunan ihtiyari tahkime ili ş kin maddeyle sınırlı kalmıştı
r. Bu dosyalarda
73/A(h) bak ımından davanın ı
k smen kabulüne di ğer bentler
bakımından davanı n reddine karar verilmi ş tir. Dosyalar temyiz aşaması
nda olup henüz kesinle şmenıişt-ir.
18.12.2008 tarih ve 27084 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Barolar Birliği Adli Yardı m Yönetıneliğinde Değişiklik Yap ılması na Dair Yönetmelik"in "Adli
yardı mla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu i ş için
asgari ücret tanfesinde gösterilen maktu ücretin üç kat ına kadar
baro yönetim kurulu karar ı ile peş in ödenir. Ayn ı işe birden fazla
avukat görevlendirilemez." hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Adalet Bakanl ığı'nca TBB aleyhine
dava aç ılmış olup, Dan
ış tay 8. Dairesi'nin E.2009/247 say ılı
dosyasında davan
ın reddine karar verilmi ş tir. Davacı Bakanlığm temyiz etti ği karar Danıştay İDDK'nın E.2010/853 say ılı
dosyasında temyiz incelemesindedir.
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• 2010 yılı CMK Ücret Tarifesinin iptali istemiyle 19.01.2010 tarihinde Maliye Bakanl ığı ile Adalet Bakanlığına kar şı Danıştay 10. Dairesi'nin E.2010/2652 say ılı dosyası ile dava açılmış
olup, " yürütmenin Durdurulmas ı " talebimiz reddedilmi ştir.
• Hukuk Fakültelerinde Anabilim Dallar ının yeniden yap ılandırılması ve Roma Hukuku Anabilim Dalm ı n kaldınln ın yümasına ili şkin Yüksek Ö ğretim Genel Kurulu karar ı
rütmesinin durdurulmas ı ve iptali istemiyle Yüksekö ğretim
ndan DaKurulu Başkanhğı'na kar şı akademisyenler taraf ı
ılmış dadosyada
aç
ılı
mş tay 8. Dairesi'nin E.2009/9418 say
vaya 01.02.2010 tarihinde davac ı yanında katılma talebinde
bulunulmuştur. Katı lma talebimiz Danış tay 8. Dairesi'nin
n "yü11.06.2010 günlü karar ı ile reddedilmi ştir. Davac ı tarafı
rütmenin durdurulması " talebi 11.06.2010 tarihinde kabul
edilmiştir.
n Aklanmasmın Ön• Trabzon Barosu tarafından Kara Paranı
lenmesine Dair 4208 say ılı Kanunun Uygulanmas ına ilişkin
Yönetmeliğin 6/1. Fıkrasının (a) bendinin son f ıkrası ile Mali
Suçlar Araştı rma Kurulu Ba şkanlığı'nın 17.02.2004 gün ve 746
nın iptali istemiyle Ba şbakanlık ve Maliye Bakansayılı kararı
ış tay 8. Dairesi'rıin
lığı aleyhine dava aç ılmıştır. Dava, Dan
22.03.2006 tarih ve E.2005/1614, K.2006/1140 say ılı ilan ı ile
ından, kinılilc
kara paranın aklanmasının önlenmesi bak ım
n kullanımında, detaytespitine esas al ı nacak belgelerin yaygı
ıkla
ay ı rt edici özelliklerini
İi bilgiye sahip ve herkesin kolayl
i nitelikte olmas ı gerektiği, bu nedenle avutespit edebileceğ
nacak
k kimliklerinin kara paran ın önlenmesinde esas al ı
katlı
belgeler içinde yer almamasmda kamu hizmeti gereklerine
ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile reddedilmi ş tir. Karar davac ı Baro taraf ından temyiz edilmi ştir. Danıştay
İDDK 05.11.2009 gün ve E. 2006/2730, K. 2009/2012 ilan ı ile
dava konusu uy ıışmazlığm çözümünde uygulanacak mevzuat göz önünde bulunduruldu ğunda, davanın Damştay
Onuncu ve Sekizinci Dairelerinden olu şacak müşterek kurulca karara ba ğlanması gerektiğine, bu nedenle Dan ıştay 8.
ıa karar vermi ştir. Ba şbakanDairesi'nin karar ının bozulmas n
ndan karar düzeltme yoluna ba şk ve Maliye Bakanl ığı tarafı
lı
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vunılmuş olup, dosya Danıştay İDDK'nm E. 2010/1178 say ılı
dosyası nda temyiz incelemesindedir. Türkiye Barolar Birli ği
tarafı
ndan 12.02.2010 tarihinde davaya davac ı Baro yan ında
katı lma isteminde bulunulmu ştur.
• Afyonlcarahisar Barosu tarafından, Türkiye Barolar Birli ği ve
Adalet Bakanlığı aleyhine, 24.12.2010 tarihli Avukatlık Asgari
Ücret Tarjfesjnjn Ikinci K ısı m Birinci Bölüm 2., 3. ve 4. maddeleri ile İ kinci Bölüm 1., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 14., 16., 17. ve
20. maddelerinin iptali için, Dan ış tay 8. Dairesi'nin 2010/3217
Esasmda açı lan davada, 22.09.2010 gün ve K.2010/4610 say ılı
karar ile davacı tarafı
ndan davadan feragat edilmesi nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" karar verilmiştir.
• 24.04.2010 tarih ve 27561 say ılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/2 say ılı "Rekabet Kurulu Nezdinde Yap ılan Sözlü
Savunma Toplantıları " hakkmda Tebli ğin 7. maddesinin 2.
fıkrasının iptali istemiyle Türkiye Barolar Birli ği tarafından
22.09.2010 tarihinde aç ı lan dava, Dan
ış tay 13. Dairesi'nin
20.12.2010 tarih, E.2010/3762, K.2010/8589 say ılı kararı ile
reddedilmiş olup, karar temyiz sürecindedir.
• M.A.Ç. vekili tarafı
ndan "Belediye İş yeri Kapatma Karar ı"nın
iptali için Konak Belediye Ba şkanlığı'na kar şı Izmir 2. idare
Mahkemesi'nin E.2010/1115 sayılı dosyası ile açı lan davaya,
Türkiye Barolar Birli ğ
i tarafı ndan katılma talebinde bulunulmuş tur. Mahkemenin 01.09.2010 tarihli ara karar ı ile davaya
kat
ı lma talebimizin kabulüne karar verilmi ştir._
• Başbakanlık Devlet Personel Ba şkanlığı tarafı
ndan 28.07.2010
tarih ve 27655 sayı h Resmi Gazete'de yayirnlanan, 2010/1
saydı "Kamu iktisadi Te şebbüslerinde 2010 y ılı
nda uygulanacak Ucretlerirı Tespitine ili ş kin Tebliğ"ine iliş ik 2010/T-28
sayılı Yüksek Planlama Kumlu kararıımı ; 2. maddesi 2. fıkrada yer verilen "... vekalet ücreti .....iptali ve yürütmenin
durdurulması talebi ile Danış tay 11. Dairesi'nin E.2010/7717
- E.2010/7141 - E.2010/7716 sayılı dosyaları ile açı lan davalara Türkiye Barolar Birli ği tarafından katı lma talebinde bulunulmuştur.
Başbakanlık Hazine Müste şarlığı'nın 05.11.2010 gün ve
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2010/18 sayılı, "Zorunlu Motorlu Taşı t Sigortalarmda Taz- HUKUKI%ERİ
minatları n Vekaletle Takip ve Tahsil Edilmesine ili şkin
Genelge"sinin iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin
durdurulması talebi ile Türkiye Barolar Birli ği tarafından
03.01.2011 tarihinde Danış tay'da E.2011/65 sayılı dosya ile
dava açılmıştır.
Il- GERİ ÖDEMESİ YAPILMAYAN STAJ KRED İ

BORÇLARI İLE İLGİLİ İCRA TAK İPLERİ :
• Staj kredi borçlarmın ödenmemesine ba ğlı olarak icra takipleü 5 Şubat 2010 tarihinde başlamıştır. 31 Ocak 2011 günü
itibariyle yasal takip sürecinde bulunan 387 adet staj kredi
dosyasmın toplam büyüklü ğü 859.470,73 TL' dir. Yasal takip
sürecindeki 387 adet staj kredi dosyas ının 78'i icra takibi öncesinde kapatılnııştır. Yasal takip sürecinde bulunan 309 adet
staj kredi dosyasmın 232'sine icra takibi ba şlatılmış olup, toplam tahsilat miktan 269.039,38 TL'dir.

İİ!- RAPOR VE GÖRÜ ŞLER:
• Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 'nca Hukuk Müşavirliği'ne
incelenmesi ve görüş hazırlanması amacıyla havale edilen konularda, TBB Ba şkanlığı'na, TBB'nin çe şitli birimlerine, çeşitli
resmi ve özel kurum ve kuruluş lara, barolara, avukatlara ve
diğer kişilere inceleme raporlar ı ve görüşler hazırlanarak sunulmuş, çeş itli toplantılara TBB'ni temsilen katilınmıştır.

İV- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NCE TAKİP EDİLEN
(DERDEST) TÜM DAVA VE İCRA TAKİPLERİNİN
SAYİSAL TABLOSU:
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İ lirkIye Barolar Bitti ğ i Ba ş kanl ığı
Sayt£S9

BAŞBAKANLU(
Bfl9JEdInmeveDe ğeıje1,jr.j,
Kondu BaşkanIg
KARA
4982 şIı Bilgi Edimne Kan ımu gerşğince banrlanazı Bü1mizin 2009 yd
ıoa ah
«BUgi Eğnme Haübna Kuflammıyjg kil! Yük Rşoro eitodfr.
BiIgiIaÜIİn sımgnm.
Saygdarü
Avukat Ben. BESLER
Türkiye Barolar Ebliği
Başkan Yndoucnı

Ekk TER Bilgi EdhımeRsporı,

Adres Oğıuiar Malı. Barış MaDço Cad. 13£6$OILak No:3 06520 Balgat - MJKARA
Td:0(312)287$790(pbr) F.b:0(312)2365565
İııtenıet Adrwn.bınbIrfltoıt.fr llelJşlm: ww.bbhlllı.Gq.frmefi,jm
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Bilgi Edlnınt Hakkının Kullamımyis ilgili Yıllık Rapor
R.porııaAıtOldğ Yd:2009
Kanım veya Kmtlıış : Tflrklye Barolar Blrll1Başkanbğı

Kurum veya Knroluış adına I,lJaJleıI düzealeyenla:
Adı ve Soyadı: flgenKALEND
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Türkiye Barolar BIrli ği Ba ş kanl ığı
Ankara 05J02/2Oi8

Ssyv ğ3

BA$BAKANUK
Bilgi Ediı,m. ya D4erlendirıue
Kurulu Başkanlığı
ü

- 4982 M>ıh Bilgi Ediıunc Kaümm ga,ğincc 78 Baro B şknilığı tarafIndan
hanrlanarak Bfrliğimize gönderilcu 2009 >ılma ait MB£i Eöaaw Hükıms Kallwumşü
İlgili Tdhk işe" cktedfr.
Bilgilainize sunanm.
Sa.
Avukat Bana BESLER
flrkiya BaSlar Birliği
Başkan Yardamcııı

EM:7sBarornmBflgiEdlameRaperu

Mm: Oğ arlar Malı. Barış Maaço Cad. 1366.Sekak No:3 06520 Balgat - ANKARA
Tel:0(312)2878790(Fbz) Faka:0(312)2865565
tnttrtet Adrnüwww.b.roIiluiIk.org.fr tirtişim: wınvi,aroblrllLoş trflltthlm
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Bilgi Edinme HüSınm Kulhımmyta İlgiil Yıllık Rapor
Raporun Alt Olduğu Yıl :2009
Kurum veya Koruluş 78 Baro BaşkanhÊi

Kurum veya Kuruluş edin. bilgflai düzenleyenln:
Adı ve Soyadı: Figen
Görevi
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Yönetim Kurulu'nun Yazi İş leri Müdürlüğü
ü Çalişmalar
Eliyle Yürüttü ğ

Türkiye Barolar Birli ği 31. Ola ğan Genel Kumlu

30 Mayı s 2009-04 Nisan 2011 tarihleri aras ında yap ılan
Yönetim Kurulu toplantılarında alı nan önemli kararlar ile bu
kararların özetleri a şağıdaki gibidir. Buna göre;
30 Mayı s 2009-413: Avukatlık Kanununun 124.maddesi gereğince Başkanlık Divanı oluşumu seçiminde, Ba şkan
Yardımcıhkları 'na Av.Talay Şenol, Av.Berra Besler'in, Genel
Sekreterliğe Av.Cengiz Tuğral'm, Sayman üyeli ğe Av.Sitare
Sağsen seçilmişlerdir.
k
30 Mayı s 2009-414 30.01ağ an Genel Kurulda TI3B Ba şkanlı
Divanı üyeleri için belirlenen ücretin tartışma yapılmadan
kabul edilmiş olması sebebiyle, önümüzdeki süreçte ilk yap ılacak genel kurulda tart ışılarak yapılandırılması na, o tarihe
ı üyelerine ücret ödenmemesine, yeni
kadar başkanlı k divan
kadar başkanlı k divanı üyelerioluşuncaya
genel kurul kararı
ne diğ er yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakk ı tutarı kadar ücret ödenmesine karar verilmi ştir.
• 13 Haziran 2009-433: Maddeler halinde belirtilen konularda
gerekli çalışma gruplarırun oluşturulmasını sağlamak üzere
Başkanlık Divanına yetki verilmesi konusu,
a) Bilgi İşlem, web sayfası çalış malarmm yürütülmesi ve dilzenlenmesi,
b) İnsan Hakları Merkez yap ılanmasının oluşumu,
n
c) Türkiye Barolar Birli ği ve Barolar İnsan Hakları, Kadı
müşterek
çave
Çevre
Komisyonlar
ı
Hakları, Çocuk Hakları
lışmaları ve yap ılanması,
d) Staj Eğitim ve Staj Yönetmeli ği çalışmalannın planlamp
yürütülmesi,
e) Meslek içi eğitim ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ile
eğitim müfredatlarmın oluşturularak yürürlü ğe konulması,
n yürütmek üzere gerekli
f) Meslek Kuralları çalışmalarını
oluşumun sağlanması,
g) Avukatlık Kanunu çali şmalarmın planlanması ve yürütülmesi;
konuları görüşüldü.
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KURULNUt1
YAZI
MÜDÜRLÜ ĞÜ
ELİYLE YÜRÜTTÜ Ğü
ÇALI ŞMALAR

Maddeler halinde belirtilen konularda, gerekli görülen hususlarda Yönetim Kurulu Üyelerinin önerileri de alı
narak
değerlendirilip, gerekli çalışma gruplarının oluşturulması ve
çalışmaların başlamasmı sağlamak üzere Başkanlık Divanına
yetki verilmiştir.
• 13 Haziran 2009-434 : TÜBAKKOM'da TBB ad ına görev

yapmak üzere TBB Yönetim Kurulu Üyelerinden Asude
ŞENOL'un görevlendirilmi ştir.
• 13 Haziran 2009435 : SYDF Fonu Yönetmeliğinin 6.madde

2 fıkrası gereğince Fon Yürütme Kurulu Ba şkanlığı görevini
yürütmek üzere TBB Saymanı Sitare Sağsen'in görevlendirilmiştir.
• 13 Haziran 2009-439: Denizli Barosu Başkanlığı'nın, 30 Ekim-

01 Kasım tarihleri arası
nda yapılması dü şünülen "Pamukkale
Uluslararası Hukuk Sempozyumu"nun plan ve organizasyonuri Birliğiniiz tarafından yapılması talebinin katılanların oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
• 27 Haziran 2009 -474 : Atatürk'ün ulusal ve uluslararası tak-

dir toplayan anlayış ve çalışmaları konularmda Üniversiteler
ve bilim adamları ile yapılacak çalış malar için çalışma takvimi hazırlanması için TBB Başkan dan
ışman
ı Av.Teoman
Ergül'ün gerekli çalışmalan yapmak ve çalışma takvimi hazırlamasına karar verildi.
• 27 Haziran 2009- 477: Türkiye Barolar Birliği Ödülleri İç Yö-

netmeliği taslağının aynen kabulüne karar verilmiştir.
• 11 Temmuz 2009 -545 : Avrupa Barolar Konseyi PECO Komi-

tesinin, TBB'nin Azerbaycan Barosu ile diyalog ba şlatılmasına iliş kin sözlü önerisi, ve Gürcistan Barolar Birli ği Yönetim
Kurulu Üyelerinin iki dost ülke olarak Birli ğimiz ile diyalog
başlatılması istemlerine iliş kin sözlü önerilerin de ğerlendirilerek Türki devletlerle ilişkiler kapsammda geliştirilmesine
karar verilmi ştir.
• 24 Temmuz 2009 -579 : Türkiye Barolar Birliği'nin Kuruluşu-

nun 40.Yıldönümü (08 Ağustos 2009) günü saat 11.00 de TBB
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Yönetim, Disiplin ve Denetim kurullarırun katılımı ile Anıt- YONETİM
LN
kabir ve Atatürk ziyareti gerçekle ştirilmesine, programın
na duyu- MÜDÜRLÜ ĞÜ
Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulu mensuplar ı
sebebiyle
yıl içinde ELİYLE YÜRÜTrO Ğ Ü
rulmasma, TBI3 nin kurulu şunun 40. yılı
uygulanacak kırkıncı yıl etkinlikleri konusunda Teoman Er- ÇALI ŞMALAR
gül- Talay Şenol- Cengiz Tuğral ve Ahmet Gürel'in komisyon
olarak görevlendirilmesine karar verilmi ştir.
21 Ağustos 2009-6 79: 17 Ekim 2009 tarihlerinde Antalya'da
düzenlenecek olan "Adli Bilimlerde Yeniden Yap ılanma"
konulu 8.Ulusal Adli Bilimler Sempozyumuna Birli ğin-izin
düzenleyici kurum olarak katılımı istemine iliş kin, ilke olantılı çalışma yapmak üzere
rak destek verilmesine, özel ayrı
ndan yap ıldıktan sonra ilgili yaz ıya ceSerhan Özbek tarafı
vap vermek üzere Serhan Özbek'in ilgili birimlerimizle temas
ederek cevaplanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
nda yapı21 Ağ ustos 2009-691 : Medline firmas ı ile TBB aras ı
mesinin
süresi
bitmiş
lan ambulans yardım hizmetleri sözleş
nda yap ılan ödemelerin konuve alman hizmetlerin kar şılığı
nda
bu
hizmetin
112 acil servis veya özel
mu nazara alındığı
ambulans hizmeti veren firmalardan mensuplar ınuzca serbestçe temini suretiyle sa ğ lanarak sürdurulmesine, ambulans
uçak ve helikopter ambulans servisi gereken hallerde TBBSYDF sağlı k biriminin değ erlendirmesine göre bu ihtiyac ın
merkezden sağ lanarak yürütülmesine, ambülans ihtiyaçlar ı
nda hak sahiplerinıizin şehir içi ambülans hizmetlekarşılığı
rinde üst smır 250.-TL. şehirler arası ambulans hizmetinde üst
nda belge
sınır 1.000.-TL.ye kadar SYDF Yönergeleri kapsam ı
na,
SYDF
hizmetlerinkarşılanması
nda
ihtiyaçların
karşılığı
den yararlanan hak sahiplerine belge kar şılığında ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verilmi ştir.
06 Eylül 2009-705 : 40.yı l TBB etkinlikleri içerisinde "21. Yüzyılda Atatürk "üst ba şlıklı, bir yıla yayı lacak programın düzenlenmesi ve Atatürk Haftas ı başlangıç teş kil edilmek üzere
diğ er programlarm düzenlenmesi, duyurulmas ı hususunda
Başkanlık Divanına yetki verilmesine, katılanların oybirliği
ile karar verildi.
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• 02 Ekim 2009-738 TBB Ödülleri İç Yönetmeli ği'nin 6.maddesi gereği "Faruk Erem Ödülü" Seçici Kurul Olu şumu için
Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurukmdan iki üye, yarışma
MÜDÜRLÜĞÜ
konusunun özelliklerine göre üç bilim adamı ve bası
n-yaELİYLEYÜRÜTTÜĞÜ
ÇALIŞMALAR yin demek mensuplan aras ı
ndan iki basın mensubu üyenin
seçimi konusu görüşüldü; TBB Odülleri Iç Yönetmeli ği'nin
6.maddesi gereğince seçici kurulun Ozdemir Ozok, Teoman
Ergül, Ahmet Gürel,Turgay Bilge, Durmu ş Tezcan, Muhammet Özekes, Hakan Hakeri, Orhan Erinç ve Turgut Kazan' dan
oluşturulmasma katılanları
n oybirliği ile karar verildi.
kURUL
? *NIIN
YAZI

09 Ekim 2 009-763 Türkiye Barolar Birli ği İnsan Hakları
Araştırma ve Uygulama Merkezi (LHAUM) üyelerinin belirlenmesi yönünde yapılan çalışmalarda Merkez Başkanlığına Prof.Dr.Rona AYBAY ba şkanlığında, Rıza Türmen, Prof.
Dr.Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Oktay
Uygun, Prof. Dr. Hakan Hakeri, Prof. Dr. Fazı l Sağlam, Prof.
Dr. Erzan Erzurumluoğlu, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof.Dr.
Osman Doğru, Doç. Dr. Ece Göztepe, Dr. Engin Ünsal, Ar ş.
Gör. Burak Çelik, Av.U ğur Altun, Av.Güney Dinç, Av.Zeki
Ekmen, Av.Ayhan Erol, Av.Kazım Kolcuoğlu, Av.Ali Sarıgül, Av.Atila Say, Av.Sezgin Tanrıkulu, Av.Mehdi Bekta ş,
Av.Kamil Altan, Av.Serkan Cengiz, Av.Metin Gezmi şoğlu,
Av.Ali Şen ve Av.Hüseyin Erkenci'den oluşması na, gelecek
süreçte gerekli görüldü ğünde ilave isimlerin komisyona katılmasına oybirliği ile (Kadri Markoç belirlenen sayı
n isimler
hakkında beyanda bulunma hakk ın saklı tuttu) karar verildi.
18 Ekim 2009-770 : YÖK Başkanlığının 01.10.2009 tarih 4909 sayılı yazısı kapsamında Hukuk Fakültelerine ö ğrenci kabulü,
hukuk fakültelerinin müfredatı , adalet meslek yüksek okullarırun hukuk fakülteleri ile olan ili şkisi, staj ve mesleğe kabul
için aranması gereken koş ullar gibi konularda Atatürk Universitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde 10 ve 11 Aralık 2009
tarihinde Erzurum'da düzenlenmesi planlanmakta olan çal ıştay için kurumumuzu temsilen bir heyet görevlendirilmesi
ve görevlendirilen kişilere ilişkin bilgilerinin en geç 30 Kas ım
2009 tarihine kadar Kurula bildirilmesi ve kurumumuz tarafı
ndan çahş taym gündem konuları ile ilgili görüşler içeren bir
rapor hazırlanması ve raporun bir örneğinin en geç 30 Kasım
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2009 tarihine kadar kurula iletilmesi istemi hakk ında görüşül- YNEJ1M
dü; YÖK'nun ilgi yaz ısı sureti de eklenmek suretiyle konuya
ilişkin görüşlerinin yazılı olarak çalışmalarda değerlendiril- MÜDÜRLÜ ĞÜ
mek üzere 28.10.2009 tarihine kadar TBB'ne gönderilmesinin ELIYLEYÜRÜUÜ ĞÜ
faksla istenmesine, Takiben görü ş lerin TBB merkezinde önce- ÇALI ŞMALAR
ki dönem TBB Başkan Yardımcı lanndan Av.Hüseyin Erkenci
ve Av.Alpay Sungurtekin ile Edirne Barosu önceki ba şkanlarından Av.Rıfat Çulha'dan teş kil Genel Sekreter Av.Cengiz
Tuğral koordinasyonunda çal ışacak komisyon tarafından değ erlendirilip rapor halinde derlenmesine, bu derlemenin en
kı sa sürede TBB Yönetim Kurulunca revize için çal ışma konusu yapılarak hası l olacak metnin Barolarınuzın görüşüne
sunulmasına, görü ş e gönderilmeden gelecek öneri ve ele ştirindan değerlendirilelerin yukarı da belirtilen komisyon taraf ı
rek meMe verilecek son ş eklin TBB Yönetim Kurulu incelemesinden geçirilerek olu şacak metnin 30 Kas ım'dan önce YÖK
Başkanlığına iletilmesi suretiyle çal ış rnalarm tamamlanarak
geniş bir katılı mla Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlü ğü
ev sahipliğinde yap ılacak çalıştaya katılmmasına, komisyon
üyelerine de gerekli bildirimlerin ve çal ışma takviminin bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
• 13 Kası m 2009-803 Türkiye Barolar Birliği Otel ve Sosyal Tesislerinin isminin" Hotel Litai" olarak belirlenmesine katılann oybirliği ile karar verildi.
ları
• 13 Kası m 2009-804 Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sami Evren'in KESK'e yönelik bask ılara
ilişkin yazısı ve ekli raporu görü şüldü; Adil Yargılanma ve
diğ er yargılama şartlarının gözlenmesi için gözlemci gönderilmesinin kabulüne, gözlemci olarak TBB Yönetim Kumlu
n
üyesi Av .Serhan Özbek'in görevlendirilmesine kat ılanları
i ile karar verildi.
oybirliğ
• 13 Kası m 2009-807 TBB Başkan Yard ımcısı Talay Şenol'un
işim Türkiye'de Anayasal
"Anayasa yapımı ve anayasal değ
Değ
i şim Beklentileri" ba şlıklı 19-21 Mart 2010 tarihinde TBB
na ili şkin
ı yapılması
Kültür Merkezinde uluslararası toplant
üldü;
gündem
konusu
toplant ı20.10.2009 tarihli yaz ısı görüş
i ile karar verildi.
na katılanların oybirliğ
n yapılması
nı
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YÖNETIM •
KURULUNUN
MODORÜĞO
EUYLE yÜROUÜ ĞÜ
ÇALIŞ MALAR

04 Aralık 2009-865 : Meslek içi ve Staj Eğitimini kapsayacak

şekilde "Türkiye Barolar Birliği Eğilim Merkezi"nin kurulmasina ve gerekli çal ışmaların yapılmasına katılanların oybirliği
ile karar verildi.

• 03 Ocak 2010-10 : Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler
ve AB Merkezi Müdürlüğü tarafı
ndan hazırlanan "Genç Avukat Olmak, Deneyimlerin Paylaşımı " konulu forumlarm 2 gün
süreli olanıı-un onaylanarak uygulanmas ı için gerekli çal ışmalarm yapılması
na, çalışmalar aş amasmdaki harcamaların
TBB tarafı
ndan karşılanmasma katılanların oybirliği ile karar
verildi.
03 Ocak 201046 E.P.K tarafmdan Viyana Yap ılacak 38.Avrupa Baş kanlar Konferansı
na TBB Başkan Yardımcısı Talay
Şenol'un kat ılması
na, gerekli görülen masraf avans ınm verilmesine, yasal giderlerinin ödenmesine kat ılanlann oybirliği
ile karar verildi.
13 Ocak 2010-58 Uğur Mumcu haftası nedeniyle Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) tarafından düzenlenen "Hukuk Devleti, Avukatı
n Iş i" konulu 31.01.2010 günü
Çankaya Belediyesi Ça ğdaş Sanatlar Merkezinde yapılacak
açık oturumda TBB Ba şkan Yardımcısı Av.Talay Şenol ve
Av.Turgay BJLGE'rıin görevlendirilmesine toplantıya katılanları
n oybirliği ile karar verildi.
12 Şubat 2010-140 Yönetim Kurulu Üyesi Av.Kadri Necati
Markoç'un TBB bünyesinde "CMK Çal ışma Grubu" oluşturulması yönündeki önerisi ve bağlantı li konular görü şüldü;
Adli Yardı m ve CMK Komisyonu olu şturulması
na, Baroların
Adli Yardı m ve CMK temsilcileri ile Ankara'da toplant ı yapı lmasma, TBB Yönetim Kumlu üyesi Av.M.Zeki Durmaz' ın
koordinatör olarak görevlendirilmesine, Toplant ılar ve çalışmalann Av.M.Zeki Durmaz koordinatörlü ğünde yürütülmesine katılanların oybirliğ
i ile karar verildi.
09 Nisan 2010-359 Silivri duru şrnalarmm izlennıesine, Yönetim Kurulu üyelerinin s ıra ile, Insan Hakları Merkezinden
de kat
ılacak kiş ilerle birlikte gözlemci s ıfatı ile duruşmaları
takip edip, rapor haz ırlayarak Yönetim Kuruluna ve Insan
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Hakları Merkezine bildirmelerine, Türkiye Barolar Birli ği
na duruşmaları izleyecek olan Yönetim Kurulu ve İnsan
adı
Hakları Merkezi üyelerinin isimlerinin Silivri mahkeme he- MÜDÜRLÜ ĞÜ
yetine gönderilmesine, bu konuda koordinasyonun sa ğlan- RIYLE YÜRÜTTÜĞÜ
n Av.Kadri Necati ÇALI Ş MALAR
ması için Yönetim Kurulu üyelerinden Say ı
MARKOÇ'un görevlendirilmesine, Silivri'de davalar ı takip
eden taraf vekilleri ile yaz ışma yap ı larak kendi davalan ile
ilgili olarak Türkiye Barolar Birli ğine varsa iletmek istedikleri
hususları bildirmelerinin istenmesine, haz ırlı k çalışmaları bakımından konu ile ilgili bu raporun koordinatör üye taraf indan hazı rlanarak önümüzdeki toplant ı da Yönetim Kuruluna
i ile karar verildi.
sunmasına katılanların oybirliğ
08 Temmuz 2010-651 : Türkiye Barolar Birli ği bünyesi içerisinde; Avukat Haklar ı , Çocuk Hakları, Kadın Haklan, Bili şim,
Etik, Staj, Kamu Avukatları , Spor, Parlamento ile ili şkiler,
itim, idare ve vergi hukuku ile ilYasa izleme, Meslek içi E ğ
gili ayrı ayrı kurul/komisyon veya çali ş ma gurubu oluşturulna yönelik olu şum, çalışma ko şulları , çaliş ma yöntemleri
ması
vesair ilgili hususlarda gerekli çal ışmaları ve düzenlemeleri
yaparak yönetim kurulunun nihai de ğerlendirmesine haz ır
hale getirmek üzere Ba şkanlı k Divanına yetki verilmesine
toplantıya katılanları n oybirliği ile karar verildi.
08 Temmuz 2010-669 Türkiye Barolar Birli ği Staj Yönetmeliğinin 26.maddesi hükmü uyannca bast ırı lacak "Stajyer Avukat
Kimlik Belgesi" ile ilgili görü şüldü; Kimli ğin seri numarah
ve veriliş tarihinden itibaren bir y ıl süreli geçerlilik şerhi verilerek, gri renkli öme ğe göre, tek tip STAJYER KİMLİK
BELGESİ olarak ilk a ş amada 5000 adet bast ırılmasına, baskı
i ile karar verildi.
ücretlerinin ödenmesine oybirli ğ
i Reklam Yasa22 Temmuz 2010-700 : Türkiye Barolar Birli ğ
konusu
görü şüldü;
işiklik yap ılması
ğı Yönetmeliğinde de ğ
01.07.2010 tarihli Av.Cengiz Tu ğral tarafından verilen dilekçede belirtilen TBB Reklam Yasa ğı Yönetmeli ği'nin, 4 maddesinin, 5 nci maddesinin 3 ncü f ıkrasının, 6 ncı maddesinin
iş tirilmesi ile bu maddeye bir f ı kra eklenmesi,
2 fıkrasının de ğ
8 nci maddesinin 1 nci f ıkrası na bir bent eklenmesi, 9 ncu
maddesi 2 nci f ıkrası ile 3 ncü f ıkrasının (a) bendinin dilekçe313
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de önerilen ş ekilleri ve gerekçeleri ile kabulüne, gerekli de ğişikliklere ili ş kin yasal prosedürün yazı iş leri müdürlüğünce
yerine getfrilmesine toplantı da hazı r bulunanları
n oy çokluğu
ile karar verildi.

MÜDÜRLÜ ĞÜ
ELIYLEYÜRÜTTÜĞ Ü

ÇALI ŞMALAR

• 22 Temmuz 2010-720 : Türkiye Barolar Birli ği İnsan Hakları
Merkezi tarafmdan haz ırlanan "Tutuklama Raporu" ile ilgili
görüş üldü; Raporun Serhan Özbek tarafmdan güncellenmesi,
güncellemeden sonra raporun uzun toplant ıda de ğerlendirilmesini takiben bask ısmın yaptırılması ve kamu oyuna duyurulmasma, gerekli baskı giderlerinin ödenmesine, yarg ı
ilgililerine de rapordan birer adet gönderilmesine, toplant ıda
hazı r bulunanların oybirliğ i ile karar verildi.
19 Ağustos 2010-809 : 16-17-18 Eylül 2010 tarihlerinde Ba şkanlar Kurulu toplant ısı yapılması ve toplantı gündeminin
oluşturulması konusu görü şüldü; Faaliyetin, gündemin 10.
maddesi ile birleş tirilerek Türkiye Barolar Birli ği Başkanlar
Kurulunun 17 Eylül 2010 günü Ankara TBB Avukat Özdemir
ÖZOK Kongre Merkezinde saat 10.00 da, genel konular ve
TBB nin yapılmış ve yapı lmakta olan tesisleri, Avukatlık Kimlik Kartmın modernizasyonu, avukat ve avukat stajyerleri sid, ruhsat, kimlik bilgilerine ili ş kin sorunlar, Tüm barolarm
yararlanabileceği kalem yönergesi haz ırlanması, Barolar ve
Türkiye Barolar Birli ği arası
ndaki entegrasyonun ve tutulan
bilgilerdeki senkronizasyonun sa ğlanabilmesi için ortak sicil,
disiplin ve muhasebe programlar ı yazılımı nm yaptırılması ile
ilgili bilgilendirme amac ı yla toplantıya çağırılmasma, Progranım 17.08.2010 günü saat 10.00 da, TBB Aya ş tesislerinin
topluca gezilip incelenmesi amacıyla Aya ş'a gidilmesi için
TBB hizmet binası önünden hareket edilmesi, saat 14.0018.00 saatlerinde TBB Av.Özdemir ÖZOK Kongre ve Kültür
merkezinde toplantımrı yapılması , saat 18.00 de de TBB SYDF
fonu tarafından i ş letilecek olan LITAI OTEL'in aç ılış töreni
olarak uygulanmasma, 2001 den bu yana TBB Yönetim Kurullarmda görev almış meslektaşlannıız, bunlardan vefat etmi ş
olanların eş ve çocuklarına, iki kişilik kat
ılım imkanı veren
LCV.Ii davetiye gönderilmesine, Baro Ba şkanlarımıza toplantı, açılış kapsayan LCV'li davetiye gönderilmesine, aç ılış
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töreni için Protokole LCV'li davetiye gönderilmesine, yap ıla- YoNM
KURULU'NUN
cak etkinliklerin giderlerinin TBB tarafmdan kar şılanmasma,
gerekli ödemelerin ve çal ışmaların ba şkanlık divanınca yapil- MÜDÜRLÜĞÜ
maic üzere Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine, ELİYtFYÜRÜİTÜ ĞÜ
ÇALI ŞMALAR
toplantıda haz ır bulunanların oybirliği ile karar verildi.
19 Ağ ustos 2010-812 : Ankara, İstanbul, izmir, Samsun, Diyarbakır, Erzurum ve Mersin' de fon temsilciliklerinin kurulmas ı na, gerekli iş, iş lem ve personel istihdamı konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere Cengiz Tu ğral, Sitare Sağsen ve
Dr.Cengiz Yavuz'un görevli ve yetkili k ılınmasına ödemeler
ve ilgili diğ er ihtiyaç hissedilecek ba ğlantılı konularda gerekli görülecek kararlan alınak üzere başkanlık yetkili kılinnıası ın oybirliğ i ile karar verildi.
na toplantıda haz ır bulunanlar
19 A ğustos 2010-824: ilki 30 Eylül2010 tarihinde yaymianmak
na, Bu konuda TBB baüzere aylık olarak e-bülten ç ıkarılması
sm dam şmanı Nesrin Turhan' ın görevli, yetkili ve sorumlu
kılınmasma, ç ıkarılacak e-bülten ile ilgili olarak koordinatör
üye sıfatı yla yönetim kurulu üyesi Av.Turgay Bilge'nin gön oybirliği ile
revlendirilmesine, toplant ıda haz ır bulunanları
karar verildi
19 Ağ ustos 2010-82 7 : Barolar Birliği Haber Ajans ı, TBB TV
ve TBB Radyosu'nun kurulmas ı konusu görüş üldü; Internet
i Haber
üzerinden yay ın yapmak üzere Türkiye Barolar Birli ğ
Ajansı , TBB TV ve TBB Radyosunun kurulmasma, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turgay Bilge, Ba şkan Danışmaıılan Danışmanı Nesrin
n O ğuzhan Buhur, Özgür Eralp ve Bas ı
n yapılmaışmaları
nda
gerekli
çal
Turhan'm sorumluluklar ı
sı, faaliyetlerin yönergesinin haz ırlanması suretiyle en k ısa
na karar verilen birimlerin aktif çalışmayı
sürede kurulması
başlatmasına, gerekli masraf ödemelerinin yap ılması ve karar
alınması gereken ilgili hususlarda gereken kararlar ı almak ve
ıgereklerini yapmak veya yaptırmak üzere Başkanhk Divan
bulunanlaır
na
toplantıda
haz
ılınması
n görevli ve yetkili k
nı
n oybirliği ile karar verildi.
rı
ndan haz ırlan Turgay Bilge taraf ı
ustos 2010-831 : Sayı
19 Ağ
ısı
nan İstanbul Tahicim Merkezi Kanunu Tasar hakkmdaki
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görüşün de ğerlendirilerek Birlik görü şü haline getirilmesi ile
ilgili görüşüldü; Barolardan gelen görü şler de dikkate almarak Ahmet Gürel ve Turgay Bilge tarafmdan konuya ili şkin
MÜDORÜ Ğ Ü
TBB görüşünün haz ırlanmasına, haz ırlanacak metnin BaşELİYLE YÜRÜTTÜĞÜ
ÇALI Ş MI.AR karılı k Divanmda de ğerlendirilerek son şeklinin
veriip TBB
görüş ünün bildirilmesine toplantı ya katılanların oybirliğiyle
karar verildi.
19 Ağustos 2010-834: TBB Hukuk Mü şaviri Av.Özcan Çine'nin
05.07.2010 tarihli raporu çerçevesinde Etik Kurul olu şturulması, kurulun görev, yetki alan ının belirlenmesi konusunda
yönerge haz ırlanması konusu görü ş üldü; TBB Etik Kurulunun Sayman Av.Sitare Sa ğsen, Hukuk Müş aviri Av.Özcan
Çine ve Basın Danış man Nesrin Turhan'dan olu şturulmasına, gerekli yönergenin olu şturulan ekip tarafından haz ırlanarak yönetim kuruluna sunulmas ına ve yönetim kurulunca karar verildikten sonra etik kurulun mevzuat ve yönerge
kapsamında çal ışmalarını sürdürmesine toplantı da hazır bulunanları
n oybirliğiyle karar verildi.
19 Ağustos 2010-842 : TBB Üniversitesi'nin kurulmas ı, kurulma karan verilmesi durumunda çal ış ma grubu/ekibi olu şturulması konusu görü ş üldü; TBB Üniversitesi kurulmas ına
ilişkin yasa de ğişikliği çahşması yapılması
na, V.Ahsen Co şar,
Berra Besler, Talay Şenol, Cengiz Tuğral Ahmet Gürel ve Serhan Özbek'in gerekli çal ışmalaıı yurutmesine toplantı da hazır bulunanları n oybirliğ
i ile karar verildi.
19 Ağ ustos 2010-851 : Avukatlı k Kimlik Kartının Modernizasyonu Projesinin kabulüne, uygulamaya geçilmesi, i ş in yürütülmesi, gerekli i şlemlerin yap ılması ve alımlann yap ılması,
bedellerinin ö denmesi konular ı
nda Ba şkanlık Divanının görevli ve yetkili k ılınmasma, toplant ıda hazı r bulunanları
n oybirliği ile karar verildi.
19 Ağ ustos 2010-855 : TBB bünyesinde 24 saat hizmet verecek
ALO BARO/CALL CENTER sistemi kurulmas ına, Ankara
Barosu'ndan 444 2276 telefonun devir alınmasına, TBB adına
tesciine, vatanda ş lara ve barolara gerekli duyuru ve tamt ımları
n yapılması
na ba şkanlık divanına gerekli çal ışma, işlem,
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alı m, personel yetkilendirmek ve ödemeler konusunda görev KURULUNUN
ve yetki verilmesine toplant ıda haz ı r bulunanlarm oybirli ği YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜ ĞÜ
ile karar verildi.
EUYLEYÜRÜIİÜĞÜ
ışma ÇALI ŞMALAR
ı Dayan
19 A ğustos 2010-858 Türkiye Avukatlar
Haftası'nın tarihini, yerini ve gündemini belirleme konusu
görüşüldü; her y ı l bütün Türkiye sathında kutlanmak üzere
1-7 Nisan tarihlerinde avukatlar haftas ı etkinlikleri düzenlenmesine, Etkinlik çe ş it ve programları ile tarutım filmi çahş malarmı da yapmak üzere konusunda Asude Şenol, Ahmet
Gürel, Turgay Bilge, Zeki Durmaz ve bas ı n danışmanı Nesrin
Turhan'ın görevlendirilmelerine toplant ıda haz ır bulunanlai ile karar verildi.
rın oybirliğ
19 Ağustos 2010-861 TBB'rıirı tüm yay ınlarının elektronik ortama aktar ılması , TBB bünyesinde olu şturulacak web tabanl ı
kütüphanenin, di ğer kütüphanesi bulunan barolarla entegrasyonu çah şmalarmın yürütülmesi, gerekli al ımların, görevlendirme ve yetkilendirmelerin yap ılması, yazılım, donanım
ve ilgili hususlarm bili şim, i şletiş im ile ilgili yapılacak işlem
ve alımlarm di ğ er maddelerde karara ba ğlanan alimlar çerçevesinde yürütülmesine, proje kapsam ına engelli kütüphanesinin de dahil edilmesine, bu projeyle ilgili olarak Ankara
na, bu hususta Ankara Barosu ile
Barosundan link al ınması
protokol imzalanmasma, gerekli al ı mlar, ödemeler, görev ve
ın
yetkilendirmeler ve i ş lemler konusunda Ba şkanlı k Divanın
görev ve yetkilendirilmesine toplant ıda haz ır bulunanlann
oybirliği ile karar verildi.
19 A ğustos 2010-8 78 CEB1T fuarma TBB'nin kat ılımı ve projelerin tanıtımı konusu görü ş üldü; CEBIT Fuarına katılınmasma
katılım konusundaki i ş ve i ş lemlerin yürütülmesi konusunda divanın vereceği kararı esas olmak üzere Yönetim kurulu
ışmanı Özgür Eralp
üyesi Turgay Bilge ve TBB Ba şkan Dan
tarafından gerekli keşfin yap ılarak haz ırlanacak raporun Ba şkanlık Divanına verilmesine, gerekli kararlar, i ş, iş lem, görevın görev
lendirme ve ödemeler konusunda ba şkanlık divanın
i
ve yetkilendirilmesine toplant ıda haz ır bulunanların oybirliğ
ile karar verildi.
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MÜDÜRLÜ Ğ Ü
ELiYLEYÜRÜTTÜGÜ
ÇALI ŞMALAR

19 Ağ ustos 2010-887: TBB Dergisinin, TÜB İTAK ULAKBİM
Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafmdan veri tabanına alı
nmaya uygun bulunmas ına ilişkin anılan kurumun 10.08.2010
günlü B.02.1.TBT.5.04.78.00-305.06.04-2318 say ılı yazısı görüşüldü, kabulü ile Ba şkanLılcça imzalannıasma toplantıda hazır
bulunanların oybirliği ile karar verildi.
19 Ağustos 2010-888 : 19.08.2010 tarihinden itibaren alman yönetim kurulu kararlarını n kişi ve baro adları yazılmaksızm
TBB WEB sitesinde yayınlanmasına, kararların Turgay Bilge
tarafı
ndan redakte edilip yönetim kurulu üyelerine e-posta
ile gönderilerek uygunlu ğu kontrol edildikten sonra WEB de
yayınlanması
na, Bu yayınları
n Turgay Bilge'nin sorumluluğunda yapılması
na, toplantıda hazır bulunanları
n oybirliği
ile karar verildi.

• 19 Ağustos 2010-894 : TBB Staj Kredi Yönetmeliğinin 5, 12, 18,
19.maddelerinin de ğiştirilmesine yönelik Av.Sitare Sa ğsen ve
Av.K.Necati Markoç tarafmdan haz ırlanan 22.8.2010 tarihli
değiş iklik maddelerinin aynen kabulüne toplant ıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.
• 15 Eylül 2010 2010-924 : Referandum sonucu kabul edilen
Anayasa De ğişikliğinde öngörülen Anayasa Mahkemesi Üyelikleri ile ilgili gerekli duyuru ve di ğer iş lemleri yapmak üzere Başkanlı k Divaruna yetki verilmesine haz ı
r bulunanların
oybirliğiyle karar verildi.
• 23 Ekim 2010-1082 : Türkiye Barolar Birliğ
i ile Birleşmiş Milletler Geliş me Programı Arası
nda yap ılan Mutabakat Anla şmasmın TBB Başkanhğmca imzalanması na oybirliği ile karar
verildi.
• 23 Ekim 2010-1083 : Dışişleri Bakanlığı , Çok Taraflı Ekonomik
işler Genel Müdürlü ğü'nün Birliğimize gönderdiğ
i, 11 Ekim
2010 tarih, B.06.0.ÇEGY.0.0-747.31-2010/772934 say ıh yazı ile
UNCİTRAL (United Nations İnternational Trade Law Commission) Birle şmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu hakkında kı sa bilgi notu sunuldu; ilgili yaz ının TBB WEB sayfası
nda ilgilenen meslekta şları nuza duyurulmas ına katılanların
oybirliğ
i ile karar verildi.
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• 23 Ekim 2010-1084 : TBB bünyesinde kurulmas ına daha önce

YÖN

İM

KURUW'NIJN

karar verilen komisyonlar kapsam ında "Sosyal iş ler Komitesi" oluşturulmasına, Ba şkanlık sunuşlarının 2.maddesi kapsa- MÜDÜRLÜ Ğ Ü
n da yürütülmesine kat ılanların oybirli- ELi yLE yukürrü ğ ü
mında bu çalışmaları
ÇALI Ş MALAR
ğiyle karar verildi.
• 23 Ekim 2 010-1095 : TBB İktisadi İşletmesinirı faaliyet konusuna, Avukat Kimli ği ve Barokart Sat ışı konusunda madde
eklenmesine oybirli ğyile ile karar verildi.
• 23 Ekim 2010-1097 : Türkiye Barolar Birliği Kı dem Tazminatı
Fon Hesabı Iç Yönergesi ile ilgili görü ş üldü; öneri metni kapsamında kullanı lan memur kelimeleri yerine "TBB Çal ışanlan" kelimesi yazı larak kelime değişikliği yapılmak suretiyle,
öneri metnin aynen kabulüne kat ılanların oybirliğiyle ile karar verildi.
• 13 Kası m 2010-1143 : 18-19 Eylül 2010 tarihlerinde Aydın Barosunun ev sahipli ğinde gerçekleş tirilen TÜBAKKOM 10.Döna ait tutanaklar ile alman kararnem 3.Genel Üye Toplantısı
kin
T(JBAKKOM
10.Dönem
Sözcüsü ve Hatay Barosu
lara ili ş
n Hukuku Komisyonu Ba şkanı Av.Hatice Can'dan al ıKadı
nan 04.11.2010 günlü yaz ı ve ekleri okundu, bilgi verildi, bilgi
na Yönelik Şiddet Günü dolayısıyla 24 Kasım
edinildi; Kadı
n
ndan bas ı
2010 tarihinde Ba ş kan Av. V.Ahsen Co şar tarafı
na oybirliği ile karar verildi.
duyurusu yap ılması
• 13 Kası m 2010-1144: TBB İliM Başkanı Prof.Dr.Rona Aybay' ın,
10 Aralik 2010 Insan Haklar ı Günü Kutlama Etkinlikleri kapsamında, Karikatür Vakfı ile ortaklaşa açılması planlanan
"Tutuklu ve Hükümlülerin Hakları " konulu "Karikatür Sergisi" açılması hususuna ili ş kin 12.11.2010 günlü yaz ısı okundu, istemin kabulüne gerekli giderlerin ödenmesine oybirli ği
ile karar verildi.
• 13 Kası m 2010-1148: Petrol ofisi ile anlaş ma, bilgi i şlem kapsamında akıllı kart, nüfus, ta şınmaz,trafik bilgilerinin avukatlarm erişimine aç ılması, e-imza konusunda Türk Trust firmas ıyla
görüş meler ve anlaşma yapılması, sodexo firmas ı ile görüşme
ve sözleşme yap ılması , sözleşmelerde mutab ık kalmacak ödemelerin yap ılması, yukarı da zikredilen tüm konularda gerekli
319

rürkiye Barolar Birfiği 31. Ola ğan Genel Kurulu

görülecek ba ğlantılı iş ve işlemler hakkı
nda da tüm kararlan
alarak işlemlerin ve işlerin ilcmali için Başkanlık Divanının görey ve yetkilendirilmesine oybirli ği ile karar verildi.
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• 13 Kasım 2010-1176: Türkiye Barolar Birilği'nin iki yıl süresince vekalet pulu ihtiyac ının Güvenlikli Kağıda Basılmasma
ilişkin yurt dışmdan kağı t ithalatı yapılması hususu; söz konusu ithalatı
n yapılabilmesi için D ış Ticaret Müsteşarlığı'ndan
"Kıymetli Kağıt Ithal izni" alınması , ve Gümrük İşlemleri için
gerekli olan her türlü i şlemlerin yap ılması ve Vekaletnamelerin verilmesi hususunda Sayman Sitare Sa ğsen'in yetkili kilmmasına oybirliği ile karar verildi.

ÇALI Ş MALAR

13 Kasım 2010-1177: Hizmet amaçlı kullanı lmak üzere Barolarımıza araç alı
nması konusu görü ş üldü; Baro kayıtlı üye
sayısı ve ekonomik gücü zay ıf olan barolara hizmet amaçl ı
kullan
ı lmak üzere araç alınması hususunda "Baroya kayıtlı
üye sayısı 500 ün altında olan ve aracı bulunmayan barolara
hizmet amac ıyla kullanı lmak üzere hizmet arac ı alınması
na,
bedelinin TBB taraf ı ndan ödenmesine, alınan aracın faturasıı n taşıt alınacak baro ad ına fatura ettirilerek araçlan al ımının
n
yapılması , taleplerin de ğerlendirilmesi, yerine getirilmesi,
ataç bedelinin ödennesi, markası, taleplerin kabulü ve reddi,
gerekli işlemlerin yapılması için yetkililerin belirlenmesi ve
bu konuya iliş kin gerekli olacak bilcümle kararları almak üzere Başkanlık divanı
n ı n görev ve yetkili k ılmmasına oybirliğ
i
ile karar verildi.
• 26 Kası m 2010-1209 : Türkiye Barolar Birli ğ
i Önceki Başkanla-

rı
nın Adli Yıl Açılış Törenlerinde yapmış oldukları konuşma
metinlerinin Baş kan tarafı
ndan belirlenecek say ıda kitap halinde bastırılmasına, bas ı m bedelinin ödenmesine oybirli ği ile
karar verildi.

• 26 Kasım 2010-1210 : Türkiye Barolar Birli ği Önceki Ba şkan-

lar
ının Danıştay'ın Kuruluş Yıldönümü Törenlerinde yapm ış
oldukları konuş ma metinlerinin kitap halinde bast ırılmasına,
bası m bedelùiin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
• 26 Kası m 2010-12 15 : Pilot olarak belirlenecek 2 ilde Huzure-

vi ve Sosyal Tesis yapfinlmas ı konusu görüş üldü; Konunun
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araştırılmasına, pilot olarak ileride kararlaştırı lacak (2) ilde
uygulama için fizibilite çalışması yapılması
na, öncelikle Kamu
kurum ve kuruluşlarından temin edilmek üzere uygun arsa
aranmasına ve bulunduğunda aluımasma,arsa bulunduğunda imar çalış malarmm yürütülerek almacak imar durumuna
göre proje çalışmaların ı
n yapılıp proje belirlenmesine ve yönetim kurıılunca kabul edilecek projeye göre bilahare belirlenecek usulle inşaatlann yaptırılmasına oybirliği ile karar verildi.
26 Kası m 2010-1217 TBB SYDE Litai Hotel <St Spa iktisadi

Işletmesi'nin bünyesinde bulunan restoran içerisinde, olu şan
gereksinimler nedeniyle önerilen "Çocuklar Için Oyun Alan ı"
mekam düzenlenmesi amac ıyla, teknik şartname ve sözleşme
hazırlanarak ihale edilmesi hususu görü şüldü; konunun incelenerek oluş turulacak önerilerin Yönetim Kurulunda daha
sonra değerlendirilerek karar olu şturulmasına oybirliğiyle
karar verildi.
26 Kası m 2010-12 18 : Türkiye Barolar Birliği İngilizce

E-Öğrenme Sistemi Şartnamesi ile ilgili görüşüldü; Şartnamenin TBB Yönetim Kurulu üyesi Av.Turgay Bilge, Ba şkan
danışmanları Av.Oğuzhan Buhur ve Av. Özgür Eralp tarafmdan inceleıımesine, inceleme sonucu Yönetim Kurulunun
bilgilendirmesini takiben konunun karara bağlanımasma oybirliği ile karar verildi.
10 Aralık 2010-1246 : Başkan Av.V.Absen Co şar tarafından
PTT Genel Müdürü, MASAK, Maliye Bakan ı ve RTÜK başkamna yapılan ziyaretler ve görü şmeler hakkında bilgi verildi.
10 Aralık 2010-1248 : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı'nın, "Kamulaştırma davalarında asgari vekalet ücreti" konulu 29.11.2010 günlü ve 46183
sayılı yazısı ve önerisi okundu, önerinin uygun bulunmad ığı
ve yazıya cevaben Hukuk Mü şavirliği görüşünün üst yazıya
eklenerek cevap verilmesine oybirli ği ile karar verildi.
10 Aralık 2010 2 010-1254 : Vekalet pulu basımı konusu görüşüldü. 2011 yılında kullanılacak vekalet pullannın Bütçe Kanunun çıkmasmı takiben belli olacak de ğerine göre ekli öneğe göre uygun göreceğ
i sayıda bastırmak ve gerekli göreceğ
i
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kararları almak ve i şlemleri tekenımül etmek üzere gerekli
bilcümle iş ve i ş lemleri yapmak üzere Ba şkanlı k Divanının
görev ve yetkilendirilmesine oybirli ği ile karar verildi.

10 Aralık 2 010-1255 : Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel
Müdürlü ğü'nün, Maliye Bakanl ığı ile müşterek haz ırlayacağı
"Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğ ince Görevlendirilen Müdafi ve
Vekillere Yapı lacak Ödemelere Pişkin 2011 Yılı Tarifesi"ne ilişkin
görüş istemini içeren, 10.12.2010 günlü ve 73144 say ılı yazısı
ve tarife bir gün önceden yönetim kurulu üyelerine da ğıtıldı,
görüşüldü, Başkan tarafı ndan TBB Avukatlık Asgari Ücret
tarifesine e şitlenmesi ana dü ş üncemizden hareketle gerekli
görülecek görü şmelerin yap ılması ve gerekli cevabı n verilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 10 Aralı k 2010-1256 : Ulusal Baro A ğı Projesi kapsamında Baroların personel eğitimi ve kimlik onaylama konular ında Baroların personeline eğitim programı düzenlenmesine, Konuya
iliş kin gerekli görülecek bilcümle hususlarda gerekli kararlar ı
almaya, i şlemleri ve ödemeleri yapmaya Ba şkanlık Divanına
görev ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 10 Aralı k 2010-1258 TBB sosyal tesisleri kapsamındaki D Blok
tefrişine iliş kin rapor okundu, D Blok'un tefri şinin yaptırılmasina, tefriş ile ilgili görü şmeleri ara ştırmaları yapmak üzere
uygun göreceğ
i ki şileri görevlendirmeye, tercihleri yapmaya,
sözleşme yapılması greken hallerde sözle ş meleri yapmaya,
yaptırmaya, imalatlar, alımlar, montaj ve uygulamalar yapmaya ve yaptırmaya gerekli ödeme kararlannı alarak ödemeleri yapmaya Başkanlı k Divanı na görev ve yetki verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
10 Aralık 2010-126 7 : Baroların staj eğitim temsilcileri ile 20
na, gerekli giderleriAralı k 2010 tarihinde toplantı yapılması
ile
karar
verildi.
ği
nin ödenmesine oybirli
i Personeli Etik
10 Aralık 2010-1268 "Türkiye Barolar Birliğ
ile
ilgili
görü şüldü; tasğı
ilkeleri
Yönergesi"
tasla
Davranış
lağının yönerge olarak kabulüne ve karar tarihinden geçerli
olarak uygulanması na oybirliği ile karar verildi.
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23 Aralık 201 0-1298 : Türkiye Barolar Birliği binasma, Turkcell
tarafmdan kurulacak anten say ısı ve projesi görüşüldü; projesinin uygulanmasına, detay çalışma iş ve işlemler hakkında
gerekli kararları almaya başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
• 23 Aralık 2010-1299 Türkiye Barolar Birli ği'nin iki yılda bir
yapılan olağan genel kurullarmda gerçekle ştirilmekte olan
geleneksel "Meslekte 40-50 yıl Plaketleri Töreni"nin yer, tarih
ve organizasyonunun belirlenmesi, 40 y ıllık meslek kıdeminin barolarca hangi tarih baz alınarak hesaplamp belirleneceğine, gerekli iş ve işlemlerin yap ılması, masrafların ödenmesi
konusunda gerekli olacak kararları almaya, gerekli ödemeleri
yapmaya başkanlık divanı
nın görev ve yetkilendirilmesine
toplantıda hazır bulunanlarm oybirliğiyle karar verildi.
• 23 Aralık 2010-1301 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gö-

ğüs Hastalıkları A.B.D. Öğretim Üyesi Doç.Dr.Salih Emri'nin,
Mart ayının ilk haftasmda yapılması planlanan ve ulusal bazda Üniversitelerde yer alan yıldırma olaylarının tartışılıp çözüme ulaştırılmasına yönelik önerilerin paylaşılacağı toplantının
"organizasyon komitesi" içinde yer almamız önerisine ilişkin
14.12.2010 günlü yazısı görü şüldü; TBB tarafından "mobbing"
konulu bir panel yapılmasma, konuya ilişkin organizasyonun
yapılması ve gerekli kararları almak ve masraflan yapmak
üzere başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanları
n oybirliğiyle karar verildi.
• 23 Aralık 2010-1305 : TBB İnsan Hakları Merkezi Bilim Danış-

ma Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr.Engin Ünsal'm, "çal ışma yaşamı" ile ilgili yapılması düşünülen sempozyuma ilişkin yazısı
görüşüldü; konuya ili şkin bir sempozyum yapılması
na, gerekli organizasyon çal ışmalarını, kararlar
ı almak, harcama ve
ödemeleri yapmak üzere Ba şkanlık Divanımn görev ve yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 23Aralık2OlO-1307:Basm ilanKurumu Genel Müdürlüğü'nün,
Bası
n Han Kurumu Genel Kurulu'na, Birliğimizi temsilen
katılacak yeni üyenin tespiti ve bildirilmesi istemini içeren
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17.12.2010 günlü Koord.D-1.1/1401-6585 say ılı yazısı görüşüldü Bası n ilan Kurumu Genel Kurulu'na, Birli ğimizi temsilen katılacak üye olarak TBB Ba şkanı Av. V.Ahsen COŞAR'm
görevlendirilmesine, Bas ın ilan Kurumu Genel Müdürlü ğüne
bildirilmesine oybirli ği ile karar verildi.
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• 23 Aralık 2010-1309 TBB Tahmini Bütçesi, genel giderler ba ş-

lığı altındaki çeşitli giderlerden, ba ğış ve yardımlar faslindan
yapılacak yardı mlarla ilgili 19.8.2010 tarih 903 say ılı Türkiye
nda yeniden göi Yönetim Kurulu karar ı hakkı
Barolar Birliğ
nan, barolarm avukat
rüşüldü; 903 sayıh kararımızda baz alı
sayıları nazara alı
narak yardım yapılma kriterinin her olaya
göre farklılıklar arz etti ği anlaşıldığından, 903 sayılı kararımızdaki avukat üye sayısı 500 den az olanlar kriterinin kaldırılmasına, başvurularda ihtiyaç kriterinin temel olarak alınmasma ve her olayda ihtiyaç kriterinin olay ın özelliklerine
göre yönetim kuruiunca de ğerlendirilip taktiri suretiyle 903
sayılı kararımızda belirtilen yard ımların yapılıp yapılmamasına veya ne nispette yapılacağı hususunda karar oluşturmasına ilke karan olarak oybirli ği ile karar verildi.
• 23 Aralık 2010-1313 Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel

Müdürlüğü'nün, yeniden gözden geçirilecek "Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" e ilişkin Birliğimizden görüş istemini içeren 08.12.2010 günlü ve B.03.0.H
IG.0.00.00.03-940/4520/31425 sayı
l ı yazısı görüşüldü; tarife
değerlerinin enflasyon oran ında artırılması yönünde görüş
bildirilmesine oybirli ği ile karar verildi.
• 23 Aralık 2010-1341 UBAP Ulusal Baro Yargı Ağı Projesi hiz-

nmetlerinde kullanılmak üzere teknik hizmet araç seçimi, alı
ması ve bedelinin ödenmesine ili şkin kararları almaya, Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
nda kullanılmak
• 23 Aralık 2010-1343 TBB hizmet ihtiyaçları
üzere 13+1 kapasiteli Volkswagen marka bir adet hizmet
aracı almmasma, alınması ve bedelinin ödenmesine ilişkin
kararları almaya, Başkanlık Divarunm görev ve yetkilendirilmesine oybirliğ
i ile karar verildi.
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Almanya Federal Barolar Birli ği Başkanı Axel
C.Figles'in; 13 May ıs 2011 tarihinde Almanya Federal Barolar Birliği tarafından Berlin'de düzenlenecek Avrupa Konf eransma davet yazısı görüşüldü; Baş kan Av.V.Ahsen Co şar,
Baş kan Yardımcısı Av.Talay Şenol ve Sayman Üye Av.Sitare
Sağ sen'in görevlendirilmelerine, gerekli rezervasyon, ula şım
işlemderinin yap ılması
na, katılımın Almanya Federal Barolar
Birliğ ine bildirilmesine, gerekli masrafların ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
03 Ocak 2011-4

03 Ocak 2011-5 TBB Litai otelde 5-15 gün aras ı kalacak daha
fazlayı kapsamayacak konaklamalar, hastal ık sebebiyle gelen avukatlar ile e ş ve çocukları hakkı
nda indirimli ücret
uygulanması konusu görüş üldü; talepler karşısı
nda değişen
ş artlara göre yeniden düzenleme yapmak kayd ı ile gerekli
düzenlemeleri yapmak üzere Ba şkanlık Divanının görev ve
yetkilendirilmesine oybirli ğ
i ile karar verildi.
03 Ocak 2011-11 : Hrant Dink ile ilgili İstanbul 14.Ağı r Ceza
Mahkemesinde görülmekte olan davanın, insan haklarının
korunması kapsamında de ğerlendiriimek üzere TBB tarafı
ndan izlenmesine, Başkanın görev ve yetkilendireceği yönetim
kurulu üyeleri veya avukatlar taraf ı
ndan davanın takibine,
07.02.2011 saat 10.00 da yap ılacak 16.celse duruşmasının Başkan Av.V.Absen Co şar, Başkan Yardımcıları Av.Berra Besler,
Av.Talay Şenol ve Genel. Sekreter Cengiz Tu ğral ile yönetim
kurulu üyeleri Av. Kadri Markoç, Av. Serhan Özbek, Av.Asude
Şenol ve Bası
n Müşaviri Nesrin Turhan tarafı
ndan duruşmanın izlenmesine, gerekli bildirimlerin yaz ı işleri müdürlüğünce
ilgili yerlere yap ılmasma, oybirliği ile karar verildi.
03 Ocak 2011-14 Avrupa Baş kanlar Konferansı Viyana Avukatlar Birliği'nin, 03-05 Mart 2011 tarihleri arası
nda Viyana'da
yapılacak olan 39. Avrupa Baro Ba şkanları Konferansı
na davet
yazısı görüşüldü; Baş kan V.Ahsen Coş ar ve Talay Şenol'un
görevlendirilmesine, ilgili yerlere bildirim yap ılması
na, gerekli ulaşı m, konaklama ba ğlantılarını
n yapılmasma ve ödemelerin yap ılması
na oybirliği ile karar verildi.
03 Ocak 2011-15 : Hukukun Üstünlü ğü ve İnsan Hakları
nın ihlal edildiğ
i durumlarda idari i ş lemler veya yasal düzenleme-
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ler aleyhine iptal istemiyle dava aç ılması konusunda Yönetim
Kurulu üyesi Asude Ş enol'un önerisi görü ş üldü. Dava açilması önerilerinin ilke olarak kabulüne bu hususta Yönetim
Kuruluna intikal edecek bilgi ve belgelerin de ğerlendirilerek
na oybirliği ile karar verildi.
gerekli davaların aç ılması
• 03 Ocak 2011-18 Yabancı dilde dergi yay ınlanması hakkında
görüşüldü; Yabanc ı dilde TBB Yaym kurulunca daha önce yayınlanan DIGESTA TURCICA isimli derginin yeniden yap ılanna, bu konuda Ba şkanlık Didırılması için ekip olu şturulması
ın görev ve yetkilendirilmesine oybirli ği ile karar verildi.
vanın
• 03 Ocak 2011-19 TBB Bünyesinde "Gönüllü Yabanc ı İlişkiler
na, gerekli kararlan
ve Tercüme Çal ış ma Grubu" olu şturulması
geçirmek üzere Ba şşama
yapmak
ver
ya
almak ve çalışmaları
kanlık divanına görev ve yetki verilmesine oybirli ği ile karar
verildi.
• 03 Ocak 2011-20 Avrupa Birli ği Hukuku alan ında çalışma
yapmak üzere Çalış ma Grubu olu şturulması konusunda Baş ının görev ve yetkilendirilmesine oybirli ği ile
kanlık Divan
karar verildi.
• 03 Ocak 2011-22 : Kat Mülkiyeti Kanunda de ğişiklik yapılması
konusu görü şüldü; Avukat Bürolar ını n apartmanlarda mesken olarak görünen yerlerde faaliyet gösterebilmesine imkan
sağlayacak ş ekilde Kat Mülkiyeti Kanununda de ğişiklik yai çalışmasının yapılması
pılması için gerekli yasa de ğişikliğ
ve değişiklik tasla ğı metinlerin haz ı rlanarak ilgili birimlere
ın görev ve yetbaşvurunun yap ılması için Başkanlı k Divanın
kilendirilmesine oybirli ği ile karar verildi.
• 20 Ocak 2011-80: TBB Dergisi Genel Yaym yönetmeni

i Ödülleri Iç YöAv.Teoman Ergül'ün; Türkiye Barolar Birli ğ
nda
düzenlenmesine
n
ca
2011
yılı
netmeliği hükümleri uyarı
karar verilmesi halinde "Faruk Erem Ödüllü Yar ışması"nın
konusu, son kat ılma tarihi, sonuçlarmm aç ıklanma tarihi ve
ödül miktarının tespiti konular ının belirlenmesi hususuna
iliş kin 17.01.2011 günlü yaz ısı görüş üldü; Faruk Erem Ödüllü yarışmasının konusunun "Anayasa Mahkemesine Bireysel
Baş vuru" olarak belirlenmesine, yan şmaya son başvuru tari-
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binin 1.7.2011, sonuç açıklama tarihinin 9.8.2011 olarak, yarışmada birincisi seçilecek olan kat ılımcıya 5.000.-TL. ödül
verilmesine, Seçici kurulun isim olarak belirlenmesi gereken
isimlerinin Ba şkanlık divanınca belirlenmesi ve görevlendirilmesi hususunda Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 20 Ocak 2011-81: TBB Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin kurulmasma, kuruluş çalışmaları, yönetmelik ve yönerge
çalışmalarının yürütülmesi hususunda için ba şkanlık divan
ının görev ve yetkilendirilmesine oyçoklu ğu ile karar verildi.
• 20 Ocak 2011-83 : Kızılay Karanfil Sokaktaki Birlik Eski Binas ıın isminin" Av.Prof.Dr.Faruk Erem Avukat Evi" olarak kon
nulmasma oybirliği ile karar verildi.
• 20 Ocak 2011-89 : Hayata Dönüş Operasyonu ve Şemdinli davaları
nın ve kamu oyunda tartışma konusu olan organ
nakli, aç kalan bebe için mama çalan kadın gibi insan hakları
ihlalleri yönünden önem taşıyan davalarm izlenmesi konusu
değerlendirildi; gerekli çalişmalan ve uygulamaları yapmak,
masrafların ödenmesine karar vermek ve ilgili konulara ili şkin gereken kararları almak üzere başkanlık divanı
nın görev
ve yetkilendirilmesine oybirli ği ile karar verildi.
• 20 Ocak 2011-93 : ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Sertifikası Alınması konusu görüşüldü; Başkan Danışmanı
Av.Oğuzhan Buhur tarafmdan hazırlanan rapor doğrultusunda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikas ı
alı
nması için gerekli işlemler ile başvuruları
n yapılması ve
sözleşmelerin akdedilmesi için Ba şkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 20 Ocak 2011-94 : Avukat Kimlik Kartı ile entegre kartlı geçiş ve ödeme sistemi kurulmas ı, Barolarm ihtiyacı olan POS,
KGS, Turnike ve benzeri elektronik cihaz taleplerinin kar şılanması konusu görüşüldü; Başkan Danışmanı Av.Oğuzhan
Buhur tarafından sunulan rapor incelendi. Her il merkezinde bulunan bir adet adliyeye tumike sistemi kurulması ve
her Baro'ya bir adet POS cihazı verilmesi (bedellerinin TBB
tarafmdan verilerek), Adalet Bakanl ığı ile adliyelere Avukat
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Kimliği ile entegre turnike sistemi kurulmas ı hususunda girişimlerde bulunması ve yetki alınması ile Baroların ihtiyacı
olan POS, KGS, Turnike ve benzeri Avukat Kimlik Kart ı ile
entegre çalış acak elektronik cilıazları n iktisadi işletme tarafından satılması ve satış fiyatları ile koşullannın belirlenmesi
konusunda Başkanlık Divanı 'na yetki verilmesine, oybirli ği
ile karar verildi.
20 Ocak 2011-104: 4628 sayılı Elektrik Piyasaları Kanunu uyarınca, Türkiye Barolar Birli ğinin Serbest Tüketici sıf atı ile Ozel
Elektrik firmaları ndan Elektrik Enerjisi temini konusunda
toplanan fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi ve teklifi uygun
görülen firma ile sözle şme imzalanması konusu görü şüldü;
Ana Elektrik Toptan Satış A.Ş.nin teklifinin kabulüne, gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Başkanlık Divanı
ve saymanın görev ve yetkilendirilmelerine oybirli ği ile karar
verildi.
20 Ocak 2011-105 : Ticari faaliyetini yürütmekte olan iktisadi
İşletmemizin, Avukatlık Kimlik Kartı, Baro-Kart ve e-Imza
ile ilgili her türlü faaliyetlerde de bulunması konusu görüşüldü; Ticari faaliyetini yürütmekte olan iktisadi işletmemizin,
pos cihazı, turnike ve elektronik cihaz ile avukat kimlik kartı,
Baro-Kart ve e-imza al ım satımı ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmasma oybirliği ile karar verildi.
03 Şubat 2011-145: Hukuk Eğitimi, Avukatlık Stajı, Meslek içi
Eğilim, Uzmanlık konularında Hukuk Fakültesi Dekanlar ı ile
toplantı yapılmasına, gerekli görülecek kararları, çalışmaları,
harcamaları yapmak üzere ba şkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunanlarm oybirliği ile
03 Şubat 2011-146 : Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ndeki hazırlama çalışmalarma katılan akademisyenılacakları tanıtım programının
lerin konuşmacı olarak kat
düzenlenmesi ve konuşmacılara ücret ödenmesi konusu görüşüldü; Tanıtım programının hızla düzenlenmesine ve konuşmacılarm ulaşım, konaklama, iaşe giderlerinin TBB tarafından karşılanmasma, konuşmacılara TBB seçimle göreve
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gelen mensupları na ödenen miktarda net huzur hakk ı ödenmesine, gerekli görülecek kararlar ı çalışmaları, harcamaları
yapmak üzere başkanlı k divamnm görev ve yetkilendirilmesine, oy çoklu ğu ile karar verildi.
03 Şubat 2011-147: Yargı tay'm Kuruluş Yıldönümü nedeniyle
ortak etkinlik düzenlenmesi konusu görü şüldü; Yargıtay'm
Kuruluş Yildönümü için 07.3.2011 günü Yarg ıtay ile birlikte
ortak etkinlik düzenlemnesine, Yargı tay tarafından önerilen
programın kabulüne, toplantının 1.ot-urumunda arama ve
el koyma konusunda sunum yapmak üzere TBB Insan Hakları Merkezi Koordinatör yönetim kurulu üyesi Av.Serhan
Ozbek'in, 2.oturumda konu şma konusunun ve konu şmayı
yapacak TBB temsilcisinin Başkaııhk divanınca görevlendirilmesine, gerekli görülecek kararlan çal ışmaları , harcamalan
yapmak üzere başkanlı k divanını
n görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.
03 Şubat 2011-149 : Hrant Dink davasırun izlenmesi hakkında
görüşüldü; 7 Şubat 2011 günü, Istanbul 14. Özel Yetkili A ğır
Ceza Mahkemesinde yap ı lacak olan 2007/428 E. Sayılı , Hrant
Dink davası duruşmasını n izlenmesi için Bş k.Yrd. Berra Besler, Yönetim kurulu üyeleri Kadri Markoç ve Asude Şenol ile
TBB Insan Hakları Merkezi Ba şkanı Prof. Dr. Rona Aybay ve
Insan Hakları Merkezi Yönetim Kumlu Koordinatör Üyesi
Serhan Ozbek'in görevlendirilmelerine, Mahkemeye gerekli
yazmın yazılması na toplantıda hazır bulunanların oybirliği
ile karar verildi.
18 Şubat 2011-193 : Türk Tabipleri Birli ği Merkez Konseyi
Üyesi Dr.Arzu Erbilici'nin, "Üçlü Protokol"e ili şkin panel
organizasyonu ve cezaevlerinde ya şanan insan hakları ihlallerine dair ortak çal ışmaları n planlanması amacıyla görüşme
talebine ili ş kin 08.02.2011 günlü ve 229/2011 say ılı yazısı görüş üldü; bu madde ile ilgili gerekli i şlem ve çalışmaları yapmak üzere Başkanlı k Divanının görev ve yetkilendirilmesine
oybirliğ i ile karar verildi.
18 Şubat 2011 2011-198: Yönetim Kurulu Üyesi Av.M.Turgay
Bilge'nin önerisi üzerine; Avukatl ık ruhsat talebi dosyalarının Adalet Bakanl ığı 'nda geçen incelenme sürelerinin ki-
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saltılması konusunda Adalet Bakanlığı'yla gerekli ileti şinıin
kurulması ve Bakanlıktan gerekli çalişmaların yapılmasının
istenmesi konusu görü şüldü; Adalet Bakanlığı'yla gerekli iletişinıin kunilarak Bakanl ık'dan gerekli çal ışmaların yapılmasmın istenmesine oybirliği ile karar verildi.
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18 Şubat 2011-200 : Yönetim Kurulu Üyesi Av.M.Turgay
Bilge'nin önerisi üzerine; SYDF kapsamında kadı n avukatlara
ödenmekte olan do ğum desteğinin eşi doğum yapan avukatlara da ödenebilmesi için gerekli yönetmelik de ğişikliğinin yapılması konusu görüş üldü; Talebin Yönetmelik de ğişikliği çalışmaları sırasında değerlendirilmesine oybirli ği ile karar verildi.
18 Şubat 2011-201 : Yönetim Kurulu Üyesi Av.M.Turgay Bilge tarafı
ndan hazırlanan; TBB Harcı rah Yönergesi, TBB Yazışma ve Arş iv Yönergesi, TBB Hizmet Birimleri Iç Yönetmeliğ
i, Personel Iç Yönetmeliğ i ve TBB Muhasebe ve Mali I şler
Müdürlüğü Yönetmeliği taslakları hakkında görüşüldü; Bu
metinler üzerinde Genel Sekreter Cengiz Tu ğral' ın çalışma
yapması istenmesi üzerine haz ırlanan ve yönetim kurulu
üyelerine de dağıtılan ekli dosyada örnekleri bulunan TBB
Hizmet Birimleri Iç Yönetmeli ği, TBB Personel Iç Yönetmeliğ
i, TBB Harcırah Iç Yönetmeliği, TBB Arşiv İç Yönetmeli ği,
TBB Yazış ma Iç Yönetmeliklerinden TBB Hizmet Birimleri
ışmanları maddesinin, göİç Yönetmeli ğinin Başkan Dan
rüşmede değiştirilen şekli diğ er madde ve Yönetmeliklerin
i ile karar
mevcut şekil ve muhtevalan ile kabulüne oybirli ğ
verildi.
• 18 Şubat 2011-2 04 18 Mart 2011 tarihinde İstanbul Özel Yetkili 12.Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/356 Esas say ılı dosyasında yapılacak olan, Ça ğdaş Yaşamı Destekleme Derne ği'nin
duruşmasına Türkiye Barolar Birli ği'nin gözlemci olarak katılmasına, davanın izlenmesine, izlemek üzere Tüm Yönetim
Kurulu üyeleri ile TBB Insan Haklar ı Merkezi Başkanı Prof.
Dr.Rona Aybay'm görevlendirildi ğinin Mahkeme Ba şkanlığıi ile karar verildi.
na bildirilmesine oybirliğ
• 18 Şubat 2011-205 : 18 Mayıs 2009 tarihinde vefat eden Prof.
na Mayıs ayı içerisinde Başkanlik DiDr.Türkan Saylan anısı
na gevanınca belirlenecek bir konuda etkinlikler yap ılması
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rekli değerlendirme, tespit, tercihler ve kararlar ile ödemeler
hususunda Ba şkanlık divanı
nın görev ve yetkilendirilmesine
oybirliği ile karar verildi.
n kullanılamadığı ve bi18 Şubat 2011-206 Savunma hakkını
tuklamalarm yasalara aykırı olduğu yolunda yazılı ve görsel
basında yoğun eleştiriler olması sebebiyle "Balyoz" adli davanın Birliğimiz tarafından izlenmesine ve gözlemci olarak
TBB Yönetim Kurulu mensupları ile TBB Insan Haklar ı Merkezi Başkanı Prof.Dr.Rona Aybay' ın isimlerinin ilgili Mahkemeye bildirilmesine oybirli ği ile Karar verildi.
05 Mart 2 011-240 Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve
icra Kurulu Adına Prof .Dr.Fazıl Sağlam' ın, Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte 19-20-21 Mayı s 2011 tarihlerinde Kıbrıs'ta
gerçekleştirilecek "Kamu Hukukçular ı Platformu" ikinci toplantısma 15.02.2011 günlü davet yaz ısı görüşüldü; Davete
ilişkin olarak toplantıya katılmak üzere Ahmet Gürel, Kadri
Markoç, Serhan Özbek, Sitare Sa ğsen, Asude Şenol ve Ba şkan
tarafından katilacağı bildirilecek kişilerin toplantıya katılmak
üzere görevlendirilmelerine, yazışmanın yapılmasma, gerekli ödemelerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
05 Mart 2011-245 : Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi Müdürü
Av.Derya Yeşiladalı 'mn; Akdeniz Bölgesi ülkelerinin avukatları bölgelerindeki insan hakları , demokrasi ve hukukun üstünlüğü kavramlarmı geliştirmenin yanında meslek örgütleri
arasında ili şkiler ve dayamşmayı güçlendirmek üzere 09 Arai (UOAM)'ye
nda kurulan Akdeniz Barolar Birli ğ
lık 2009 yılı
üye olunması konusuna ili şkin, 23.02.2011 günlü yaz ısı ve
önerisi okundu, görüşüldü, üye olunmasına toplantıda hazır
n oybirliği ile karar verildi
bulunanları
05 Mart 2011-248 Hukuk Müşaviri Av.Özcan Çine tarafindan
hazırlanan ve avukatlık ücretleriyle ilgili Bankalara yaz ılacak
yazı taslağına ilişkin görüşüldü; Bankalara ve di ğer kurum
ve kuruluşlara yasa, yönetmelik, meslek kuralları ve avukatlık asgari ücret tarifesi hükümlerine göre uygun davranılmasını sağlamayı hedefleyen yazılar yazılması na, toplantıda
hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.
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05 Mart 2011-249 Yönetim Kurulumuzun 18.02.2011 günlü

2011-203 sayılı karanyla; 29 Nisan 2011 günü gerçekle ştirilmesine karar verilen TBB önceki Ba şkanı Av.Ozdemir Ozok
MÜDÜRW ĞÜ
na yapılacak etkinliklerin, Kongre Salonunun dolu olmaan
ısı
ELİYLE YÜRüTTÜ ĞÜ
nedeniyle
28 Mayı s 2011 günü yap ılması konusu görü şüldü;
ÇALI ŞMAlAR 5i
Etkinliklerin, Ozok'un T.C. takvimine göre ölüm günü olan
25.04.2011 günü Ankara'da TBB Av.Özden ıir ÖZOK Kongre
ve Kültür Merkezinde yap ılmasına, önce alınan kararın bu
şekilde tarihinin değiş tirilmesine, konu olarak "Bireysel ba şvuru ve anayasal ş ikayet" konusunun seçilmesine, program
koordinatörü olarak Serhan Özbek'in görevlendirilmesine,
çalışmaların Başkan' ın gözetiminde planlanı p yürütülmesine
karar verildi. Etkinlik programı Başkanlık Divanı toplantısında yeniden görüşüldü; etkinliğin 24 Nisan 2011 tarihinde yapılmasma karar verildi.
05 Mart 2011-253 Stajyerlerin sosyal güvenli ği ile ilgili staj
yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yap ılması için çalışmaları
n yapılması ve en kısa sürede yönetmelik değişikliğinin
gerçekleştirilmesine toplantıda hazır bulunanlann oybirliği
ile karar verildi.
05 Mart 2011-256 : Avukat stajyerlerinin Sosyal Güvenlildenda,
rine ilişkin 6111 sayılı yasa ile getirilen hakları kapsamı
getirilen sağlık sigortası yönünden gerekli çalışma, görüşme,
mutabakat, protokol, yazdım ve ihtiyaç duyulacak ilgili alanlarda çalışma, sözleşme, protokolleri yapmak, yaptırmak, ve
ilgili olabilecek uyarı ve duyuruları yapmak, gerekli olabilecek
bilcümle kararları almak, iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,
gerekli ödemeleri yapmak ve yapt ırmak, hususunda görev ve
yetkili olmak üzere Başkanlık Divanımn görev ve yetkilendirili ile karar verildi.
ıda hazır bulunanları
n oybirliğ
mesine toplant
i bünyesinde oluş05 Mart 2011-259 Türkiye Barolar Birli ğ
turulacak "Çevre Komisyonu" ile ilgili görüşüldü; Türkiye
Barolar Birliği ÇEVRE KOMISYONU'nun, Istanbul Barosu
Avukatlanndan Ömer Aykul, Artvin Barosu'ndan Ayla Varan' Izmir Barosu'ndan Ayşegül Altınbaş, Ayd ın Barosu'ndan
Av.Bülent Tokuçoğlu, Bursa Barosu'ndan Eralp Atabek, Antalya Barosu'ndan Tuncay Koç, Samsun Barosu'ndan Burhan
Uyan, Zonguldak Barosu'ndan Yakup Şekip Okumuşoğlu,
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Mersin Barosu'ndan Zübeyde Burgut, Bal ıkesir Barosu'ndan
Gökhan Eşer, Çanakkale Barosu'ndan Hilmi Baydar'm gerektiğinde üye sayısı artınlıp eksiltilmek üzere TBB Yönetim Kurulu üyesi Av.Abmet Gürel'in koordinatör ve ba şkanlığmda
oluşturulmasına, komisyonu olu şturan Avukatların Barolarına
komisyonun yapaca ğı toplantılarm tarihleri, çağrıları ve gündeminin Koordinatör üye ve Başkan Av.Ahmet Gürel tarafından planlanı p icra edilmesine, belirlenen üyelerin barolarma
ve üyelere görevlendirilmeye ilişkin bilgi yazısı gönderilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.
20 Mart 2011-32 6 : tnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi De-

kanı Prof.Dr.Kemal Şenocak' ın, Yargıtay ile birlikte ortaklaşa
gerçekleş tirecekleri "Compliance ve İş Hukuku" konulu sempozyumu Birliğimiz ile işbirliğ
i içinde düzenleme isteklerine
ilişkin 28.02.2011 günlü ve B.30.2. İNtJ.0.14B.00.00/600-063
sayılı yazısı görüşüldü, ortaklaşa sempozyum yapılmasına,
gerekli çalışmaları ve ödemeleri değerlendirerek yapmak, konuya ilişkin ihtiyaç duyacağı kararları almak ve uygulamak
üzere Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine toplant
ıda hazır bulunanları
n oybirliği ile karar verildi.
20 Mart 2011-327: Basm Konseyi Başkanı Orhan Birgit' in; Birliğimizin, Bası n Konseyi Yüksek Kurulu'nda da temsil edilmesi dileğine ilişkin 11 Mart 2011 günlü yazısı okundu görüşüldü, Bası n Konseyi Yüksek Kurulunda, Türkiye Barolar
Birliği'nin TBB Ba şkanı Av.V.Ahsen Coşar tarafmdan temsil
edilmek üzere görevlendirilmesine, toplantılara katılmasının
mümkün olamadığı hallerde kendisinin uygun görece ğ
i TBB
Başkanlık Divanı üyelerinden birisini görevlendirebilmek
üzere yetkilendirilmesine oybirli ği ile karar verildi.
20 Mart 2011-328 : işitme Engelliler Federasyonu'nun, adliyelerde iletiş im kurmakta zorlanan ve beraberinde maddi ve
manevi sorunlar yaşayan işitme engeli vatanda şlanmız için
avukatlara yönelik iş aret dili tercümanlığı kursları açılması
önerisine ilişkin 09.03.2011 günlü yazısı okundu, görü şüldü;
konuya ilişkin çalışma yapılmasın
ın uygun bulundu ğuna,
çalişmalar ve gerekti ğinde yapılacak ödemeler konusunda
ihtiyaç duyaca ğı kararları almak üzere Ba şkanlık Divanımn
görev ve yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

333

YÖN Elİ M
KURULU'NUN
YAZ! İŞ LE Ri
MÜDÜRLÜĞ Ü
ELİ YLE YÜRÜTTÜ Ğ Ü
ÇALIŞMALAR

Türkiye Barolar Birliğ i 31. Ola ğan Genel Kumlu

YÖNETIM •
KURULU'NUN
MÜDÜRLÜ Ğ Ü
ELİYLE YÜRÜrLÜ Ğ Ü
ÇALI ŞMALAR

20 Mart 2011-333 : 07-08 Mayı s 2011 tarihlerinde Adana'da ya-

pılacak Türkiye Barolar Birli ği 31.01a ğ an Mali Genel Kurulu
ıtım filmi yapt ırılmasına, çali şmalar ve gerekti ğinde
için tan
yapı lacak ödemeler konusunda ihtiyaç duyaca ğı kararlan almak üzere Başkanlık Divanını n görev ve yetkilendirilmesine
oybirliği ile karar verildi.
20 Mart 2011-331: Yenimahalle Kaymakaml ığı Gazi Mesilim Işbirliği
lek Eğitimi Merkezi Müdürlü ğü'nün, "E ğ
hitaben
yazd ığı
ği'ne
Protokolü"ne iliş kin Adaletliler Derne
işgörüşüldü,
01.05.2010 günlü ve 430.10/819 say ılı yazısı
i protokolünün yapılmasına, çal ışmalar ve gerektiğinde
birliğ
yapı lacak ödemeler konusunda ihtiyaç duyaca ğı kararları almak üzere Ba şkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine
i ile karar verildi.
oybirliğ
20 Mart 2011-338: 15-16-17 Nisan 2011 tarihlerinde Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri ile ilgili Izmir Barosu Ba şkanlığı ile
ortaklaşa etkinlik yap ılması konusu görüş üldü, ortak çal ışma
yapılmasma, çalışmaları yapmak ve gerekti ğinde yapılacak
ı
ödemeler ve çalış malar konusunda ihtiyaç duyaca ğı kararlar
n görev ve yetkilendirilmesiını
almak üzere Başkanlık Divan
ne oybirliği ile karar verildi.
• 20 Mart 2011 -339: Yargıtay'ın Ceza Daireleri binasmda avukatlar için tahsis edilen odanın tefriş edilmesi konusu görüşüldü gerekli çalişmaları , ödemeleri yapmak ve ihtiyaç duın
ı n görev ve
yacağı kararları almak üzere Başkanlı k Divan
yetkilendirilmesine oybirli ği ile karar verildi.
• 20 Mart 2011-344 : Önceki dönem TBB Ba şkanlarından vefat

edenlerin mezarlarının yaptırılması ve bakımlarının sürekli
olarak sağlanması hususunda müteveffalar ın aileleri ile görüşülerek ailelerin de uygun görece ği nitelikte mezar yapt ırılması ve bakımlarını n TBB bünyesinde bakım işlerinden anlana, yapılacak çalışmalar
yan elemanlar aracılığı ile sağlanması
ve harcamalar konusunda gerekli kararları almak ve ödemeleri yapmak üzere ba şkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine oybirliğ i ile karar verildi.
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Disiplin Kurulu Çalışmalan

Türkiye Barolar Biiği 31. Olağan Genel Kurulu
23-24 Mayı s 2009 tarihlerinde Ankara'da yap ılan 30.01ağan
Genel Kurul'a haz ırlanan rapor sonrası Barolar Birli ği Yönetim
ış 2452 konu karara ba ğlanKurulu taraf ından 53 toplantı yapılm
mıştır.
nca
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddeleri uyar ı
Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu'na gelen itiraz dosyalarından 2060 tanesi karara ba ğlaıımış olup tarih itibariyle dökümü aşağıya ç ıkanlmıştır.
Türkiye Barolar Birli ği Başkanlık Divanı bu süre içerisinde
132 kez toplanmış ve 1601 konuyu karara ba ğlamıştır.
Bu dönem itibariyle Türkiye Barolar Birli ği'ne ulaşan;
Gelen Evrak Sayısı
Giden Evrak Sayısı

28890
: 14057

Mesleğimizi ve meslekta şlarıınizı ilgilendiren konularda harlanan
duyurulan konunun önemi ve süresi de göz önünde
zı
bulundurularak barolar ımıza faks/ e-mail/ posta yoluyla gönderilmiş ve ayrıca web sayfam ı zdan yaymJanarak duyurulmu ştur.
TARİH ARALIĞI

DUYURU SAYISI

01.04.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2011 -21.03.2010

61
85
26
172

TOPLAM

:

23-24 Mayı s 2009 ile 19-20 Mart 2011 tarihleri arasmdaki Yönetim Kurulu toplant ılarmda disiplin hukukuyla ilgili olarak alınan kararların dökümü a şağı da tablo halinde sunulmu ştur.
i Disiplin Kurulu, bu dönemde 34 toplantı yapBarolar Birliğ
ve
1433
adet
dosyayı görüş erek karara ba ğlamıştır. Disiplin
mış
na ilişkin istatistiki bilgiler a şağıda
Kurulu'nun bu çal ışmaları
tablo halinde sunulmu ştur.
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TÜRKIYE BAROLAR BİRLIĞI
31. OLAĞAN GENEL KURULU

Ulus lararas: İlişkiler ve Avrupa Birliği

Türkiye Barolar Birli ğ i 31. Ola ğan Genel Kurulu

A. Yeniden Yap ı landırma
Türkiye Barolar B ırliği Uluslararası ilişkiler ve AB B ırırm
Aralı k 2010 tarihinde yeniden yap ılandırılmıştır. Bir Müdür, bir
Uluslararası Iliş kiler Uzmam personeli bünyesinde bar ındıran
Birim, çok daha etkin ve verimli bir çal ış ma ortamında faaliyetlerinisürdürmektedir.
B. Uluslararası Yazışma lar
Türkiye Barolar Birli ğ i'nin 2010 faaliyet dönemi içerisinde
gerçekleştirdiği tüm uluslararası yazış malar birimimiz koordinasyonunda gerçekle ştirilmiştir.
C. Tercüme Hizmetleri
Türkiye Barolar Birli ği Başkanlık Makamı, Yönetim Kurulu,
Iç Hizmet Birimleri ve Barolar tarafmdan birimimize iletilen yazı h ve sözlü tercüme isteklerinin tamam ı biriminıizce do ğrudan
karşılanmıştır.
Bir baş ka deyiş le; Türkiye Barolar Birliği'nce ihtiyaç duyulan
tüm uluslararası yazışmalar, çe ş itli bilimsel çal ışmalar, yabanc ı
ülkelerin kanunlar ı , uluslararası hukuki metinler vb. ve uluslararası toplantılarda ardı l tercüme hizmetleri birin ıizce sa ğlanmıştır.
Birimimizin bu kapsamdaki faaliyetlerinin Birli ğimize ayni
katlılarının incelenmesi amac ı ile Mali Iş ler ve Muhasebe Müdürlüğüne ba ş vurularak 2008, 2009 ve 2010 y ılı tercüme harcamaları kayıtlarma ula şılmıştır. Bu ba ğlamda, Türkiye Barolar
Birliği'nin 2008 yı lı içerisinde 385.252,33 TL, 2009 yı lı içerisinde
548.358,64 TL ve Biriınizin yeniden yap ılandırılmasını taki ben
2010 yılı içerisinde 25.853,80 TL tercüme gideri bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Türkiye Barolar Birli ği tercüme giderleri Tablo
l'de gösterilnıiştir.

aC

ELlİ
(TABLO 1 Türkiye Barolar Birli ği Tercüme Giderleri)
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ULUSLARARASI
İLiŞKİLER VE
AVRUPA B İRLIĞI

Söz konusu veriler ışığında; Birimizin yeniden yap ılandırılmasırnn ardı ndan Türkiye Barolar Birliği yıllık tercüme giderlerinde 2009 yı lına oranla 522.505,84 TL (% 96,3 oranda) tasarruf
sağlanmıştır.
2010 yıh içerisinde gerçekle şmiş tercüme harcamalarının detay olarak incelenmesi ile 25.854,80 TL harcamanın tamamının

çeşitli illerde gerçekle ştirilen toplantılarda kullanı lmak üzere
simültane tercüme hizmeti sat ın alınması nedeniyle ortaya ç ıktığı görtilmüştür.
D. Bilgi Notları, Mütalaa lar
Türkiye Barolar Birliğ i Başkanlı k Makanu, Yönetim Kurulu
ve İ ç Hizmet Birimlerinin talepleri do ğrultusunda yabanc ı kaynaklar incelenerek çe ş itli konularda birçok bilgi notu ve mütalaa
hazırlanmıştı r.
E. Kapsamlı Raporlar
Türkiye Barolar Birliğ i Başkanlı k Makamı, Yönetim Kurulu
ve Iç Hizmet Birinılerinin talepleri do ğrultusunda aşağı da arz
olunan kapsanıiı raporlar haz ırlanmıştır.
• Avrupa Ülkelerinde Adli Yard ım ve Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranlan Raporu
• Avukatlı k Kinıliklerinin Resmi Kimlik Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceğ i Hakkmda Rapor
• Bazı Avrupa Ülkelerinde Avukatlarm Uzmanla şmasma,
Reklam ve Rekabet Yasağma ve Ortaklıklara iliş kin Uygulamalar Raporu
• CCBE 2006 - 2009 Y ılları Faaliyet Raporu
• Dünya Devletlerinde Hukuk E ğitimi ve Avukatlik Staj ı
Karşılaştırmah Raporu
• Hukuk Devletinden Gözetim Toplumu'na m ı? inceleme
Raporu
• Kat
ılı m Öncesi Mali Yardı m Aracı (İPA) Hususunda İnceleme Raporu
• Türkiye Adalet Akademisi İnceleme Raporu
• Türkiye'de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi
İnceleme Raporu
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• Viyana Başkanlar Toplant ısı Ülke Raporu
• Fransa'da Hukuk E ğitimi Raporu

İ Li ş KiLER VE
AVRUPA BiRliĞi

F. Avrupa Birliği'nden Haberler
Türkiye Barolar Birli ği Dergisinde yay ınlanmak üzere aylık olarak Avrupa Birli ği'nden hukuki geli ş melerin incelendiği
klı bölüm haz ırlanmıştır.
"Avrupa Birliği'nden Haberler" başlı
G. Yurt Dışı Toplantı Organizasyonları
2010 yılı içerisinde Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu
nda Birli ğimizi temsil
Üyeleri ve Yönetim Kurulumuzca Yurt D ışı
etmekle görevlendirilmi ş kişilerin katılım sağlayacakları toplantılara iliş kin tüm yazış malar, uçak rezervasyonları , konaklama
işlemleri, toplantı kayıt i şlemleri ve ihtiyaç duyulmas ı halinde
toplantılara ili ş kin raporlar birimimizce gerçekle ştirilmiştir. Bu
bağlamda, Birli ğinıizce 2010 yılı içerisinde katılim sağlanan toplantı lar Tablo 2 de gösterilmi ştir.

(TABLO 22010 Y ılı İçerisinde Katılım Sağlanan Yurt D ışı Toplantılar)
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H. Vize İş lemleri

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kumlu Üyeleri ve Yönetim
Kurulumuzca Yurt D ışı
nda Birliğimizi temsil etmekle görevlendirilmiş tüm kişilerin 2010 yılı içerisinde ihtiyaç duyduklan vize
başvurulan Birimimizce takip edilmiştir.
L Yayınlar
i) Meslek İçi Eğitim Projesi Sonuç Raporu

Meslek içi eğitim projesi kapsamı nda sürdürülen faaliyetler,
incelemeler, seminer ve çali ştaylar sonucunda edinilen bilgiler,
Kasım 2009 tarihinde kitap olarak yay ınlanmıştır. Üç bölümden
oluş an kitapta, hukuk lisans e ğ itimi, staj öncesi eğitim, staj eğitimi ve meslek içi e ğitim başlıkları altında Fransa, Ingiltere ve
Türkiye sistemleri incelerımektedir. Yedi yabanc ı ve beş Türk
avukatı
n katkıları ile hazı rlanan kitap ücretsiz da ğıtılmak üzere
Türkiye Barolar Birliğ
i'ne teslim edilmiştir.
ii) Meslek İçi Eğ itim D VD'leri
Meslek içi E ğitim Projesi Kapsam ında Fransa Ulusal Barolar
Konseyi ve Türkiye Barolar Birli ği'nin koordinasyonunda hanrlanan meslek içi eğitim DVD'leri dört DVD'lik set halinde yaymlanmış ve Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edilmiş tir. Fransa'da
görülmüş bir dava üzerinden Fransı z avukatların uygulamalannı ve mesleğe bakış açılarını incelemeyi hedefleyen DVD'ler
Türkçe Altyazılı olarak hazırlanm
ıştır.
J. İngilizce Web Sitesi
Başkanlı k Makamının talepleri do ğrultusunda Türkiye Barolar Birliğ
i Ingilizce Web sitesi için içerik haz ı
rlanarak Bilgi I şlem
Müdürlüğüne iletilmiş tir. iletilen içerik http://eski.barobirlik.
org.tr/eng adresinde halen yayında olup yeni hazırlanan web
sitesine Ingilizce sekmesinin eklenmesini müteakip içerik günceilemeleri devam edecektir.
K. Uluslararası Projeler
Birimimizce sürdürülen Meslek içi E ğ
itim Projesinin kapamşmı takiben final raporu haz ırlanarak Yeminli Mali Mü şavir,
Proje Uygulama Izleme Birimi, Avrupa Birli ğ i Genel Sekreterliği
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içerik ve mali denetimlerine sunulmu ş ve onay alınmıştır. Proje
Final Raporu dengeleme ödemesi öncesi son a şama olarak Merkezi Finans ve ihale Birimi denetlemesine sunulmu ştur.
L. QLTS
İ ngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti'nin Mesleki Düzenlemelerle ilgili tek yetkili organ ı olarak faaliyet sürdürmekte
olan Solicitors Regulation Authority (SRA)'nm 2010 y ılında
İngiltere' de avukat olmak için gerekli kriterleri belirleyen yeni
sistemi (QLTS) uygulamaya koymas ının ardından birimimizce
gerekli giri ş imler gerçekleştirilmiş ve Birliğimiz siteme akredite
edilmiş tir. Akreditasyonun ardmdan, Türkiye'de avukatl ık yapmakta olan tüm avukatlar İngiltere' de yetkili makam olan SRA' e
başvurmak ko şulu ile Birli ğimizden alacakları bir iyi niyet mektubu ile İngiltere ve Galler'de dosya avukatl ığı yapmak üzere
QLTS programına ba ş vuruda bulunabilmektedirler.
OLTS'ye ba ş vuruda bulunan tüm Türk avukatlar için yerel
barolar ve İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti ile gerekli yaz ışmalar birimimizce takip edilmektedir.
M. Birimimizce Katı lım Sağlanan/Düzenlenen Toplant ılar
2010 yılı içerisinde Biriminiizce katılım sağlanan, düzenlenen
veya düzenlenmesine do ğrudan katkı da bulunulan toplant ılar
aşağı da alfabetik olarak yer almaktad ır.
1. Adalet Bakanlığı Yeni Adliye Yönetim Sistemi Projesi Toplant ısı
2. Avrupa Birli ği Derneği Proje Eğitimi
3. Gana Heyetinin Birli ğimizi Ziyareti
4. İngiltere ve Galler Adli Y ıl Açıl ış Etkinlikleri
5. 2011 Avukatlar Haftas ı Etkinlikleri Sekretarya Toplant ıları
6. ABGS Proje Final Raporu Denetleme Toplant ıları
7. ABGS Sektörel izleme Alt Komite Toplant ısı
8 Avrupa Birli ğ i Genel Sekreterliği Proje Final Raporu De ğerlendirme Toplantısı
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Ù5KRVE 9 Avrupa Birli ği Komisyonu Gayri Resmi İlerleme Raporu
Toplantısı
AVRUPA BIRLI ĞI
10. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile Toplant ı
11. Avrupa Konseyi Yetkililerinin Birli ğimizi Ziyareti
12. CCBE 50. Yıl Toplantısı
13. CCBE Genel Kurulu
14. CCBE PECO Komitesi Toplantısı
15. Çocuk Adalet Sistemi ve Koruma Mekar ıizmalan Toplantısı
16. Dünyada Arabuluculuk Uygulamalan Semineri
17 Fas Kraliyet Yüksek Mahkemesi Heyetinin Birli ğimize Yaptığı Ziyaret
18 Hukukun Üstünlü ğü: Adli Makamlar ile Avukatlar İçin
Önem ve Anlamı" Konulu Seminer
19. Kamu Hukukçuları Platformu Toplantısı
20. LDV Hareketlilik Projeleri Haz ırlık Toplantısı
21 Merkezi Finans ve ihale Birimi Final Raporu Ön De ğerlendirme Toplantısı
22. Mesleğe Yeni Baş layan Avukatlar Komisyonu Toplantısı
23. Mesleğe Yeni Baş layan Avukatlar Komisyonu Toplantısı
24. Meslek içi Eğitim Projesi Adana Uluslararası Konferansı
25. Meslek içi E ğitim Projesi Denizli Uluslararası Konferansı
26. Meslek içi Eğitim Projesi İstanbul Uluslararası Konferansı
27. Meslek içi Eğitim Projesi Kapanış Konferansı
28. Meslek içi Eğitim Projesi Samsun Uluslararası Konferansı
29. Meslek içi E ğitim Projesi Tekirda ğ Uluslararası Konferansı
İB, PUİ E, ABGS 2009 Proje Ara De ğerlendirme Süreci
30- ME
Bilgilendirme Toplantısı
31. MFİB, PUİ E, ABGS Proje izleme Toplantısı
32. Raul Wolenberg Enstitüsü Toplantısı
Selanik, Makedonya, S ırp ve Arap Barolar Birli ğ
i Başkanlannın Birliğimize Yaptığı Ziyaret
Sivil Toplum Diyalogları Final Raporu De ğerlendirme Topısı
lant
uLLArRAs İ

352

Türkiye Barolar Birliği 31. Ola ğan Genel Kumlu

35. Sivil Toplum Diyalogian Projesi Kapam ş Konferansı
Türk-İngiliz Hukukçular Birliği" Başkanı'nın Birliğimizi Zi36.
yareti
37. Türkiye Barolar Birli ği Anayasa Sempozyumu
38. Türkiye Barolar Birli ği Atatürk'ü Anma Etkinlikleri
39. Türkiye, İ spanya Hukuk Hizmetleri Toplantısı
40. Ulusal Ajans Proje Ôngôrüleri De ğerlendirme Toplant ısı
41 Yeminli Mali Mü ş avir Proje Final Raporu Denetleme Toplantiları
Yeni Avrupa Birli ği Stratejisi ve Yeni AB ileti şim Belgesi
Toplantısı
N. Arş iv Düzenlemesi ve Evrak Tasnifi

Uluslararası İliş kiler ve AB Merkezi evrak tasnif sistemi olu şturularak, evrakları n tasnifi yapılmaktadır. Bu bağlamda, yeni
iş lem gören evraklardan ba şlanarak geriye doğru arşivleme ve
evrak tasnifi çalışması sürdümlmekte, Müdürlü ğümüze havale
edilen evraklar evrak kayı t sistemin ile deftere kayı t edilmektedir.
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TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ VE CCBE

ULUSLARARASI
ILIŞ KIL ER VE
AVRUPA BIRLI ĞI

(Avrupa Barolar Konseyi)
Bilineceği gibi Türkiye Barolar Birliği Başkanının görev ve
yetkileri Avukatlık Kanunu'nun 123. Maddesi ile düzenlennii ş
olup, " Yabancı barolar birlikleri, barolar ve hukuk kurumları
ile ilişkiler kurmak ve yürütmek" de Birlik Ba şkanının görev ve
yetkiler arasmda yer almış bulunmaktadır.
Türkiye Barolar Birli ği Avukatlık Kanununda yer alan bu yetki kapsamında 1995 yılı nda CCBE(Council of Bars and Law Societies) (Avrupa Barolar Konseyi)ye gözlemci üye olarak katılmış
ve 1995 yilmdan beri bir temsilci vas ıtası ile temsil edilmektedir.
CCBE'NİN YAPISI VE ÜYELİK
Avrupa Birli ğ
i (AB) ve Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) avukatlarmın ve avukatlık meslek kurumlarının Avrupa'da resmi
temsilciiğ ini yapan CCBE, 1960 yılı
nda kurulmuş olup bunu
takiben ve günümüze kadar ki süreçte Avrupal ı avukatları
n
görüşlerinin geliş mesinde, demokrasinin ve hukuk kurallann ın
dayanağı olan yasal prensiplerin savunulmasmda ön s ırada yer
almıştı r. CCBE, avukatlik mesle ğ
i ile ilgili olarak AB müktesebatmdaki geliş meleri takip ederek, meslek aleyhine olabilecek uygulamalar ve düzenlemelere AB kurumları nezdinde itirazlarda
bulunmaktadır. Diğ er taraftan, talep eden gözlemci üye barolarınm yasal düzenlemelerine katk ıda bulunduğu gibi tüm üye baroların/avukatların mesleki gelişiniine, hukukun üstünlü ğü ve
bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda, katkılarda buluıımaktadır.
CCBE, Merkezi Brüksel'de bulunan ve Belçika Kanunlarma
göre kurulmuş bulunan; kar amacı gütmeyen uluslar aras ı bir
birliktir. Amacı ; üyesi olan ulusal barolar ve hukuk birliklerini
ve üyelerini temsil etmek, Avrupa ve dünya genelinde avukatlık mesleğinin icrası ve sorunları ile ilgili üyelere destek olmak,
Üyeleri ile AB kurum ve kurulu şları arasmda danışman ve aracı
olarak görev yapmak, hukukun üstünlü ğü, temel hak ve hürriyetler gibi temel hakları korunmak, adalete erişim, müvekkilin
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n savukorunması ve bu haklarla ilgili tüm demokratik haklar ı
nuculuğunu yapmak, avukatl ı k mesleğine ili şkin olarak tesis
edilen AB mevzuatı bakımından avukatları n haklarını korumak,
eğitim seminer ve panelleri düzenlemek, çal ışma grup ve konuteleri olu şturmaktır.
Avrupa kurum ve kurulu şları nezdinde avukatlar ı ve baroları temsil eden ve avukatl ığm sesi olarak bilinen CCBE, barolar
ıda bir köpile Avrupa adli ve resmi kurum ve kurulu şlar aras n
rü görevi görmektedir. Avukatlar ın di ğer üye ülkelerde geçici
olarak, kurulu ş şeklinde veya tekrar vas ıflanarak çali şmasmı
düzenleyen Avrupa Direktiflerir ıin resmen yürürlü ğ e konması na iliş kin olarak Avrupa Komisyonu taraf ından CCBE'ye sık sık
danışılmaktadır.
CCBE'nin günümüz itibariyle 31 tam (as ı l), 2 yedek, 9 gözlemci üyesi bulunmaktad ır. CCBE Avrupa genelinde yakla şık
1.00.000 avukatı temsil etmektedir.
CCBE'de üç üyelik statüsü bulunmaktad ır. Bunlar;
1. Tam üyeler (Asil)(Futl Members) : Avrupa Birli ği'ne
tam üye olan Birlikler, CCBE'nin kurucular ı ve Isviçre Konfederasyonu CCBE'ye tam üyedir. Tam üyeler 6 üyeyi geçmemek
ndan temsil edilir.
üzere ulusal delegasyon taraf ı
AB'nirı 27 üyesinin tüm ulusal barolar ı ve hukuk kurumları,
Avrupa Ekonomik Bölgesi'nin üç üyesi (Norveç, Liechtenstein
ve Izlanda) ve İ sviçre ile birlikte toplam 31 ülke tam üyedir.
2. Ortak üyeler/Yedek üyeler(Associate Members): Avrupa Konseyine üye ülkeler ve AB'ne üyelik müzakeresi sürecinde
olan ülkelerin, devlet taraf ından kabul edilmiş ulusal meslek birndan temsil edilir. Ortak üyeler ulusal Baro Birlikleri
likleri tarafı
bir kiş i ile temsil edilir. Genel Kurul ve Yönetim Kurul toplantı ları
na oy hakkı olmadan kat ılırlar.
Türkiye'nin de araları nda bulundu ğu Avrupa Konseyi'ne üye
ve AB ile üyelik müzakeresi yapan iki üye ülke 2007 y ılı itibariyle ortak/yedek üye s ıfatını kazanmıştır. Türkiye ve Hırvatistan
ortak üyedir.
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ULUSLARASI

3. Gözlemci üyeler (Observer Members) Avrupa Konseyine üye ülke Baro Birlikleri gözlemci s ıfatı ile üye olabilir. Ulusal Barolar bir ki ş i temsil eder. CCBE'nin 9 gözlemci üyesi bulunmaktadır. Di ğ er Avrupa Konseyi ülkeleri olan Arnavutluk,
Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, Makedonya, Moldova,
Dağlık Karadağ, S ırbistan ve Ukrayna gözlemci üyedir.
4. Tüm üyeler üyeli ğ e kabul edilme tarihinden itibaren;
hukuk kurallarmın, insan haklanmn ve demokratik de ğerlerin
savunulmasım en önemli görevleri arasmda sayan CCBE'nin
Meslek Kuralları (Code of Conduct)'na uymakla yükümlü bulunmaktadır. Altı yılhk taslak hazırlıkları ve damşmalar neticesinde 1988 y ılı nda CCBE Meslek Kurallar ınnı benimserımesi,
CCBE'ıü-ı geliş mesinde dönüm noktasıdır. Avrupa'nm oldukça
çeşitli ulusal yasalar ı arasmda do ğan sinir ötesi ihtilaflarm çözümüne yardımcı olacağı için gereklili ği hissedilen bu meslek
kuralları , Avrupa Toplulu ğu içerisinde yer alan avukatları n birbirleriyle profesyonel ba ğlantılannı ve kendi ülkeleri d ışında
diğ er üye ülkelerde çal ış an avukatları n faaliyetlerini yönetmektedir. Bu meslek kurallar ı, mesleki ba ğımsızlı k, müvekkil gizliliği, hizmetlerin reklam ı ve müvekkillere, mahkemelere ve di ğer
avukatlara karşı davranışları içeren prensiplerin çat ısmı oluşturmaktadı
r. Ayrı ca bu kurallar, ulusal yasalar aras ı
nda ki farklıhkların giderilmesini, s ınır ötesi yasal hizmetlerin sa ğlanmasma
yardı m etmeyi amaçlamaktadır.
CCBE TOPLANTILARI

1. Genel Kurul (Plenary Session): Statüsü uyannca yı lda en bir
defa genel kurul toplant ısı yapılı
r. Ancak uygulamada Genel
Kurul, May ıs ve Kası m ayları olmak üzere yı lda iki defa toplanmaktadır.
2. Daimi Komite (Standing Comnıittee): Daimi Komite; OcakŞ ubat, Mart, Haziran, Eylül ve Ekim ayları nda olmak üzere
yılda beş defa toplann-ıaktadır.
3. Çalışma Grubu (Working Group) ve Komite (Committee)
Toplantıları : CCBE nezdinde 15 Komite ile 15 Çal ışma Grubu
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bulunmaktadır. Birliğimiz, CCBE'ye üye oldu ğu tarihten itiba- ULUSlARARASI
ren, PECO(Doğu ve Orta Avrupa Ülkeleri) ve Insan Haklar ı IL15KILERVE
pAB•<Li Ğ i
Koniltelerinin de üyesi bulunmaktadı r. PECO Komitesinin
faaliyet alanı; AB genişlemesi ve aday ülkeler, üyelik sürecinde bulunan CCBE üyesi ülke barolarma yönelik çal ışmalar, işbirliği ve yardım sağlanması olarak özetlenebilecektir.
İnsan Hakları Komitesi insan hakları ve temel haklar konusunda yardı m isteyen barolara katkı sağlamakta, sorunlarının
çözümünde destek vermekte, AIHM, Avrupa Konseyi ile ili şki
içinde bulunmaktadır. Diğer taraftan, uygun görülmesi halinde
insan hakları mağduru olan avukatlar için hükümetlerine mektuplar yazmaktadır.
Her iki komite Genel Kurul veya Daimi Komite toplant ıları ile
bağlantılı olarak veya farklı zamanlarda, yılda 4 veya 5 toplantı
yapmaktadır.
2006 - 20011 YILLARI ARASINDA CCBE TBB İLİŞKİSİ
ndan itibaren, Başkanlık Makam? mn onay ı ile
2006 Ocak ayı
na katılım sağlanmış olup, bir takvim
bazı CCBE Toplantıları
ılım sağlanamaımştır.
yılı içinde tüm toplantılara kat
1. AB'ne üyelik sürecinde bulunan ülkemiz müzakereler ba ğlamında mevzuatmı, acquis communautaire olarak bilinen, AB
müktesebatma uyumla ştırmak zorunda bulunmaktadır.
CCBE özellikle avukatl ık mesleğini ilgilendiren yasal düzenlemeler olmak üzere AB mevzuat ındaki tüm gelişme ve değiş iklikleri takip etmekte, bu düzenlemelerin olumlu ve olumsuz
etkilerini tartışmaktadır. Aynca, avukatlik mesle ğini olumsuz
etkileyecek düzenlemelerle ilgili olarak AB Kurumlar ı nezdinde
ndan Direktifler aleyhigirişimde bulunmakta, üye ülkeler taraf ı
ne yapılan yasal baş vurulara destek vermektedir.
Değinilen tüm hususlar, toplantılarda ele alman ve tart ışılan
konularla ilgili olarak Başkanlık Makamına Raporlar sunulmaktadır.
2. Bu bağlamda edinilen bilgiler, yasal düzenlemeler ve uygulamalar bir Rapor halinde ve TBB Dergisinde meslekta şlanmızm bilgisine sunulmaktad ır.
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AVRUPA BIRLIGI

Genel olarak yap ılan bu çalış malar haricinde TI3B ile CCBE
aşağıda yer alan etkinlikleri gerçekleştirmiş, diğer taraftan
Birliğimizi doğrudan ilgilendiren konularda gerekli girişimlerde bulunulmu ştur:
CCBE 2006 yılı Haziran ayı Daimi Komite Toplantısını
Istanbul'da gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda her yıl Haziran
aymda yapılan PECO Komite Toplantısı ve PECO Semineri
de CCBE - TBB tarafından Istanbul'da gerçekle ştirilmiştir.
Seminer konusu; "Demokrasi, Hukukun Üstünlü ğü ve Terörizm" olarak belirlenmiştir.

• Bütün Avrupa'da kabul görmü ş bulunan CCBE Kimlik Kartları, üye ülkelerde kart sahibini avukat olarak tanımlamakta
ve kendi ülke yargı yetkisi dışı
nda aktif olarak çah şan avukatlara mahkemelere ve kurumlara giri şlerinde yardım etmektedir. Bu kart Avrupa Adalet Divan ı ve Bidayet Mahkemesi tarafından da tanınmaktadır. 2007 yılında TBB ile CCBE
arasında yapılan Lisans Sözleşmesi doğrultusunda TBB üyesi
tüm avukatlara düzenlenmektedir. TBB ile CCBE aras ı
nda 18
Nisan 2007 tarihinde yap ılan Lisans Sözle şmesi doğrultusunda, TBB ve baro üyesi olan avukatlar ad ı
na, bir ücret karşılığı,
CCBE Kimlik Kart
ı düzenlenmektedir. CCBE Kimlikleri ile ilgili 04.12.2007 tarihli Ba şkanlık duyurusu TBB web sitesinde
yapılarak gerekli duyuru yap ılmıştır. Bu doğrultuda, 4 Aralik 2007 tarihinden bugüne kadar(28 Şubat 2011) toplam 1305
adet CCBE Kimliği düzenlenerek avukatlar ı
n kullanımına
sunulmuş bulunmaktadır.
• 2007 yılı
nda ilk defa CCBE İnsan Hakları Ödülü verilmesine karar verilmiştir. Ödül verilmesine ilişkin kurallar
belirlenirken Birliğimizin konuya ilişkin talepleri göz önüne
alı
narak kurallar belirlenmiştir.
• 2008 yılı
nda CCBE Başkanl
ığı Kuzey Kıbns Türk Barosu ile
temasa geçmek için aracılığımızı rica etmiştir. Bu talep doğrultusunda KKTC Barosu Başkanına konu iletilmiştir. CCBE
Başkan ve Genel Sekreteri Kıbrıs'a giderek, KKTC Baro Başkanı ve yetkilileri ile görü şmüştür. Kuzey ve Güney Kıbns
Baroları ile beraber toplantı yapılmıştır.
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• 2008 yı lmda CCBE gözlemci üyeli ği için baş vuran Ermenistan ULUSLARARASI
ILIŞKILERVE
Barosu için hazırlanan ilk ülke raporu iste ğimiz doğrultusun- AVRUPA BİRLİĞİ
da, değişiklikler yap ı larak, düzenlenmiştir.
• 2007 yılında, AB Sivil Toplum Diyalo ğunun Geli ştirilmesi
kapsamında; CCBE Daimi Komitesinde al ınan karar doğrultusunda TBB - CCBE ortaklığı ile AB Komisyonu hibesi ile bir
proje yap ılmasına karar verilmiş tir. Bu karar do ğrultusunda
Birliğimiz Koordinasyonunda Komisyona sunulan Projemiz
ıda "Hukuk Eğitimi Yokabul edilmi ştir. 2008 Haziran ay n
luyla Barolar Arası Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi" ba şlıklı
Proje Sözle ş mesi imzalanımştı r. Bu bağ lamda, CCBE üyesi
olan Avusturya, Ingiltere ve Galler, Fransa, Italya, Ispanya
ve Polonya Barolarmın katkıları ile 8 Baro nezdinde Mukanda yabancı avukatlar
yeseli Hukuk E ğitimi ve Staj konular ı
,
inceleme
ziyaretleri gerçekş
ndan Seminerler verilmi
tarafı
leştirilmiş tir. Ingiltere ve Fransa'ya mesleki e ğilim ziyaretleri
gerçekleştirilıniş tir. Projemiz baş an ile Kasım 2009 tarihinde
ndan, meslek örtamamlanmış olup, Merkez Proje Ekibi taraf ı
ştir.
proje
seçilmi
gütleri bileşeninde en ba şarıli
• 2009 yılinda CCBE'nin Azerbaycan Barosu ile irtibat kurmasmın sağlanması konusunda yard ımımız talep edilmiştir. Bu
bağlamda, Yönetim Kumlu Karar ı doğrultusunda, TBB Ba şkam
Azerbaycan Baro Başkanına hitaben bir mektup göndermi ştir.
nda yap ılan Daimi Komite Toplant ısmda; Bir• 2010 Mart ay ı
liğinüze CCBE tarafından ma ğdur avukatlarla ilgili olarak
gönderilmiş olan yazılarla ilgili olarak söz al ınmıştır. Yapılan sözlü açıklamada; Türkiye'de avukatli ğın serbest bir
ndan
meslek olduğu, avukatların yargınn kurucu unsurlar ı
Bu
ştir.
olan bağımsız savunmayı temsil ettiği ifade edilmi
bağ lamda avukatların mesleklerini ba ğımsız olarak icra edebildiği eklenmiştir.
• CCBE - PECO Komitesinin Akdeniz Ülkeleri ile ili şkiler açılımı konusunda Birli ğimizden talep edilen Akdeniz ülkeleri
irtibat adresleri sağ lanarak iletilmi ştir.
nda Malagada yap ı lan Genel Kurul Toplan• 2010 May ıs ayı
n Özdemir Özok için sayg ı
nda merhum Ba şkaıumız Sayı
tısı
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duruşu yapılmıştır. Toplantıya, TBB Başkan Yardımcısı Saym
Av. Talay Şenol ile birlikte katılım sağlanmıştır.

ULUSLARARASI
ILİŞ Kİ LER VE
AVRUPA B İ RLİĞİ

09 Eylül 2010 tarihinde İsviçre'nin Basel kentinde gerçekle şen
CCBE Daimi Komite Toplantısına katılım sağlamıştır.
• CCBE Daimi Komitesinin 2011 y ılı ilk Toplantısı 21 Ocak 2011
tarihinde Brüksel'de gerçekle ştirilmiş olup, Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Say ın Avukat Turgay Bilge ile
beraber katılım sağlanmışt
ır.
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Ruhsat ve Sicil
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RUHSAT
VESLCİI.

TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ
RUHSAT ve S İCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(21.03.2009'dan 21.03.2011 tarihine kadar)
1- AVUKATLIK RUHSATNAME DÜZENLENMES İ VE
RIJHSATNAME DOSYALARININ AR ŞİVLENMESI
HIZMETLERI
• Toplantı Sayısı
talebi
• Levhaya Yazılma
• Kayı t Yenileme (Yeniden Yazilma)
• Sorunlu
• TOPLAM

53
8975
681
188
9844

21.03.2009-(82029) Nolu Ruhsatna ıne düzenlenerek,
21.03.2011 (90800) Nolu Ruhsatname düzenlenmi ş olmakla, ceman (8771) adet Avukatl ı k ruhsatnamesi tanzim edildi.
• Avukatlık Rubsatnamesi verilmesi
uygun bulunmayanlar
• Yeniden yaz ılması uygun bulunmayanlar
• Adalet Bakanl ığı görüş tine uyulan
• Adalet Bakanlığı görüşüne ısrar edilen

45
28
10
9

2- K İMLİ K KARTI H İZMETLERİ
• BARO -KART (15.10.2010- 21.03.2011 tarihine kadar)
• Avukat Kimlik Belgesi (9712) adet
• Stajyer Avukat Kimlik Belgesi (453) adet
• Katip Kart (703) adet
• Personel Kart (316) adet
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RUHSAT

• Misafir Kart (4) adet

VESİ OL

Aile Kart (18) adet
Kimlikler Barolara gönderilerek ilgililere ula şhnlmıştır.

3- CCBE AVUKAT K İMLİK KARTI H İZMETLERİ
21.03.2009 (1022) nolu kimlik düzenlenerek, 21.03.2011(1318)
nolu kimlik diizenlenerek, ceman (296) kimlik Avukatlar ın
adreslerine kargo ile teslim edilmi ştir.
4-AVUKATLIK ORTAKLI ĞI S İCİL H İZMETLERİ
• Avukatlık Ortaklığı

108

• Fesih Olan Avukatl ı k Ortaklığı

14

• Mevcut Avukatlı k Ortaklığı

94

(Avukat ortakl ığındaıı 11 adedi yabancı avukat ortakl ığıdır.)
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TÜRKİ YE BAROLAR B İRLIĞI RUHSAT VE S İCİL İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞ Ü ÇALIŞMALARI
(21.03.2009'DAN -20.01.2011 TARİHİ NE KADAR)
TOPLANTI TOPLANTI LEVUAYA YENIDEN
YAZILMA YAZILMA
TARIHI
NO

95
96
97
98
99
100
2
3
4
5
6
7
8
9

SORUNLU TOPLAJ

21.03.2009

116

16

4

136_J

04.04.2009

86

12

5

103

18.04.2009

10

18

2

126

02.05.2009

62

8

2

72

16.05.2009

140

18

1

159

22.05.2009

38

3

-

41

13.06.2009

166

24

3

193

27.06.2009

103

12

1

116

11.07.2009

76

10

2

88

24.07.2009

70

8

1

79

08.08.2009

78

11

2

91

22.08.2009

124

14

4

142

06.09.2009

127

12

3

142

25.09.2009

235

23

6
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RUHSAT

10

02.10.2009
VE Sidi
11
12

115

3

-

118

09.10.2009

118

6

-

124

16.10.2009

107

5

3

115

233

8

1

242

13

-

237

7

1

226

10

3

160

5

7

115

6

5

112

10

6

359

17

11

276

19

10

201

18

7

208

21

5

193

14

8

165

11

7

139

8

2

60

6

3

52

13

31.10.2009

14

13.11.2009

224

15

20.11.2009

218

16

04.12.2009

147

17

18.12.2009

103

18

04.01.2010

101

19

13.01.2010

343

20

29.01.2010

248

21

12.02.2010

172

22

26.02.2010

183

23

12.03.2010

167

24

26.03.2010

143

25

09.04i 010

121

26

16.04.2010

50

27

r26.04.2010

43
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28

68

12

2

29

28.05.2010

187

22

1

10.06.2010

146

19

1

166

26.10.2010

132

13

3

148

08.07.2010

112

11

22.07.2010

132

15

2

149

09.08.2010

122

7

2

131

19.08.2010

184

3

1

188

16.09.2010

408

27

2

437

08.10.2010

587

123

5

615

23. 10.2010

380

12

4

396

13.11.2010

419

15

5

439

26.11.2010

85

7

3

95

10. 12.2010

368

13

3

384

23. 12.2010

197

14

-

211

03.01.2011

162

2210

194

20.01.2011

156

16

9

181

8208

627

168

9003

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
TOPLAM

RUHSAT

82

06.05.2010

VES İ Cİ L

210

123
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MU H AS EGE VE
MAL! İŞLER

MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
01.04.2009- 31.03.2011 TARIHLER! ARASI FAAL İYET ÖzETİ
STAİ KREDİLERİ
TALEP EDİLEN KREDİ SAYISI

1806

KABUL EDILEN KRED İ SAYISI

1668

RED EDİLEN KREDİ SAYISI

96

ONAY BEKLEYEN

42

ÖDENEN STAJ KREDİLERİ

6.993.750,00 TL

YAPILAN KRED İ TAHSİLATI

4.769.039,58TL

ÇIKARILAN İHBARNAME SAYISI

1127

ÇIKARILAN İHTARNAME SAYISI

1028

BASTIRILAN PUL SAYISI

20.334.400

SATILAN PUL SAYISI

20.384.891

İADE EDİLEN PUL SAYISI

106.631

YAPILAN ÖLÜM YARDIMI

332
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MUHASEBE VE
MAL! I ŞLER

Vekalet Pulu
Avukatlık Kanunu'nun 27 ve 27/A maddesinde belirtilen görevlerin yap ılmasmı teniinen bastırılan Vekalet Pullarının yıllara
göre durumu a şağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Bastırılan Pul
Adedi

Satılan Pul adedi

2009*

6.053.000

7.790.856

2010
2011**

10.571.000

10.055.926

3.710.400

2.538.109

Yıllar

Staj Kredi
Avukatlı k Kanunu'nun 27. maddesi gereğince avukat stajyerlerine bu dönemlerinde maddi destek amac ıyla verilen staj kredilerinin y ıllara göre durumu a şağıda belirtilmiştir.
Verilen Krediler
Top.Krd.
Talebi

Kabul
Edilen

2009*

714

645

69

-

2010
2011**

907

884

23

-

185

139

4

42

Yıllar

Red Edi- Onay Beklen
leyen

Yapılan Ödemeler
Yıllar
2009*

Adet

Miktar

1130

2.136.400,00 TL

2010
2011**

1439

3.772.850,00 TL

736

1.084.500,00 TL
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MU H AS EBE VE
MALİ İŞ LER

Yapılan Tahsilatlar
Yıllar
2009*

Adet

Miktar

1189

1.681.421,82 TL

2010
2011**

1488

2.891.949,72 TL

275

195.668,04 TL

dönemi itibariyle verileri gösterir.
31.03.2011 tarihi itibariyle verileri gösterir.

*01 . 04 . 2009 31.12.2009

Vadesi gelen kredilerin tahsil edilerek yeni kredi ödemeleri
için kaynak haline getirilebilmesi amacıyla,
nda (01.04.2009-31.12.2009 dönemi) 460 adet
2009 yılı
nda 599 adet
2010 yılı
2011 yılmda (31.03.2011' e göre) 68 adet ihbarname ç ıkarılmıştır.
Çıkarılan ihbarnamelere ra ğmen borçlarını ödemeyen kredi
borçlulanna;
2009 yılı nda (01.04.2009-31.12.2009 dönemi) 201 adet, 2010 y ıhııda 827 adet ihtarname ç ıkarılmıştır.
31.03.2011 tarihi itibari ile,
Aktif kredi
Pasif kredi
Muaccel olan kredi

Durdurulan kredi
idari takipteki kredi
Terkin edilen kredi
iptal edilen kredi
Yasal takipte
Kapanan kredi
TOPLAM

Adet
676
1519
3219
5
1742
19
4
310
8525

Tutar
1,535,050.00 TL
5,746,007.00 TL
6,726,078.71 TL
13,200.00 TL
4,891,188.14 TL
28,324.25 TL
3,371.78 TL
642,945.15 TL
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ÖLÜM YARDIMI

MUHASEBE VE
MALI I ŞLER

Olüm yardımları esasları çerçevesinde yapılan yardımların
yıllar itibari ile dökümü a şağıda belirtilmiştir.
Yıllar

Vef atı bildiı- Odeme yapılan
rilen avukat Odeme yap
lan adet
tutar
sayısı

.2009*

121

117

648.015,04 TL

2010
2011**

169

165

993.430,40 TL

51

50

306.240,00 TL

*01 . 04 . 2009 31.12.2009
31.03.2011
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Sosyal Yardımlaş ma ve Dayan ışma Fonu
Fon Yürütme Kurulu

Türkiye Barolar Birliği 31. Ola ğan Genel Kurulu

SYDE 01.04.2009 - 31.12.2009 DÖNEMİ ÇALI ŞMALARI

nda TEB Başkan30.05.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı
lık Divanı üyelerinin seçimi yapılmış; Sayman üye olarak göreve
başlayan Av. Sitare SAĞ SEN, 13.06.2009 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısmda Fon Yürütme Kurulu Ba şkanı olarak SYDF Yönetmeliğinin 6.nıadde 2.fıkrası gereğince görevlendirilmiştir.
SYDF Yürütme Kurulu üyelerinden Av. Muhittin ÜSTÜNDAĞ ve Zafer BULUT' un görevlerinden ayr ılmaları üzerine,
TBB Başkanlık Divan
ın
ı n 29.06.2009 tarihli toplantısında aldığı
2 nolu karar ile boşalan üyeliklere atamalar yapılmış; Av. Sitare
SAĞSEN (Baş kan), Kemal OKTAR, Yavuz GÜRSEL, Sabri BOLIŞIK ve Av. Recai Rahim GÖRGÜLÜ' den olu şan yeni Yürütme
Kurulu ilk toplanhsını 10.07.2009 tarihinde gerçekle ştirmiştir.
• SYDE Yürütme Kurulu bu dönemde beş (5) toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda;
1. SYDF yard ımları, mevzuatı ve uygulamaları hakkında Fon
Müdürlüğü tarafından bilgilendirmeler yapılmış,
2. Fon Müdürlü ğü tarafından hazırlanan üçer aylık bütçe değ erlendirme raporları görüşülerek onaylanmış,
3. 5510 sayılı yasa avukatların sağlık ve sosyal güvenlik hakları açısından değerlendirilmiş,
4. SYDF yardımlarının geliştirilmesi amacıyla Yönergelerin
güncellenmesi çal ışmalarmm başlatılmasına karar verilmiş
ve görevlendirmeler yap ılmış,
5. 2009 dönemi çalışma raporu ile 2010 yılı tahmini bütçeleri
değerlendirilmiş; TBB Yönetim Kurulu'nun onay ına sunulmuş,
6. Yapılan çalışmalar ve değişiklikler altı (6) adet duyuru ile
Barolara bildirilnıiştir.
• Aynı dönem içinde Yürütme Kurulu kararlarına paralel olandan;
rak Yönetim Kurulu tarafı
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SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE
DAYANI ŞMA FONU
FONYIJRUTME KURULU
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SOSYAL 1.
DAYAN15MA FONU
FON YÜRÜTME KURULU

13.06.2009 tarihli toplantıda; 1 nolu Yönerge madde 4/1'de
tarif edilen Ek Olağan Dışı yardım tavanınm yıllık 10.000.TL'den 25.000.-TL'ye yükseltilmesine,
2. Aynı dönemde, a ğır hastalık nedeniyle uzun süre çalışamayan ve bu duruınlarmı belgelendfrip talepte bulunan toplam
yirmi dokuz (29) avukata 302.000.-TL ek ola ğan dışı yardım
yapılması
na,
3. 27.06.2009 tarihli toplantıda, MEDLINE acil yard ım hizmet
sözleşmesinin feshine ve acil ambulans hizmetine ihtiyaç duyan üyelerin bu giderlerinin fatura karşılığı ödenmesine,
4. 11.07.2009 tarihli toplantıda, stajyer avukatların analık yardımından yararland ırılması uygulamasının başlatılmasına,
5. 11-12.07.2009 gÜIİİ Ü Yönetim Kurulu toplantısında alman karar ile yard ım talebine esas olan evrak teslim süresinin 120
günden 1 yıla çıkartılmasma,
6. 2 nolu Yönergede değişiklik yapı larak; organ yetmezli ği olan
hastaları
n ve kanserli hastaları
n ayaktan tedavileri ile kontrol
giderlerinin ödenmesine,

7. 31.10.2009 tarihli Yönetim Kurulu karar ı ile 01.09.2009 tarihinden itibaren sağlık yardımları yıllık tavanının avukatlar
için 120.000.-TL'ye, stajyer avukatlar için 20.000.-TL'ye yükseltilmesine,
8. 2010 yılı bütçe tasarısı
nı
n görüşülerek kabulüne,
9. Bürosu hasar gören üyeye 10.000.-TL ola ğanüstü yardım yapılmasına,
karar verilmiştir.
01.04.2009-31.12.2009 döneminde Sosyal Yard ım ve Dayan
ışma Yönergesi; Yönerge No:1 ve Yönerge No:2 kapsam ında toplam 1283 adet ve 2.378.112,22 it tutar ında sosyal yard ı
m SYDF
Müdürlüğü tarafı ndan avukatlara ve vefat eden avukatlann ailelerine ulaştırılmıştır.
01.04.2009-31.12.2009 döneminde; SYDF Yönergesi, Yönerge
No:1 ve Yönerge No:2 kapsam
ında olan yard ım başvurularının
sayısı ve durumlarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.
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YARDIM TÜRÜ

ADET

TUTAR

SOSYAL
YARDIMI.AŞMA VE
DAYANIŞMA FONU

BAKiYE

GÖNDERM
ADET

TUTAR

Yönerge-1 Yard ı mları

976

1.444.08700 TL 968

1.431.397.00 TL

Cenaze Yard ı m ı

129

143.310,00 TL 128

142.190,00 TL

GeçJci i ş Göremezlik Yrd

839

1.264.777.00 TL 832

1.253.207.00 TL

Anal ıkYard ımı

491

355.710,OOTL 486

352.140,00TL

Hastal ı k Yard ı m ı

99

99

91.817,00TL

Olağand ışı Hal Yard ım ı

249

817.250,00 TL 247

809.250,00 TL

Olağanüstü Yard ım

8

91.817,00TL
36.000,00 TL

8

36.000,00 TL

Yönerge-2 Yard ı mları

316

951.669,19 TL 315

946.715,22 TL

Sağl ıkYard ımları

316

957.669,19TL 315

946.715,22TL

1292

2.401.756,19 TL 1283

2.378.112,22 TL

GENEL TOPLAM

30.05.2009 - 31.12.2009 dönemi içerisinde, sosyal yard ım konularının görüşüldüğü 43 adet Başkanlı k Divanı toplantısı yapılmış, bu toplantı larda durumları uygun avukatlara;
Geçici iş göremezlik yardımı olarak 959.453.-TL,
Olağanüstü yard ı m olarak 36.000.-TL,
• Sağlık yardımı olarak 816.010,02 TL, ayr ıca vefat eden
avukatlann cenaze i şlemleri için 116.360.-TL yard ım yapılması
karara bağlannıış ve hak sahiplerine ula ştınlmıştır.
t- FON VARLIKLARININ DE ĞERLENDİRİLMESİ
Her ay sonu banka hesaplar ı ile Fon Müdürlüğü kayıtlarının
mutabakatı yapılarak tutanak ile imza altına ahnnııştır. Vadeli
hesaplarımızın vade dolum tarihinde, toplam yedi bankadan
faiz teklifi alınması ve en iyi faiz ora ıılarırı.m kullanılması suretiyle Fon gelirlerinin vadeli mevduatta de ğerlendirilmesi i şlemleri yapılmıştır.
01.04.2009-31.12.2009 döneminde net 14.601.101,25 TL tutarında Vekalet Pulu satış geliri tahakkuk etmiştir. Geçmi şten
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devreden gelirler ve faizler ile birlikte dönem içinde tahsil edilen
Vekalet pulu satış gelirlerinin de banka hesaplarında nemalanDAYANI Ş MA FONU
dırılması sonucu yine bu dönem içerisinde net 3.831.924,33 TL
FON YÜRÜTME KURULU tutarı
nda faiz geliri tahakkuk etmi ştir. 2009 yılı sonu itibariyle,
dönem sonu nakit mevcudu 37.379.616,97 TL'dir.
SOSYAL

YARDIMLAŞ MAVE

Il- YEN! SOSYAL GÜVENL İK SİSTEMİ HAKKINDA
BILGİLENDİRME TOPLANTILARI
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğlık Sigortası Kanunu ile yapılan değişiklikler sonrası nda, serbest çalışan avukatlarm tabi olacakları sigortalılı k statüsü, hak ve yükümlülükleri ve
SYDF yardımları ile ilgili olarak; SYDF Müdürlü ğünce ve SCK
uzmanları ile birlikte bölgelerde bilgilendirme amaçl ı konferanslar düzenlenmi ştir.
111- MEDLINE ACİ L YARDIM AMBULANS ANLA ŞMASI

İki (2) yıl süre ile MEDLINE tarafından, tüm avukatlarm acil
ambulans taleplerini karşılamak amacı yla bedeli TBB tarafından
ödenmek suretiyle yürütülen hizmet, dönem sonu itibariyle değerlendirilmiştir.
Yapılan de ğerlendirmede; alı nan hizmetin nitelikli oldu ğu,
ancak yeterli kullanı m olmaması nedeniyle, her kullanı m için
üyeye ödeme yap ılmasının daha uygun olacağı sonucuna var
ılmış ve anlaş ma feshedilmiştir.
Üyelerin acil ambulans ihtiyaçlar ı , Yönerge No:2'de yapılan
değiş iklikle, fatura bedellerinin üyelere usul ve esaslara uygun
olarak ödenmesi suretiyle kar şılanniaya başlannuştır.
IV- SAĞ LIK VE SOSYAL YARDIMLAR

Bu dönemde; ağır hastalı k nedeniyle uzun süre çal ışamayan
avukatlar için yap ılabilen 10.000.-TL yıllık limitli ek olağan dışı
geçici iş göremezlik yardı m limiti 25.000.-TL'ye; tedavi hizmetleri karşılığı yapılan sağl
ı k yardım limiti avukatlar için 120.000.TL, stajyer avukatlar için 20.000.-TL'ye yükseltilmi ştir.
Genel Sağlık Sigortası kuralları ile özel sağlık kuruluşlarmdan hizmet alan üyelerin ödedi ği fark bedellerinin katılı m payı
kesilmeden tamamının yardı m olarak kendilerine ödenmesi olanağı getirilmiştir.
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V- BALGAT'TA YER ALAN "L İTAİ HOTEL8SPA" TES İSi VE "AYAŞ YAŞ AM MERKEZİ VE TERMAL OTEL KOMPLEKSİ" YATIRIM VE İNŞAATLARI
na gelen
Bu dönemde; in şaatı tamamlanan ve aç ılış aşaması
Balgat'ta yer alan "Litai HoteMzSPA" tesisini i şletmeye açabilmek amacı yla TÜRAVAK (Türkiye Avukatlar ı Sosyal Dayanış ma ve Yardımlaş ma Vakfı) bünyesinde iktisadi i şletme kurulmuş ve tesislerin sorumlulu ğu söz konusu vakfa verilmi ştir.
Ayaş'ta inşaatı devam eden" Ayaş Yaş am Merkezi ve Termal
Otel Kompleksi" tesislerinin tamamlanmas ı için 6.326.662,53 TL
harcama yapılnuştır.
SYDF 01.01.2010 - 31.12.2010 DÖNEMİ CALISMALARI
TBB Yönetim Kurulu Sayman üyesi ve SYDF Yürütme Kunda toplanan SYDF
rulu Başkanı Av. Sitare SAGSEN ba şkanlığı
yapmıştır.
Yürütme Kurulu sekiz (8) adet toplant ı
• Bu toplantılarda;
1. İstanbul ve İzmir' in yanı sıra Diyarbakır'da Fon temsilciliklerinin açılması,
2. Bakı ma muhtaç avukatlara huzurevi temini ve giderlerinin SYDF tarafından kar şılanabilmesine yönelik mevzuat
ılması,
çalışmalarmın ba şlat
3. Avukat eş ve çocuklarının sağlık yardımlarmdan yararlandırılması konusunda aktüeıya ve mevzuat çal ışmalarının
başlatılması,
4. Üçer aylık dönemler halinde bütçe çal ış ma raporları değerlendirmesinin yap ılı p, Yönetim Kuruluna sunulması,
5. ihtiyaç sahibi avukat ile, avukatlara ek emeklilik geliri sa ğlayabilmeye yönelik mevzuat ve aktüerya çal ışmalarının
başlatılması,
6. 2010 çalışma raporu ile 2011 iş programı ve 2011 bütçesinin
Yönetim Kuruluna onaylanmak üzere sevki,
konuları görüşülüp karara bağlanmış ; yine bu dönemde yapı lan çalışmalar ve de ğerlendirmeler sonucunda,
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SOSYAL •

Yönetim Kurulu tarafı
ndan;

YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞ MA FONU

1. SYDF tarafı
ndan hazırlanan 2010 yılı bütçesinin kabulüne,

FON YURUTME KURULU

2. Ağır hastalık nedeniyle tedavileri devam edip, çalışamadıklarını belgelendiren ve talepte bulunan yirmi yedi (27)
üyeye toplam 315.000.-TL ek ola ğan dışı yardım Yönerge
No:l'e göre yap ılması
na; yine büro hasan nedeniyle zarara uğrayan toplam yedi (7) üyeye 25.000.- TL olağanüstü
yardım yapılması
na,
3. SYDF bünyesinde iktisadi işletme kurulmas ı
na,
4. 19-25.08.2010 gündü Yönetim Kurulu toplant ısında;
a- Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Erzurum, Samsun
ve Mersin illerinde Fon temsilciliklerinin kurulmas ı
na,
b- Her ilde, avukatları
n sağlık hizmeti alabileceği hastanelerle anlaşmalar yapılmasına,
c- Bakı ma muhtaç avulcata destek projesine ili şkin Yönetmelik çahşmasının yapılmasma,
d- Huzurevi, Bakı mevi, Geriatri merkezi projelerine ili şkin
Yönetmelilc çal ışmasının yapılması
na,
e- Munzam emeklilik projesine ilişkin çalişmaları
n yapı larak rapor hazırlanmasına, konuya yönelik rapor hazırlanması öncesinde örnekleme yolu ile seçilecek baz ı
barolarda pilot çal ışma yapılması
na,
f- Avukat eş ve çocuklarına sağlık yardımı yapı
lması hususunda çalışmaların yapılarak rapor haz ırlanmasma,
g- Ölüm yard ımı miktarının arttırılması hususunda gerekli değişikliğin yapılması
na ilişkin çalışma yapılarak rapor hazırlanmasına,
h- SYDF Yönetmeli ği'nin" sosyal güvenlik- sosyal yard ımdayanışma" anlayışı ile Baro ve Birlik çalışanlarını da
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususunda
çalişma yapılarak rapor hazırlanması
na,
5- Sağlık sorunları nedeniyle TBB konaklama tesislerinden
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yararlanan üyelerin, durumlar ım belgelemeleri halinde bir ref a- SOSYAL
katçisi ile birlikte konaklama giderlerinin SYDF tarafmdan karşılanmasına,
FON YURUTME KuRULU
6. Pilot olarak belirlenecek iki (2) ilde huzurevi ve sosyal tesis
yapımı konusunda çalışmaların başlatılmasma,
7. 01.02.2011 tarihinde ba ş lamak üzere muhtaç ve emekli
avukatlardan durumu uygun olanlara sürekli i ş göremezlik yardımı yapı lmasma (bir tür munzam emeklilik),
ndan, yatarak tedavi yard ımı yapılabilen stajyer
S. SYDF tarafı
avukatlardan kronik hastal ığı olanlarm sa ğlik güvenceleri
olmamaları sonucu tedavi ve takipleri için yüksek maliyetle karşılaşmaları nedeniyle, aksatmak durumunda kaldıkları tedavilerini kolayl ıkla sürdürebilmeleri için, Genel
Sağlık Sigortası primlerinin, Yönerge 1 de yapılan değişiklikle SYDF tarafından ödenmesine,
karar verilmiştir.
26-27.11.2010 günlü Yönetim Kurulu toplant ısmda; pilot olarak belirlenecek iki (2) ilde huzurevi ve sosyal tesis yaptırılması hususuna yönelik fizibilite çal ışmaları yapılmasma, öncelikle
kamu kurum ve kurulu ş larmdan temin edilmek üzere arsa aranmasına ve bulunduğunda ahnarak imar durumuna göre prole-lendirilmesine; Yönetim Kurulunca kabul edilecek projeye göre
belirlenecek usulle in şaatlarm yaptırılması yönünde karar al ınmıştır.
Mevzuat çerçevesinde uygulamaya yönelik de ğerlendirmeler
sonucunda, mevcut TBB SYDF Yönetmeli ğinin, planlanan sosyal yardımların yapılması için yeterli olmadığı , güncellenmesi
işiklik taslağı
gerektiği görülmüş ve buna ili şkin yönetmelik de ğ
hazırlanmış ve onay aşamasına getirilmiştir.
01.01.2010 - 31.12.2010 döneminde Sosyal Yard ım ve Dayamş ma Yönergesi; Yönerge No:1 ve Yönerge No:2 kapsam ında topm SYDF
lam 1844 adet ve 3.565.637,86 TL tutannda sosyal yard ı
n aiMüdürlüğü tarafmdan avukatlara ve vefat eden avukatları
lelerine ulaştırılmıştır.
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ULUSLARARASI
01.01.2010-31.01.2010 döneminde; SYDF Yönergesi, Yönerge
IIiŞKLERVF
No:1
ve Yönerge No:2 kapsam ında olan yardım başvurularmın
AVRUPA BIRLIĞI

sayısı ve darumlarma ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.
GÖNDERiM

BAKiYE

YARDIM TÜRÜ
ADET

TUTAR

ADET

TUTAR

Yönerge-1 Yard ı mları

1373 1.961.084,00 TL 1364 1.947.334,00 TL

Cenaze Yard ı m ı

176

Geçici Iş Göremezlik
Yrd

1186 1 .702.704,00 TL 1180 1.696.204,00 TL

Anal ı k Yard ı m ı

706

554.090,00 TL 701

550.090,00 TL

Hastal ı k Yard ı m ı

146

159.639,00 TL 146

159.639,00 TL

Olağand ışı Hal Yard ı m ı

334

988.975,00 TL 333

988.475,00 TL

11

42000,00 TL 10

37.000,00 TL

Olağanüstü Yard ı m

216.380,00TL 174

214.130,00TL

Yönerge-2 Yard ımları

483 1.632.783,86 TL 480 1.618.303,86 TL

Sağ l ı k Yard ı mları

483

GENEL TOPLAM

1.632.783,86 TL 480

1.618.303,86 TL

1856 3.593.867,86 TL 1844 3.565.637,86 TL

01.01.2010 - 31.12.2010 dönemi içerisinde, sosyal yard ım konularının görüşüldü ğü 57 adet Başkanlık Divan
ı toplantısı yapılmış, bu toplantılarda durumları uygun avukatlara;
Geçici iş göremezlik yardımı olarak 1.696.204.-TL,
Olağanüstü yard ım olarak 37.000.-TL,
• Sağlık yardımı olarak 1.618.303,86 TL, ayr ıca vefat eden
avukatların cenaze işlemleri için 214.130.-TL yard ım yapılması
karara bağlammş ve hak sahiplerine ulaştırılmıştır.
I- FON VARLIKLARININ DE Ğ ERLEND İRİLMESİ
Her ay sonu banka hesapları ile Fon Müdürlü ğü kayıtlarının
mutabakat ı yapılarak tutanak ile imza altına almmıştıt. Vadeli
hesaplarımızın vade dolum tarihinde, toplam yedi bankadan
faiz teklifi alınması ve en iyi faiz oranlarının kullanılması sure384
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tiyle Fon gelirlerinin vadeli mevduatta de ğerlendirilmesi i şlem- ULUSLARARASI
ILİŞ K İ LER VE
leri yapılmıştır.
AVRUPA BIRLI ĞI
01.01.2010-31.12.2010 döneminde net 20.764.558,09 TL tutarında Vekalet Pulu satış geliri tahakkuk etmi ştir. Geçmişten devreden gelirler ve faizler ile birlikte, dönem içinde tahsil edilen
Vekalet pulu sahş gelirlerinin de banka hesaplar ında nemalandırılması sonucu yine bu dönem içerisinde net 3.523.665,68 TL
nda faiz geliri tahakkuk etmi ştir. 2010 yılı sonu itibariyle,
tutarı
dönem sonu nakit mevcudu 43.635.661,96 TL'dir.
Il- SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAR
Bu dönemde; yap ılmakta olan sosyal yard ımlar ve üye talepleri Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi uygulamalar ı da dikkate
n sağlık yardımalınarak değerlendirilmiş ; üye eş ve çocuklarını
Ianndan yararlanamıyor olması , var olan emeklilik aylığmın
düşük olması nedeniyle, ek emeklilik ihtiyac ının tespit edilmesi, sayısı az da olsa bir kısım yaşlı üyelerin huzurevi, bakımevi
gibi ihtiyaçlarırun oldu ğunun görülmesi üzerine durum çe şitli
toplantılarda tartışılmış; tüm bu yard ımların yapılabilmesi için
u görülmüş ve yeni yöyönetmelik de ğişikliğine ihtiyaç oldu ğ
netmelik hazırlama çalişmalarma başlanılmıştır.
111- BÖLGE FON TEMS İLCİLİKLERİ

14.12.2010 tarihinde Mersin Fon Temsilcili ği devreye girmiş;
bölge avulcatlarmın daha hizb ve nitelikli bir şekilde yardımlardan yararlandırılmalanna yönelik ad ımlar atılmıştır.
IV-. STAJYER AVUKATLARIN SA ĞLIK GÜVENCELERİ
5510 Sayılı yasa ile primlerini kendileri yat ırmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı olabilen ve sağlı k hizmetlerinden yararlanabilme olanağı tanınan avukat stajyerlerinden herhangi bir özel
konumları nedeniyle (emekli, ebeveyninden hak sahibi gibi) Genel Sağlık Sigortahsı sayılmayan kiş iler için; 01.01.2012 tarihinden baş lamak üzere GSS primlerini kendileri ödemek suretiyle
Genel Sağhk Sigortalisı olma zorunluluğu getirilmiştir.
Bu durumda kalacak olan ve halihaz ırda herhangi bir sağ lı k güvencesi olmayan avukat stajyerlerinin, hem prim ödeme
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UWSL.APARAS İ
AVRUPA Bİ Rfi

yükünden kurtulması hem de sağlık güvencesine kavuştunılabilmeleri amacıyla ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar başlatıliniş, konu TBMM gündemine ta şınmıştır. Kabul edilip Resmi
Gazete'de yayımlanan, 6111 sayılı yasa ile, 01.03.2011 tarihinde
Avukat Stajyeri olanlar ile bu tarihten sonra stajma ba şlayanlardan, başka bir nedenle Genel Sa ğlık Sigortahsı sayılmayanların,
stajları devam ettiği sürece GSS primleri TBB tarafmdan kar şılarımaya başlannuştır. Söz konusu çalışmalar, TBB Başkanının
görevlendirmesi ile Hukuk İşleri Birimi yanında SYDF Birimince
yürütülmüştür.
Yasa değişikliği gerçekleşinceye kadar kronik hastal ığı olup,
sürekli takip ve tedavi altında olan ve stajyerlikleri nedeniyle
sigortalılıkları kesintiye uğrayan stajyer avukatların GSS primlerinin SYDE tarafından ödenmesi suretiyle mağduriyetin önlenmesi sağlanmıştır.
V- SOSYAL GÜVENLIK ÇALI ŞMALARI
Topluluk sigortası na tabi iken 5510 Sayıh yasa ile 4k (eski
Bağ-Kur) 'li sayılan bunun sonucu emeklilik için gerekli prim
gün sayısı ve maaş bağlanma konıılarmda hak kaybı
na uğrayacak olan avukatlarm ma ğduriyetiııi önlemek için TBMM
nezdinde görü şmelerde bulunulmu ş ve yasa değişikliği önerisi
verilmiştir. Söz konusu çalışmalara, Birlik Ba şkanının görevlendirmesi ile SYDF Birimi destek olmu ştur.
VI- "LİTAİ HOTEL tt SPA" VE "AYAŞ YAŞAM MERKEZİ
VE OTEL KOMPLEKS İ" TESISLERİ
İnşaatı tamamlanmış ve Türavak (Türkiye Avukatları Sosyal
Dayanışma ve Yard ımlaşma Vakfı) tarafından işletmeye açılması planlanan Litai HoteMcSPA için TBB ile Vak ıf arasında imzalanan sözleşme iptal edilmi ş, 19.08.2010 günlü Yönetim Kurulu toplantısın
ı n 2010/801 karar numarası ile SYDF bünyesinde
kurulan iktisadi i şletmeye devri gerçekleştirilmiştir. Bu devir
sonrası, 17.09.2010 tarihinde TBB SYDF Iktisadi J şletmesi Litai
HoteMcSPA avukatları
n hizmetine aç ılmıştır.
Ayaş Yaşam Merkezi ve Otel Kompleksi tesisleri için 2010 y ılmda 17.541.099,57 TL inşaat yatırımı gerçekleştirilmiş, tesisin sa386
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tışı / devri konusunda girişimlerde bulunulmuş, olumlu sonuç UftSLARARASI
L15KILERVE
alinamayınca bitirilmesi konusunda çal ışmalara hız verilmiştir.
ıiĞi
2011 YILI SYDF CALI ŞMALARI
TBB SYDF Yurutme Kurulu üyeliğinden ayrılan Yavuz GÜRSEL yerine, üyeliğe 22.12.2010 tarihli Başkanlık Divanı kararı ile
atanan ve vefat eden Av. Muhsin ERGAZ İ'nİrı yerine atanan Av.
Salih AKGÜL ile birlikte TEB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve
TBB SYDF Yürütme Kumlu Ba şkan Av. Sitare SAĞSEN başkanlığmda 2 (iki) adet toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda;
1. Yeni ve sosyal yardım ihtiyaçlarına geniş boyutta cevap
verebilecek yönetmelik hazırlıkları tamamlanmıştır.
nda yeni uygulanmaya ba şlanacak olan yard ım2. 2011 yılı
ndan değerlendirilmiştir.
lar, bütçe ve uygulanabiirlililc açısı
1- BÖLGE FON TEMSİLCİLİKLERİ
2010 yılı sonunda açılan Mersin Fon Temsilciliği yanında, birer adet tabibin de istihdam edilece ği Izmir Fon Temsilciliği ile
Istanbul Fon temsilcili ği hizmete başlamıştır.
Il- SOSYAL YARDIMLAR
Munzam emeklilik yard ımı uygulaması devreye girene kadar, hastalık nedeniyle çalış amaz durumda olan emekli avukatlardan durumu uygun olanlara 01.02.2011 tarihinden itibaren
düzenli aylık ödenmesine başlanmıştır. Bugüne kadar yapılan
yardım talepleri mevzuat çerçevesinde de ğerlendirilmiş, duruınlan uyan 11 (onbir) emekli ve ihtiyaç sahibi avukata aylı k
500.00-TL maaş ödenmesine başlanılmıştır.
111- SAĞLIK KURULUŞLARI ANLAŞMALARI
Tedavi giderinin doğrudan SYDF tarafından hastaneye ödenmesini sağlayan ilk anlaş ma "Giresun Ada Hastanesi" ile yapıln şekilde yapılacak
nda yaygı
nuş ve yürürlüğe girmiştir. Ülke çapı
ve hızlı yürütüleanlaşmalarının
sağlıklı
kuruluşları
özel sağlık
bilmesi için bilgi i şlem birimi ile orıline provizyon sistemini içeren program yazıhm işlemine başlanıruştır. Kısa zamanda tandan bastırılan BAROKART
mamlanacak program ile, TBB tarafı
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SOSYAL özellikli avukat kimlik kart ı marifetiyle anlaşmalı özel hastaneYARDIMLAŞMAVE
lerden, SYDF tarafından ödemeli sağlık hizmeti alınabilecektir.
DAYANIŞMA FONU
FONYORÜTME KURULU

Bu amaçla, Ankara, İstanbul, Muğ la, Antalya, Trabzon, Samsun
gibi illerde özel hastaneler ile görü şmelere başlanılmıştır.

01.01.2011-01.04.2011 döneminde; SYDF Yönergesi, Yönerge
No:1 ve Yönerge No:2 kapsamında olan yardım başvurularının
sayısı ve durumlarına ilişkin tablo aşağı da sunulmuştur.
GÖN DERİM
YARDIM TÜRÜ
ADET

TUTAR

Yönerge-1 Yardımları

419

634.940,00 TL

Cenaze Yard ım ı

62

81.800,00 TL

Geçici I ş Göremezlik Yrd

353

541.140,00 TL

Anal ık Yard ım ı

186

156.200,00 TL

Hastal ık Yard ımı

50

79.110,00 TL

Olağand ışı Hal Yard ı mı

117

305.830,00 TL

4

12.000,00 TL

Yönerge-2 Yardımları

163

559.465,07 TL

Sağl ı k Yard ı mları

163

559.465,07 TL

582

1.194.405,07 TL

Olağanüstü Yard ı m

GENEL TOPLAM

01.01.2011- 01.04.2011 dönemi içerisinde, sosyal yardım koısı yapılnularının görüşüldüğü 13 adet Başkanlık Divanı toplant
nuş, bu toplantılarda durumları uygun avukatlara;
Geçici iş göremezlik yardımı olarak 541.140 -TL,
Olağanüstü yard ım olarak 12.000.-TL,
• Sağlık yardımı olarak 559.465,07 TL, ayrıca vefat eden
avukat cenaze işlemleri için 81.800.- TL yard ım yapılması karara bağlannuş ve hak sahiplerine ulaştırılmıştır. Bu dönemde ya388
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Bilgi İş lem

TBB bnetim kunı lu Çal ışma Raporu

Bİ LGİ
İŞLEM

Mayıs 2009 - Mart 2011 Faaliyet Raporu
Türkiye Barolar Birliği Internet Sayfas ı
Türkiye Barolar Birli ği internet sayfas ı , güncel teknolojinin sunduğu son imkAnlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip
dinamik ve geli ştirilebilir bir sistem altyap ısı ile yeniden tasarlanmış ve yaptırılmıştır.
Teknik Standartlar
• Web sayfas ının bütünü Microsoft Visual Studio.NET 2010 ile
geliştirilmiştir.
• Ot, ASP.NET programlarna dili ve SQL SERVER veritaban ı
ile ilerideki ihtiyaçlara göre geli ş tirilebilir esnek kod yap ısı ile
hazırlanmıştır,
• Kodlamalar ASP.NET AJAX 4.0 kontrolleri ile geli ştirilmiş
olup, ayrı ca üçüncü parti herhangi bir yaz ılım ya da kütüphane kullanılmamıştır.
• Web sayfası tarayıcı larm (Örn. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome vb.) son sürün-deri ile uyumludur.
• Web sayfası üstünde 3 yı l süreli 128 Bit SSL Sertifikas ı bulunmaktadır.
• Web sayfas ı 1024x768, 1280x1024, 1400x1050, 1680x1050,
1900x1200 çözünürlüklerinin tamanıında tarayıcı uyumlu çalışabilmektedir.
• Web sayfası çevrimiçi kullanıcı sayısı , toplam ziyaretçi, sayfa görüntüleme h ızı gibi bilgileri anlık olarak gösterebilmektedir.
• Web sayfası ziyaret istatistikleri iki tarih aras ı nda detaylı raporlar halinde al ınabilmektedir.
• Web sitesi değiş ik dillerde yayın yapabilecek bir altyap ıda
hazırlanmıştır
Web Sitesinin Ziyaretçi Profilleri
Ziyaretçi profilleri kay ıt altına almabilmekte ve raporlanabiln türleri aşağı daki gibidir:
mektedir. Bu kay ıtları
393

TBB %netinı Kurulu Çal ışma Raporu

BILGI

• Yerleşim yeri

İŞ LEM

Işletim sistemi sürümü
• Ziyaretçinin ziyaret ettiği sayfalar istatistiği
• Ziyaretçinin taray ıcı özellikleri
• Sitede kalma süresi
• Kullamcmın internet bağlantı özellikleri
• Kullatucılar ve Yetkilendirme
• Sınırsız sayıda kullanıcı tan
ımlaması yapılabilmektedir.
• Kullamcılara Web sayfas ı yönetiminde yetkiler belirlenebilmekte ve yetkilendirme işlemleri yönetici şifresi ile yapılabilmektedir.
• Kullamcı iş lemlerinin tarih/saat, IP adresi bilgilerini de içerecek şekilde kayıtları tutulmaktad ır ve yönetici şifresi ile kayıtlar sorgulanarak listelenebilmektedir.
• İçerik Yönetimi
• Web sayfasınm bütün bölümlerinde içerik ekleme/düzeltme/silme iş lemleri internet üzerinden yetkili kullanıcılar tarafmdan İçerik Yönetim Sistemi ile yapılabilmektedir.
• İ çerik yönetimi, Internet Explorer ve Mozilla tarafmdan desteklenen ve web standartlar ında kullanılan bütün dosya tipleri destekleyecek şekilde geliştirilmiş tir. Eklenen içeriklerin
boyutlandırmaları yapılabilmektedir.
• Yapılan bütün i ş lemler Log dosyalarmda kay ıt altına almmaktadır.
• Kullanıcılar HTML tabanlı kodlama ile -kodların kolay uygulanabileceği bir editör yardımıyla bütün sayfalar üzerinde deği5ik111< yapabilmektedir.
Duyuru Panosu Yayım
• Sunucu yazılımı her duyuru panosu için çevrimiçi ve çevrimdışı yaym akışı listesi kaydmı web kontrol paneli üzerinden
yapabilmektedir.
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• Her yayın tipi için yayın süresi ve yayı
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ru panosunun ses ş iddeti web kontrol paneli üzerinden ayarlanabilmektedir.
Siteden Ula şı labilen Bölümler:
Sitede bulunan ba ğlantılar aşağı daki gibidir;
• Hesaplama Araçlar ı,
• Konuş ma Metinleri,

• E-İmza,

• TBB Duyumlar',

• Faruk Erem Avukat Evi,

n Bildirileri,
• Bası

• TBB Litai Konukevi,

• Etkinlikler,

• UBAP,

• TBB Eğitim Merkezi,
• Bilimsel Etkinlikler,

• BaroKart,

• Kimlik Kartı,

• Web Posta,

• E-Bülten,
• Medyada TBB,
• TBB Yönetim Kumlu Karar- • Mali Bülten,
ları,
• Alim Duyuruları,
• TBB Disiplin Kumlu Karar- • '.FÜBAOM
ları,
• TEB Tutuklama Raporu,
• Av.tr Hakkında,
• Duyuru ve Haber Ar şivi,
• Kütüphane,
• Bilgi Edinme Ba şvurusu,
• Sosyal Güvenlik,
• iletişim Formu,
• TBB Dergisi,
• TBB Etik Komisyonu,
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Açılır Menü:
• TBB Hakkmda,

• Makaleler,

• Başkan,

• AİHIvI Kararları,

• Kurullar,

• Belgeler,

• Delegeler,

• Etkinlikler,

• Önceki Başkanlar,

• Baro Ödenekleri,

• TBB Amblemi,
• Baro Başkanları,

• İHİRAE
• Faydalı Linkler,

• Baro Kurulları,

• İletişim,

• Avukat Sayıları,

• Staj Kredi Başvuru ve Sözleşmesi,

• Mevzuat

• TBB İnsan Hakları • 10 Soruda Staj Kredisi,
Merkezi,
• Staj Kredi Yönetmeliği ve
Hukuk Müşavirliği
• Arşiv,
İngilizce Bölüm
• Flash News
• News Sz Anrıouncements
• Search A Lawyer
• History of The Union of Turkish Bar Associations
• Organizational Structure of UTBA
• The Legal Profession In Turkey
• Bar Associations in Turkey
• Web Sites of The Bar Associations
• UTBA President Past/Former Presidents
• international Cooperation
• Number of Lawyers According To Bar Associations
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Presidents of Bar Associations in Turkey
Lital Hotel
Contact Form

Web Sitesi içerik Çalışmaları
TBB Web sitesine fla ş haberler, duyurular, bas ın aç ıklamaları,
eğitim merkezi çali şmaları , etkinlikler, gazete haberleri, TV videolari gerekli grafik düzeltme ve dönü ştürmeler yap ılarak eklenğraf
miş tir. Web sitesine konulmak üzere görsel malzemeler (foto
albümleri, video albümleri) düzenlemeleri yap ılmış ve yayma
ılımlar
sunulmuş tur. Web sitesinin ihtiyaç duydu ğu gerekli yaz
yapılmış ; arayüz çal ışmaları yapılmıştır.
TBB Vakfmdan düzenli olarak tüm avukat foto ğrafları ve veritabanındaki ilgili kay ıtlar almımş , resimler küçültülüp, avukat
r. Resim yanveritabanına ba ğlanarak güncel olmas ı sağlaıınııştı
ın resimleri
vuran
avukatlar
lışliğı ya da de ğişiklik iste ği olup baş
düzeltilmiştir.
Diğ er Web Siteleri
in amaçları
Türkiye Barolar Birli ği Bilgi i ş lem Merkezi'nce, Birli ğ
ınlamıştir.
Yap ılan
ve ihtiyaçları doğrultusunda web siteleri haz
geımları
bu sitelerin içerilcleri günceilennı ekte ve arayüz tasar
liştirilmektedir.
Turkiye.av.tr, Baro.av.tr Uygulamaları
Tüm Barolara ait baroad ı.av.tr uzantılı alan adları Türkiye Barolar
Yönetimi'nden
Birliği Bilgi iş lem Merkezi taraf ından .tr Alan Ad ı
satın al ırunıştır. Bu alan adlar ına ait web ve e-posta hizmetleri
Bilgi I ş lem Merkezi taraf ından yürütülmektedir.
UBAP Projesi kapsaminda tüm www.baroad ı.av.tr web adresu sayfalar olana al ınmış , Baro levhalarmın sunulduğ
leri yay ı
rak hizmet verilmeye ba şlanmıştır. Buna göre Barolara kay ıtlı
ndan ayr ı ayrı
tüm avukatlar, ilgili www.baroad ı.av.tr sayfaları
ı kolaylaştırmak ve
sorgulanabilmektedir. Bu sayfalara ula şım
yla
tüm bu alan adlar ı,
merkezi bir yörilendirme sunmak amac ı
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www.turkiye.av.tr adresinde toplanm ıştır. Turkiye.av.tr sitesi,
ş u anda bir Türkiye haritası ile tüm www.baroad ı.av.fr adreslerine yönlendirme sur ımakta olup, ileride daha geni ş hizmetleri
sıınabilecek merkezi bir portal altyap ı sma sahip olması amaçlanmaktadı r. www.baroadı.av.tr adresleri de UBAP kapsaml ı ve
diğ er hukuki pek çok uygulamalara eri şimin yap ılabildiği, online hizmetlerin sa ğlandığı yerel portallar olarak katkı sunması
ama çlanrn ak ta d ir
Baroadı.av.t-r uzantılı e-posta adresi hizmetleri

Türkiye Barolar Birli ği Bilgi iş lem Merkezi tarafmdaı-ı programlanan yaz ılı m ile, Türkiye çap ı ndaki tüm avukatlara, ba ğlı bulunduğu Baro adma ücretsiz olarak baroad ı.av.tr uzantıl
ı e-posta
adresleri verilmektedir. UBAP üzerinden giri ş yapan avukatlar,
Av.tr Alan Adı Tahsis Kurallarına uygun ş ekilde e-posta adreslerini kolayl ıkla alabilmektedir.

• istanbuLav.t,
• zmir.av_tr
• ankaraavır
• antalya.avtr
• manı$aavtr
• konya.av.ır
•bursaav.tr
• adanaavtr
• gazıantep.avtr
• kayserı.av.tr

Barolara göre baroad ı .av.tr uzantılı e-posta adreslerinin da ğılımlan

TBB E-posta sunucusu 2011 y ı lmda yenilenmiş , bu doğrultuda
avukatlarımıza sa ğ lanan ücretsiz e-posta adreslerindeki kota
uygulaması kaldırılarak smırsı z kullanm imkan ı sağlanmıştır.
Ileti başına gönderilebilecek maksimum dosya boyutu ise, pek
çok gelişmiş posta hizmeti veren sunucular ın dahi ula şamadığı
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miktar olan 100 MB'a yükseltiinii ştir. Ayr ı ca Web posta arayü- IŞ LEM
zü de yenilennii ş ve gelişmiş ; ajax tabanl ı teknoloji ile kullamc ı
arayüzü çok daha i şlevsel ve kullamc ı dostu bir uygulamaya dönüştürüimüştür.
E-posta adresine sahip olan kullan ıcı lar, intemete ba ğlı oldukları
her yerden mail.baroad ı.av.tr (baroadı yerine kendi barosunun
adı yazılacak) adresine ula şarak geli şmiş e-posta arayüz yaz ılımı
ile e-postalarını kolaylıkla takip edebilmektedir. Dilerlerse pop3
progranıları ile de postalar ına ula şabilmektedir.
16 Mart 2011 günü itibariyle avukatlara sunulan baroad ı.av.tr
uzantılı mail adreslerinin say ısı 3431'e ulaş nuştır.Barolara göre
e-posta adresi da ğılımı şu şekildedir;

Av.tr çalışmaları
07.09.2010 tarihinde Resmi Gazete'de de ğişikliği yayımlanan
TBB Reklam Yasa ğı Yönetmeliği'ne uygunluk sa ğlaması , kuralların daha aç ıklayıcı hale gelmesi, avukatlardan gelen de ğişik taleplerin de etkisi ile TBB [av.trj Alt Alan Ad ı Tahsis Kurallar ı değiştirilmiş tir. TBB Bilgi i ş lem Merkezi'nce düzenlenen yeni TBB
[av.tr] Alt Alan Ad ı Tahsis Kurallar ı , TEB Yönetim Kurulu'nun
03-04.2011 tarih ve 2011/156 say ılı kararı yla kabul edilmi ştir.
Değişiklikler özetle şu şekildedir:
na yap ılan ba şvurularda "soyad ı.
1- Önceki kurallarda, şahıs ad ı
av.tr" ba şvuruları kabul edilmemekteydi. De ğiş en kurallarda,
şahıs ba şvuruları için "soyad ı.av.tr" şeklindeki ba şvuruların da
kabul edilmesi eklenmi ştir.
2- Önceki kurallarda yer alan baz ı açıklamalar, daha kolay anlaşılabilir ş ekilde yeniden düzenlen ıniş , gerekli yerlere güncel
uygulamalara uygun bilgilendirici eklemeler yap ılmıştır. Ba şvurularda red alabilecek hususlar daha ayr ıntılı şekilde aç ıklanmış tır. Al ınabilecek alan adlar ına ili ş kin örnekler zengir ıleştirilerek
sunulmuştı.ı r.
Av.tr Alan Adı Başvuruları
1 Mayı s 2009 tarihinden bu yana TBB Web sitesine toplam 3299
av.tr başvurusu yap ılmış olup bunlardan 2428 tanesine onay ve399
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rilmiştir. Ş imdiye kadar (2004 yı lmdan bu yana) yapı lan toplam
başvuru say ısı 9829, onaylanası başvuru sayısı 6479, reddedilen
başvuru sayısı 3350'ye ulaşmıştır.
Av.tr ba şvurularmda sorun ya ş ayan, bilgi sahibi olmak isteyen
avukatlara gereken yardımlar sa ğlanmıştır.
Baro web siteleri

UBAP Projesi kapsam ında, Web sitesi olmayan veya yetersiz
olan Barolarınuza Türkiye Barolar Birliğ i tarafı
ndan 2011 Şubat
ayı
ndan itibaren ücretsiz olarak Web siteleri sa ğlanmaya başlanmıştır. Gelişmiş içerik yönetim sistemi ve zengin görsel içerik ile
tasarlanan siteler, isteyen tüm Barolara de ğiş ik renk seçenekleri
ile sunulmaktadı r. Web sitelerinin tüm içerilderi, merkezi yönetim sistemi arac ılığı yla yetkilendirilmi ş Baro kııllarucıları tarafından kolaylı kla düzenlenebilmektedir.
Barolara sunulan Web siteleri de Türkiye Barolar Birli ği Web sitesi gibi en son teknolojik yaz ılı m sistemderiyle haz ırlanımştır.
Siteler, ASP.NET Framework 4.0 ve Microsoft SQL Server 2008
Veritabanı altyapıları ile hazırlanm
ıştır.
2011 Mart Ayı ortası itibariyle, 26 Baro'nun Web sitesi talebi
bulunmaktad ı r. Bu talepler s ırasıyla de ğerlendirilerek 11 Web
sitesi aktif olarak aç ılmış, diğ er Web siteleri de hızla açılmaya
devam etmektedir.
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BAŞVURU YAPAN BAROLAR
Ağrı Barosu
Amasya Barosu
Bitlis Barosu
Denizli Barosu
Kı rşehir Barosu
Kocaeli Barosu
Mu ş Barosu
Aksaray Barosu
Şı rnak Barosu

Düzce Barosu
Kütahya Barosu
Karaman Barosu
Ayd ı n Barosu
Elazığ Barosu
Erzurum Barosu
Hatay Barosu
Isparta Barosu
Kars Barosu

Kayseri Barosu
Manisa Barosu
Tokat Barosu
Trabzon Barosu
Tunceli Barosu
Bartı n Barosu
Osmaniye Barosu
Niğde Barosu

CeBİT Bilişim Fuarı
6 - 10 Ekim 2010 Tarihleri aras ında TBB Bilgi i şlem Merkezi taralindan CeBIT Bili şim Eurasia Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı 'nda stand kurularak a şağıda belirtilen sistemlerle ilgili tanıtı m çalışmaları yapılmıştı r. Avukatlar ve diğer tüm
yerli ve yabanc ı ziyaretçiler tarafından TBB standı ilgiyle izlenmiş tir. Sistemler hakkmda merak edilen tüm sorulara TBB Bilgi
işlem çalış anlarmca bilgilendirme yap ılmıştır.
• Teknoboard (IP Tabanl ı Duyuru Sistemi)
• BaroMatik (Kiosk Bilgilendirme ve Sorgulama Sistemi)
• Sı ramatik (BaroKart Uyumlu ve IP Tabanl ı Sı ra Sistemi)
• BaroKart POS (BaroKart Ödeme Noktas ı Ternıinali)
• BaroKart KGS (BaroKart Kartl ı Geçiş Sistemi)
Eğitim Çalışmaları
2009 yılı Eylül ve Ekim aylar ını kapsayan 1 aylı k süreç içerisinde Baro çali şanları na Baroport kullanıcı e ğitimleri verilmi ştir.
Gruplara göre e ğitim tarihleri aşağı daki gibidir.
1.Grup: 28 Eylül 2009-2 Ekim 2009
2. Grup: 5 Ekim 2009-9 Ekim 2009

3. Grup: 12 Ekim 2009-16 Ekim 2009
4. Grup: 19 Ekim 2009-23 Ekim 2009

4 hafta boyunca 4 grupta verilen e ğilimler boyunca Baroport
programlarının kullanımı yla ilgili teorik ve pratik olarak detaylı şekilde eğitimler verilmiştir. Ayr ıca bu eğitimler için gerek-
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li kurs materyalleri (eğitim dokümanları vb.) hazırlanarak tüm
Baro çalışanlarına sunulmuştur.
Eğitimlere Türkiye çap ı
nda 70 Barodan toplam 78 Baro çalışanı katılmıştır. Barolara göre eğilim katılım durumları aşağıdaki
tablodaki gibidir
Türkiye Barolar Birliği Bilgi İşlem Merkezi, 4 Aral ık 2010 tarihinde Izmir, Adana ve Manisa Barolannda görevli personele UBAP,
VPN, Kimlik, Ruhsat, Staj-Sicil Modülleri Hakk ında Eğ
ilim vermiştir.
Türkiye Barolar Birliği Bilgi İşlem Merkezi, 11 Aralık 2010 tarihinde Aydı n Barosu'nda görevli personele UBAP, VPN, Kimlik,
Ruhsat, Staj-Sicil Modülleri Hakkında Eğitim vermiştir.

UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESİ) ÇALI Ş MALARI

UBAP, açılımı "Ulusal Baro Ağı Projesi" olup, Türkiye'deki tüm
baroların, avukatların ve avukat stajyerlerinin üye olarak pek
çok elektronik işlemlerden yararlanabilecekleri büyük bir web
sistemidir. UBAP'm yap ım
ı ve geliştirilmesi TBB Bilgi işlem
Merkezi tarafı ndan gerçekle ştirilmektedir.
2008 yılında TBB Bilgi işlem Merkezi tarafından uygulamaya
açılan Baroport (TBB Baro Avukat Portal ı), güncel teknolojinin
en son imknlarmdan yararlamlarak modem sistemlerle yeni-
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den kurulması ve güncel ihtiyaçlara göre modem sistemler ile İŞ LEM
geliştirilmesi ile Ulusal Baro A ğı Projesi adı altında yeniden hayata geçmi ştir.
TBB Bilgi iş lem Merkezi çalışanlarınca geli ş tirilen UBAP projesi
ile Türkiye Barolar Birli ği ve Barolarımı z için yapıları program
modülleri birbirleriyle entegre olarak çal ışarak hızlı, sağlıklı , güvenli ve dolayısı yla verimli çal ış ma imkam sa ğlamaktadır.
UBAP'ta 3 tip üyelik bulunmaktad ır; Baro/ TBB Çal ışanları,
avukatlar ve avukat stajyerleri.

Barolar
Barolar, Baro uygulamalar ı n bu arayüzden yönetebilmektedir.
Her uygulama birer modül olarak s ınıflandırılmıştı r, Barolar
tercih ettikleri programlan kullanabilmektedir. UBAP'ta Evrak,
Staj, Sicil, Ruhsat, CMK, Adli Yard ı m, Gelir Gider programlan
mevcuttur.
Baro uygulamaları birbiriyle haberle şebilecek şekilde geliştirilmiştir. Evrak program ından yap ılan giriş , ilgili modüle ula ştın önüne geçilmektedir. Bunun ötenlarak ve mükerrer kay ıtları
sinde, Baro'nun diğ er barolarla olan haberle şmeleri de sistem
üzerinden yürütülmektedir. Örne ğin nakil olan bir avukat ın
nakil gönderimi, nakil gönderildi ği anda kar şı barodan kar şılanmakta ve avukatla ilgili tüm bilgiler aynı anda nakil gelinen
baronun verileri ile bütünle şmiş olmaktadır. Bu şekilde bilginin
birden fazla sefer yaz ılmasının önüne geçilmi ş, i şlemlerin çok
daha pratik ve hızlı şekilde i şlenebilmesi sa ğlanmıştır.
Avukatlar
Avukatlar, Baro i şlemlerini ekran ba şından yönetebilmekte ve
yürütebilmektedir. Bunun için avukat ı n UBAP'a üye olmas ı
gerekmektedir. Avukatlar, üye olduktan sonra adres, ileti şim,
kimlik bilgileri, banka bilgileri vb. bilgilerini sistem üzerinden
güncelleyebilmekte, bilgilerinin görünürlük ayarlar ını kendileri
yapabilmektedir. Aynca CMK görevlendirmelerini Av.tr ba şvuruları ru, sosyal yard ım ba şvurularını kolayca yapabilmekte,
(varsa) ruhsat baş vuru durumların ve staj kredisi geri ödeme
bilgilerini buradan izleyebilmektedirler.
403

JBB Yönetim Kurulu Çal ış ma Raporu

BILGI
IŞ LEM

Avukatlar, UBAP üzerinden "baroadi.av.tr " uzantılı ücretsiz
e-posta adresi alabilmektedir. Bununla birlikte sistem halen gelişmeye devam ettiği için zaman içerisinde yeni uygulamalar yapıya eklenecektir.
Avukat Stajyerleri
UBAP'ta avukat stajyerleri de avukatlar gibi ki şisel bilgi güncellemelerini ve sosyal yardı m başvurularını yürütebilmektedir.
Bunun dışı
nda ruhsatlarmın hangi aşamada olduğunu takip
edebilmekte staj kredisi baş vuru durumlar ını ve ödeme bilgilerini buradan izleyebilmektedir.
UBAP'a üye olan avukatlarınuzın ve avukat stajyerlerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır. 2008 Ağustos ayı
nda açılan Ulusal Baro Ağı Projesine bugün 25 bin avukat üyedir.
UBAP Giriş Ekranı

Ulusal Baro A ğı Projesi (UBAP) 'nin giriş ekran.ını son güvenlik
sistemleri kullaıularak multilogin sistemine uyumlu hale getirme çahşmaları yapılmıştır. Sisteme giriş için;
• BaroKart Giri şi
• E-imza Giri şi
• M-imza Girişi
olmak üzere üç seçenek sunulmaktad ır.
Evrak Modülü
• Posta kutusunun toplu silme i şlemlerine göre yeniden düzenlenmesi,
• Diğer modüllerle arasrnda evrak gönderimi yapabilen modülün Adli Yard ı m, Disiplin ve Ruhsat program ı ile aynı şekilde
serıkronize çalışması için yapı lan Web Servis düzenlemeleri,
• Birlik Müdürlüğü tarafından seçilen evraklarm Başkan'ı
n ekrarunda görüntülenmesi,
• Tüm Barolara toplu evrak gönderimi,
• Geçmiş döneme kayı t yapabilme çali şmaları gerçekleştirilniiştir.
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CMK Modülii
2009 Mayıs Ayı ndan bu yana CMK Modülünde a şağıdaki geliş tirmeler yapılmıştır:
• Atama Sorgulama geliştirmeleri
• Nöbet listelerinin kopyalanabilme özelli ği ile kolayca tekrar
hazırlana-bilmesi
• Ödeme Cetveli'nin ilçelere göre ayr ılmış raporlaması
• Yeni ihbar kaydı giriş sayfasında geli ştirmeler ve ek özellikler
eklenmesi
• Avukatlarm CMK puanlar ına göre otomatik Nöbet listeleri
oluşturulabilmesi
nda yaptıkları masraflar bölü• Avukatlarm görevleri esnası
münün geliştirmeleri
• Geçmiş Görevler bölümünde tutanak takibi ve ödeme kay ıtlarının kontrolü geliştirmeleri
• Nöbet Listeleri bölümünde geli ştirmeler
• ihbar Güncelleme bölümünde düzenlemeler
• Atamaya sofıradan eklenebilen ki şiler için gerekli düzenlemeler
• Mükerrer kayıtların önlenebilmesine ili şkin düzenlemeler
nda geliştirmeler, imzalar ın ilçelere
• Görevlendirme raporlar ı
göre de ğiştirilebilmesinin sa ğlanması , rapor üzerinde küçük
n eklenedüzeltmelerin elle yap ılabilmesi, taranm ış imzaları
bilmesi düzenlemeleri
• Eski atamalara ulaşımın kolaylaştırılması
• Atama bölümünde yapı lan sorgulamalarm ihtiyaca yönelik
olarak geliştirilmesi kolayla ştırılması
• Seçime göre toplu ödeme cetvelleri raporlamalan, toplu makbuz raporları alınabilmesi

405

TBBYdnetim Kurulu Çal ışma Raporu

BILGI •

Makbuz hesaplamalarına damga vergisinin eklenmesi

• Avukat Arama bölümünün geli şmiş kodlar kullamlarak (intellisense özelliği entegrasyonuyla) kolayla ştırılması
• Avukatları
n kendi CMK görevlendfrmelerini takip etti ği bölümlerin geli ştirilmesi
• San
ık ve mağdur ekleme bölümünde isnat edilen suçların
aranabilmesi kısmından gelişmiş kodlarla aramalarm kolaylaştırılması
• Baro CMK görevlilerinin kendi bölgelerine göre yetkilerini
sağlayan yetkilendirme mekanizmas ının geliştirilmesi
• Barolarm, avukatlann görev raporlar ım ilgili durumlara ve
bölgelere göre sorgulama yaparak toplu ve detayli şekilde
alabileceği raporlama çalışmaları
• Nöbet Listelerinin Baroların web sitelerine eklenebilecek formatta bölgelere göre ayrılmış ve istenen alanların seçilebileceği raporlama çalışmaları
• Geçmiş Görevler Bölümünde görevlerin durumlarına ve yıllara göre bölümlendirmelerin yap ılarak düzenin sağlanması
• Tutanağmı sonradan getiren avukatlar için ihbar kay ıtlarının
ters sıradan yapılabilmesine imkan sa ğlanması
• Görevlerin vekletle ba şka avukatlara devredilebilmesinin
sağlanması
• Toplu Savc ılık Ödemesi ve Banka Ödemeleri Raporlarınırı alınabilmesi
çalışmaları yapılmıştır.
Adli Yardım Modülü
Adli Yardım modülü, vatandaşlarımıza sunulan adli yardım
hizmetinin programl ı bir şekilde kaydmı ve takibirıl sağlar. Adli
Yardım Modülünde gerçekleştirilen çalışmalar:
Kimlik Paylaşım Sistemi ile başvuran kişinin bilgilerine ulaşmada entegrasyon Sağlanması
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• Çıktılar bölümüne Ret Yazısı , Nakli Yazısı, Vazgeçme Yazısı
Eklenmesi
• Ödemeler bölümünde bordro al ınıımn sağlanması
• Ödeme yapıldı ktan sonra gerçekle şen avukat değişikliklerinde yeni atama ve yeni ödemeye izin verilmesi
• Dosya ile ilgili tüm i şlemlere ortak bir
• Gelişmiş sorgulama ekranının sa ğlanması
• Avukat ekleme bölümünde çoklu avukat seçiminin sa ğlanması
• ilçelerde görevlendirilen avukat listesinin, inceleme sonuç
bekleyen başvuruların listesinin, davası süren başvurularm
listesinin çıkhsırun alınabilmesi.
nabilmesi
• Stopaj kesinti raporu al ı
• Adli yardım kesinti makbuzunun almabilmesi
• Avukat Atama bölümlerinin geli ştirilmesi
çahşmaları yapılmıştır.
Adli Yardı m istatistik Çalışmaları
Barolar Genelinde Ba şvuru Sonucu Da ğ tIlm ı an
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Barolar Genelinde Başvuru Konusu Da ğıl ı mları
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Barolara Göre Başvuru Sayılan
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Baroı ara Göre Görevlendirilen Avukat Say ılan
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Personel Takip ve izin Sistemi
Personel Takip Sistemi personel sidil bilgilerine eri şmek, ayni zamanda yıllı k izinleri takip edebilmek için haz ırlanmış detayh bir
modüldür.
Rehber Modülü
Türkiye Barolar Birli ği ve Tüm Barolarmuzdaki personellerin
birbirleriyle iletişimlerini sa ğlayabilecekleri bir rehber modülü
oluşturulmuş tur. Bu rehber ile Baro çal ışarılarınm isim, telefon
ve e-posta bilgileri Barolar aras ı nda paylaşılmaktadır.
Sağlık Modiilü
Yardım talepleri geliştirme çalışmaları
• Yardım sonuçları düzenleme çal ışmaları yapıliruştır.
SYDF Modülü
• Genel icmal raporu düzenleme çal ışmaları
• Avukatın aldığı yarclimlarm listelenme bölümü düzenleme çal ışmaları
• Yeni havale/ ef t listesi çal ışmaları
• Baro banka bilgilerinin
• Günceileme çal ışmaları
• Avukat banka bilgilerinin IBAN düzenlemelerine göre
güncellenmesi çal ışmaları
• Uygulanan i ş lemler bölümü yeni madde ekleme çal ışmaları yapılmıştır.
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TBB Yönetim Modülü
Yönetim Kurulu gündemini tutan bu modülde, kullamc ıya
kolaylık sağlamak amaçh toplantı maddeleri üzerine yapılan
geliştirme çalışmaları
• Gündem tutanakları, karar yazılan çılctıları, düzenleme çalışmaları
• Gündem Sonuç bölümü sıralama ekleme çalışmaları
• Yönetim Kurulu sunuş sonuç
• bölümü için sayfalama ekleme
• çalışmaları
• ilgili esasa dosya ekleme
• çalışması
• Esas Defteri' nin geli ştirilmesi
• Gündem oluş turm bölümünün; itiraz dosyaları, onaylar ve
Adalet Bakanl ığı 'nda dönen dosyalar için gruplama çal ışmaları yapılmıştır.
TBB Dergisi

TBB Dergileri, UBAP sitesir ıden dizin halinde sunularak geli şmiş arama seçenekleri ile yaymlanabilir hale getirilmi ştir. Yıllara göre bölümlendirilerek dizin halinde sunulan dergilere PDE
formatında ula şılabilmektedir. Ayr ıca derginin içinde yer alan
tüm yazıları
n içerisinde arama yap ılarak istenilen konulara kolaylıkla ula şılabilmektedir. Bunun d ışı
nda derginin dönem aralığına, yaz ıların konusuna ve konu ba şlıklarına göre aramalar
yapı labilmekte ve sorgulama seçenekleri olu şturulabilmektedir.
Bunun dışı
nda Google benzeri arama ile kolayca istenilen aramaya ulaş mak mümkün bulunmaktad ır.
Mali işler Modülü
Birliğimizin Vadeli ve Vadesiz hesaplar ı
nın
• Detaylı (tarih arah ğma göre, bankas ı na göre, hesap tipine
göre) sorgulama iş lemleri ve raporlama sistemi
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• Günlük vadesi gelen hesap uyar ı sistemi

BILGI

• Vadeli, Vadesiz raporlamalar
• Test çalışmaları
• Kayıt sistemi çal ışmaları yapılmıştır
Mali İşler Finans Raporları
• ileriye dönük faiz geliri hesaplama raporu
• Toplam Ana Para hesaplama raporu
• Ortalama faiz hesaplama raporu
• Toplam Hesap Adedi Hesaplama Raporu
Gelir - Gider Defterleri Modülü
• Adli Yardım 3 Aylı k Cari Harcamalar Raporu yenileme
• Çalışmaları
• Adli Yardım Y ıllı k Cari Harcamalar Raporunun
• yapılması
• Mali iş ler Birimi için, barolar ın 3 Aylı k Cari
• Harcamalar Raporu kay ıt kontrol ekranının
• yapılması çalışmaları
• Alı nan raporlarda Genel Toplam ve Nakli Toplam
• Hesaplaması
ır.
çalışmaları yapılmışt
Avukatlar Haftas ı Etkinlikleri
• Avukatlarhaftasi.org.tr web sitesi için etkinlik yaymlama
sayfası
• Barolar için etkinliklerin giriş ekram ve girilen etkinliklere
UBAP TBB kullamc ı tarafı nda onay - ret verilmesi
çalışmaları yapılmıştır.
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Servis Modülit

Teknik Birimimizin Türkiye Barolar Birli ği birimlerine, ek binalarına ve barolarımıza yaptığı çalışmaları
n günlük kaydımn tutulmasmı ve raporlamasını sağlayan modüldür.
• Kayıt bölümü çalışmaları
• Günlük raporlama çal ışmaları
• Detaylı sorgulama çalışmaları
• Toplu rapor alma çalışmaları
yapılm
ıştır.
Personel Modülü Geli ştirmeleri
• Personel Listesi s ıralama ekleme çal ışmaları,
• Yeni eklenen modüllere yetki verilmesi çal ışmaları yapılmıştır.
• Listeleme ekram geli ştirmeleri
• Personel üyelik silme çal ışmaları
SMS Çalışmaları
• Eski SMS firmas ıyla ya şanan sıkmtılardan dolay ı detaylı
yeni firma araştırma ve teklif toplama çalışmaları,
• Avea firması ile yapı lan sözleşme sonrası firma kaynaklı
SMS Web Servislerinin UBAP sistemine dahil etme çal ışmaları,
• Avea 'nın çahşma ortağı olan ODC firmasının Toplu SMS
Gönderim ara yüzünün test çalışmaları yapılmıştır.
E-imza ve M-imza Çalışmaları
Türkiye Barolar Birliğ i, TürkTrust ile i şbirliği yaparak
TürkTrust'a bağlı Alt Kök Sertifika Otoritesi ile Elektronik Imza
üretimine başlamıştır.
TürkTrust ile Türkiye Barolar Birli ği bünyesinde 5070 Say ılı
Elektronik Imza Kanunu kapsam ı nda nitelikli elektronik sertifika (NES) hizmetleri veren TürkTrust'a ba ğlı bir "Alt Kök Serti-
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fika Otoritesi" kurulmuş , bu otorite Türkiye Barolar Birli ği tarafından işletilmeye başlannııştır
TBB Bilgi iş lem Merkezi, avukatlara ve Baro çal ışanlarına e-imza
sağlanması süreçlerinde yönetim partellerinden gerekli kontrolleri ypmaktad ır. Bu kapsamda tüm Barolar ımızla iletişime
geçerek Baro yönetim panellerinin kullar ıılabilmesi için gerekli
yönlendirmeleri yapm ış ve yapmaya devam etmektedir. Bunun
yanında e-imza için ba ş vuru yapan, yapmak isteyen ve bilgi sahibi olmak isteyen tüm avukatlar ın ve Baro çah şanlarınm teknik
sorunlanyla ve dilekleriyle ilgilenilmi ş , bu kapsamda Şubat 2011
baş mda konuyla ilgili bir çağrı merkezi personeli işe başlamıştır.
UBAP projesi kapsanıında e-imza güvenli giri şlerin sağlanarmalar yap ılmış, bu kapsamda
bilmesi için gerekli teknik ara ştı
İTAK firmalarıyla görüşmeler
ra,
E-güven,
TÜB
Türkttust, E-Tuğ
yapılmıştır.
nda Avea ve Turkcell
Ayn
ı ş ekilde m-imza çal ışmaları kapsamı
firmalarıyla da görüşmeler yap ılmıştır.
1. RUHSAT MODÜLÜ
Dosya Kayıt işlemleri
1.1.
Ruhsat Dosyası oluş turmak için avukat ve avukat stajyerleri
UBAP Sistemine tanıtılmaktadır. Avukat ve avukat stajyerleri
Sisteme Memis Sistemi'nden gelen kimlik bilgileri ile kaydenda Evrak Modülü ile
dilmektedir. Dosya Kay ıt işlemleri esnası
ın evrak numarası da kayıt altıentegrasyon sa ğlanarak dosyan
na almmaktadır. Dosya Kayıt İşlemi sırasında dosyalar, seçilen
dosya türüne göre aktif evrak kontrolünden ve ön incelemeden
geçer. Eksik evrakli dosyalar gündeme almmayarak evraklarm
tamamlanması beklenmektedir.
1.2. Ruhsat Dosyalar ını n Yönetim Kurulu Gündemine
Alınması
Ruhsat dosyaları gündeme alı narak uygun bulunma/ uynmak üzere görü şülür. Dosyagun bulunmama kararlar ı alı
lar ikinci kez Yönetim Kurulu Gündemine al ınabilmektedir.
Adalet Bakanl ığı'nın Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu
Gündemi'nde ald ığı kararı isabetsiz bulması sonucu dosya Yeniden Gündeme alınır.
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Ruhsat Dosyalarımn Hazırhğı

Dosyaların Adalet Bakanlığı'ndan dönmesi sonucu Ruhsatnamesini almaya hak kazanmış kişilere Birlik Sicil numaralar ı
atanmaktadır. Bu işlem sırasmda avukata Dosyasınm Baro'ya
gönderilmek üzere onaylandığı bilgisi SMS ile verilmektedir.
Birlik Sicil numarası alan kayıtlarm UBAP sistemi'ndeki durumları "Baro Levhasına Kayıtlı Avukat" olarak otomatik güncellenmektedir. Ayrıca Yeniden Kayıt Dosyaları ilgili Baro'ya gönderilmek üzere işaretlenebilir.
Ruhsat İşlemleri Ekranı
Ruhsat işlemleri ekranında Günlük Ruhsat Gönderimleri ve Yeniden Yazılma Dosyaları için üst yazı alma seçenekleri mevcuttur.
1.3.

Ruhsat Cönderim Listesi

Ruhsat Gönderim Listesi Ekranında belirli tarih aral ıklarında
Baroya gönderilen Ruhsatname dosyalar ı listelenebilmektedir.
Bu liste üzerinden excel çıktısı almarak raporlama yapılabilmektedir.
RUHSAT GÖNDER İM İSTATİSTİKLERİ
Ruhsat Modülü'nde3 aylık ve 1 yıllı k ruhsat gönderim raporlar ı
alınabilmektedir. Raporlamalarda Baro baz ında ruhsatname sayısı almabilmektedir.
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—

=

Ad-

- 04RS,.aıtı,.

414

TBB bnetim kurulu Çal ış ma Raporu

3. AVUKAT KİMLİĞİ MODERNİ ZASYONU BAROKART
BaroKart özellikleri
Yeni Avukat Kimlik Kart ı BaroKart özellikleri ile birlikte, bir çok
alanda Barolarm üyelerini tan ıyabilmelerinL üyeleri için yapacakları yatırımların ya da harcamalarm doğru hedef kitleye kullandırabilmelerini sa ğlamaktadır..
Barolar, BaroKart ile Üyesi Avukat ın, Avukatm çalış ma arkadaşının, aile ferdinin ve Adalet sisteminin di ğer çalışanlarımn bir
arada oldukları ortak bir alanda hizmet sa ğlarken, hizmetten
yararlanma gereksinimlerini ve yetkilendirmesini basitçe sa ğlayabilmektedir.
BaroKart Sistemi üzerinde çal ış an kart tipleri ve bu kart tipleriım koş ullanna uygun olarak yetkinin mevzuat ve genel kullan
lendirmeleri aşağıdaki tablodalci gibidir.
e-İMZA NEDİR?
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle
elektronik imza; ba ş ka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik do ğrulama
amacı yla kullanılan elektronik veriyi tan ımlar. Elektronik imza;
bir bilginin üçüncü taraflarm eri ş imine kapali bir ortamda, bün oluşturduğu orijinal
tünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten taraf ı
haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildi ğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.
Elektronik imza kavramı çok genel bir tanımdır. Kişilerin elle
atmış olduğu imzaların tarayıcı dan geçirilnıiş hali olan sayısallaştırılmış imzalan, kişilerin göz retinası , parmak izi ya da ses
gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyomet- 1
rik önlemleri içeren elektronik
E.
imzaları veya bilginin bütünlügünü ve taraflarm kimliklerinin
doğruluğunu sağ layan sayısal
,
imzaları içermektedir. Say ısal
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imza, imzalanan metine göre farkl ılık gösterir ve içeriğin matematilcsel fonksiyonlardan geçirilerek e şsiz olduğu düşünülen bir
değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan
imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır. 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu'nda ve bu metinde geçen "elektronik imza" kavram ı sayısal imzayı işaret etmektedir.
3.1.

Kayıtların Güvenli olarak Tutulması

BaroKart Sistemi ile ilgili bütün kay ıtlar (Ödeme / Yükleme /
indirim /Dış Sistem Entegrasyonları / Terminal / Kart Bilgileri
/ Geçiş Sistemleri Kayıtları) BİRLİK Bünyesinde kurulu ve yüksek güvenlikli alanda, Bilgi güvenliği esas alınarak hazırlanan
sistemler bünyesinde tutulmaktad ır.
3.2. BAROLARIN YÜKÜMLÜLÜKLER!

3.2.1. Başvuru
Baş vurular internet üzerinden; htW://www.avukatkartcom/
adresinden yapılmaktadır.
BARO personeli başvuru sırasında online başvuru formuna yüklenen belgelerin ve sicil bilgilerinin do ğruluğunu elektronik ortamda onaylamaktadır.
Başvuru sı rasmda ücretler internet üzerinden kredi kartı ile
ödenmemiş ise Baro tarafından tahsil edilmektedir.
Başvurularda kimlik bilgileri MERNİS Sistemine bağlanılarak
kontrol edilmektedir. Nüfus vatandaş lik bilgileri geçersiz olan
başvurulara onay verilmemektedir.
3.2.2. Teslimat
Türkiye Barolar Birliği tarafı
ndan Baroya gönderilen Kimlik Belgeleri, yüz yüze kimlik tespiti yapılarak bizzat kimlik sahibine
imza karşılığı nda teslim edilmektedir.
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E-İMZA ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ
4.1.1. E-İ mza Kullanım Alanları
4.

ı
Elektronik İmza Kullanım Alanlar
Türkiye Barolar Birli ği tarafından üretilen Elektronik İmza ile
aşağıdaki uygulamalarda güvenli i ş lemler gerçekleştirilmektedir.
• Ulusal Yargı Ağı Projesi
• Ulusal Baro A ğı Projesi
• BaroKart Akıllı Kart Sistemi
• Türkiye Cumhuriyeti Vatanda ş Kimlik Doğrulama Sistemi
• Dış Ticaret Müste şarhğı Uygulamaları
• Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı Uygulamaları
• Sağlık Bakanlığı Uygulamalar ı
• Kamu ihale Kurumu Uygulamalar ı
• Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Uygulamalar ı
• Gümrük Müste şarlığı Uygulamaları
• KOSGEB Uygulamalar ı
• Türk Patent Enstitüsü Uygulamaları
• Çevre Bakanlığı Uygulamaları
• Tübitak Uygulamaları
4.1.2. Kurumsal Ağlarda Açık Anahtar Altyap ısı mn Bileşenleri
Açık anahtar altyapısı , kurum ve kurulu şların elektronik ortamda ihtiyaç duydu ğu güvenlik hizmetini sağ lamak için kullanılır.
Bu altyapı , tepede bir Kök Sertifikasyon makam ı ile ona bağlı bir
veya birden fazla Sertifikasyon Makam ı sunucusu ile diğer yardımcı yazılımlardan oluş ur. Kullanıcılar belli prensipler çerçevesinde bu sisteme kayıt olurlar. Bu kayıt iş lemi sonucunda kullaıııcı, kimliğini ispat etmek ve bilgi güvenli ğini sağlamak için
kullanabileceği elektronik belgeye sahip olur. Se ıtifika adı verilen bu belgeler e-imza atmak ve bilgileri şifrelemek için kullanılır.
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AAA Sistemi genel olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

Kök Sertifikasyon Makamı
• Sertifikasyon Makamı
• Kayıt Makamı
• Elektronik Sertifika Hizmet Sa ğlayıcısı
• Sertifika Deposu! Dizin sunucusu
• Arşiv modülü
• Güvenlik protokolleri
• Kriptografik anahtar çiftleri
• Elektronik seriifikalar
• E-imza/ AAA yaz ılımı
• E-imza algoritmalar ı
• Sertifika sahipleri
• Güvenli e-imza olu şturma ve doğrulama araçları
• Ürünler ve bu ürünlere iliş kin standartlar
• Uygulama, ilke, esas ve yönetmelikleri
4.1.3. Kök Sertifikasyon Makamı
KSM, hiyerarş ik olarak en üstte yer alan ve altyapı daki tüm bileşenlerin e-imzasma güvendiği makamdır. ESHS'nİn elektronik
sertifikasma kök sertifika denir. ESHS'nin özel anahtan, bir AAA
sistemindeki güven zincirinin en önemli halkas ıdır. ESHS'nin
özel anahtarı, yetkisiz bir kullanıcı nm eline geçerse, AAA üzerinde verilen tüm güvenlik hizmetleri ve kurulan güvenli iletişim yapısı tehlikeye düş er. Bu nedenle, ESHS'nin özel anahtarmı
saklamak için özel ve yüksek güvenlik içeren saklama ortamlar ı
kullanılır.
1.1.1. Başvuru
E-iinzaBa5vurularihtWs://e-irnza.barokart.com.tr/ adresinden
yapıla bilmek t e dir
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1.1.1. Kimlik Doğrulama
nda Merrıis Sitemi'ne otoE-imza baş vuru onay işlemleri esnas ı
yapılmaktadır. Sistem
ğrulaması
matik bağlamlarak kimlik do
Nüfus Vatandaşlık bilgilerinin do ğruluğunu tespit etmekte; bilgilerin tutarsız olması durumunda onaylama i şlemine izin vermemektedir.
1.1.2. Baş vuru- Üretim Süreci
E-imza başvuru onay işlemleri sürecinde hangi yetkilinin ne gibi
değişiklikler yapt ığı kaydedilmekte i şleyiş ile ilgili ayrıntılı detay görüntülenebilmektedir.
4.3.4. Kredi Kartı Ödemeleri
nda baş vuru sahibi kredi kartı ile ödeE-imza başvurusu esnas ı
me yapabilmektedir. Bu durumda ödemenin ba şarılı olup olmadığı yönetim panelinde görülmektedir. Kredi kart ı ile ödeme
yapmayı tercih etmeyen ba şvuru sahiplerinden Baro başvuru
esnasmda peş in ödeme almaktadır.
1.1.5. Ba şvuru/Teslimat S ırası nda Gerekli Belgeler
nda yüz yüze kimlik do ğrulaması yapılmakta;
Teslimat sırası
avukatlardan Ba ş vuru Formu, Taahhütname, avukat kimli ği fotokopisi aimmakta ve teslim tutana ğı imzalatıimaktadır. Türk
nda yapılan anlaşmanın
Trust ile Türkiye Barolar Birli ği arası
gerekliliğine dayanarak yetkili Baro personelleri ilgili belgeleri
BIRLIK'e düzenli olarak teslim etmektedir.
TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM B İRİMİ
TEKNİK SERVİ S DEPARTMANI FAALIYET RAPORU
Teknik Servis Birimi olu şturulması çalışmaları
1nBirliğimizde daha önceleri sadece Namık Fırat EVREN tarafı
dan yürütülen teknik servis destek hizmetleri di ğer birimlerden
yönlendirilen Fikret AYDIN, Cüneyt ŞENOL ve yeni alman 3
personel Çağlar ARISOY, Levent SUNA ve Mehmet TAMER ile
419
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birlikte 6 ki şilik bir ekip haline getirilmiştir. Ekibin koordinasyonu Namık Fırat EVREN tarafından sağlanmaktadır. Teknik
servis ile ilgili olarak Barolar Birliği Hizmet Binas ı'run 2. katında bir oda tahsis edilmiş ve içerisi teknik servis için gerekli tüm
donamm ve mobilyalarla donat ılmıştır. Teknik servisimizde 4
personel eşzamanlı olarak çalişabilmektedir. Teknik serviste işe
başlayan tüm personel uluslararası geçerliliği bulunan CompTIA A+ eğitimleri almaktadır. Tüm ekip personeli en kı sa sürede bu eğitimleri tamamlayı p sertifikalarmı alacaklardır. Teknik
servisimizde tüm bilgisayar ve bile şenlerinin bakınıı ve onarımı,
çevre birimlerinin ve sistemlerinin yerinde kurulumlar ı işlemleri
başarı ile yapı labilmektediir. Ekibin yeterlilik ve becerileri her geçen gün artmakta, bu da servis kalitesine yans ımaktad ır.
Teknik servisimizin kullanımı içini adet Ford Transit teknik servis aracı almmıştı r. Bu araç ile tüm iller ve talep eden barolar ın
ilçelerindeki adliyelere gidilmekte yerinde kurulum ve destek
hizmeti verilmektedir.
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Ekip bu araç ile tüm illeri dola şarak \TPN köprüsü için gerekli BİI Ş LEM
donanmlarm montaj ım yapmaktadır.
2- Eski ve yeni sunucu odaları
nda oluşturuTürkiye Barolar Birli ği'nde yeni bina inşaatı s ırası
lan, yakla şık 12 metrekarelik bir bölmeden olu şan ve 2010 y ılı
ortalanna kadar ihtiyaca cevap verebilen bir sunucu odas ı bulunmakta idi. Ancak Barokart'm birli ğimizce satın almmasırıın
ardından gerekli altyap ının sa ğlanması için temin edilen sunun, ayrı ca elektronik imza için gerekli sunucu ve teçhizacuları
Un bu sunucu odasına s ığmayacak olmas ı nedeni ile birliğimiz
hizmet binasının -1. katında yaklaşı k 100 metrekarelik bir alana
4 farklı bölümden olu ş an ve uluslararası standartları fazlasıyla
karşılayan bir sistem odas ı oluşturulmuştur.

Yeni Sistem Odası:
Birliğimiz -1. Katta bulunan yeni sistem odas ı 9 bölümden olu şmaktadır. Ar ş iv, güvenlik, elektronik imza üretim, elektronik
imza için 2 sunucu odas ı, pul odası , kesintisiz güç kayna ğı odası,
Barokart sunucuları odası, Birlik sunucuları odası şeklindedir.

421

TBBYönetim Kurulu Çal ış ma Raporu

BILGI
İŞ LEM

Bu dokuz bölümün dördü sunucular için ayrılmış olup iki katmanlı güvenlik geçişi teşkil edilmiştir. Her birimde ikinci odalara birinci odalara eriştikten sonra girilebiirnektedir.
Odalar 24 saat yüksek çözünürlüklü 11' tabanl ı güvenlik kameraları ile kayı t tutularak izlenmekte olup mesai saatlerinde güvenlik görevlisi tarafmdan gözlemlenmektedir.
Tüm sistem odalarını n girişlerinde sadece özel olarak yetkilendirilen personeller, Barokartları ile giriş yapabilmektedir.

Sistem odasmda sunucularm stabil, uzun ömürlü ve tam performanslı çalışabilmeleri için gereken her şey düştinülmü ştür. 1klinılendirme birbirinden ba ğımsız olarak çalış an iki farklı VRF
soğutma grubu ile sağ lanmakta, bu iki sistemin herhangi biri
arızalansa bile so ğutma yeterli düzeyde yap ılabilmektedir. Sunucular 19°C lı k oda sıcaklığında çalışmaktadı rlar. Toplam Soğutma performansı 200.000 BTU'nun üzerindedir.
Elektrik tesisatmda iki farkl ı enerji hattı üzerinden iki farkl ı jeneratör ile desteklenen iki farkl ı 60KVA gücünde tam korumaIl kesintisiz güç kaynaklar ı bulunmaktadı r. Bu güç kaynakları
herhangi bir kesinti durumunda 1 saate kadar tüm sistemi çali ştı rmaya devam edebilecek kapasitededir. Ancak iki adet yedeklemeli jeneratör sayesinde elektrik kesintilerinin 1 saate kadar
uzaması ihtimali çok azd ır. Soğ
utma grupları da bu kesintisiz
güç kaynakları ile eneıjilendirilmektedir. Bu nedenle sunucular
için hayati önem ta şıyan iklimlendirme iş lemleri de kesintisiz
olarak devam etmektedir.

Sunucu odası ısı ve nem olarak hassas cihazlar ile izlenmekte
uygunsuz bir durumda alarm ile durum ilgili personele bildirilmektedir. Sistem odas ı tüm bölümleri ile en ileri teknoloji yangın
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ihbar ve söndürme sistemleri ile donat ılrmştır. Herhangi bir yan- BkG
İŞ LEM
gın durumunda FM200 gazl ı söndürme sistemi insan hayat ını
tehlikeye atmadan ve sunuculara zarar vermeden devreye girer
ve yangın söndürülür. Yangınla ilgili tüm odalarda ışıklı ve sesli
ikaz sistemi bulunmaktad ır.
Tüm sunucularm bulundu ğu 4 odalı k alan yüksek dayanınılı
çelik kafes ile binanın çökmesi ihtimaline karşı desteklenmiştir.
Ayrıca bu odalarm 4 du yan ve tavanı 5 mm'lik çelik sac ile kapatılmış olup topralciaması yapılarak dü ş ük seviyeli Faraday kafesi
oluşturulmuştur.
Birliğin Tüm Ağ ve internet eriş imleri Birlik Sunucu odas ında
sonlanmakta ve buradan tüm tesise da ğılmaktadır. Network
yapılandırmasmda en ileri teknoloji cihazlar kullan ılmış bakır
kablolamanı n yanı sıra fiber optik kablolama teknolojisinden de
f ay d al anılmıştır
Tesisin internet eriş imi 50 MBit'lik Metro Ethernet ba ğlantısı ile
sağlanmış olup internet eri şimleri sürekli güncellenen LPS ve
UTM cihazları ile güvenli hale getirilmektedir.
Yine aynı cihazlar aracılığıyla tüm barolar ımız ile güvenli bir
köprü olu ştunılmakta ve bu köprü sayesinde yerel a ğda çal ışılır
gibi güvenli ve istikrarl ı olarak çalışılmaktadır.

DONANIMLAR VE KULLANIM ALANLARI
1- IBM X3800 Ana makinaları 2 adet

nda hizmete alman bu iki makine www.barobirlilc.org .
2007 yılı
tr web sayfas ının yayınırıı yapmakta idi. Ancak yeni ve çok daha
güçlü bir makineler aL ındığmdan ş u an sadece iç hizmetlerde çalıştırılmaktalar.
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2— IBM x226 sunucu:
2003 yılı nda hizmete al ınan bu sunucumuz 2011 y ılı başma kadar hizmetine devam elli, şu an sadece dış DNS sorgularına cevap vermek maksadı ile kullanılmaktadır.
3-. Fujitsu/ Siemens RX30052 sunucu sistemi:

2005 yılı
nda hizmete giren bu makinemiz bir dönem ISA sunucu
olarak çalışmış daha sonra test, dosya ve web sunucusu olarak
farklı görevlerde çal ıştırılmıştır. Sunucumuz, ileriki dönemlerde
5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu logiama işlemleri için
kııllanılacaktır.
4- Compaq Proliant ML350 Sunucu:

Birliğimizin sahip olduğu ilk sunucu olan bu cihaz 2002 y ılında
hizmete alınmış , ilk baş larda web ve uygulama sunucusu görevini yapmış ancak sonra Domain Controller olarak 2009 y ılı
na
kadar görevine devam etmi ştir. Şu an sadece test amaçlı kullanı lmakta ve ömrünü doldurmu ş bulunmaktadır.
5- HP Proliant 160 G6 sunucu:
2010 yılı nda devreye alınmış , kütüphane yaz ılımı uygulama sunucusudur.
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6- Hp Proliant DL 385 G7 sunucu:
nmış olan sunucu tüm avukatla2011 yılı ocak ayında devreye alı
ize
posta
hizmeti
vermektedir.
nuz
ve
personelinı
rı
7- HP Proliant DL580 G6 sunucu

Barokart ile ilgili işlemlerin yap ıldığı sunuculardan bir tanesidir.
8- HP Proliant DL580 G7 sunucu
2011 yılı başında faaliyete alman bu sunuculardan 10 adet al ınmış ve UBAP (Ulusal Baro Ağı projesi) ve Barokart hizmetleri
için özeileştiriLmiş tir. ileri teknoloji ürünü olan bu sunucular, 40
GB büyüklü ğündeki veritabanlarmı yönetebilecek kapasitede
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VPN KURULUM HAR İTASJ
VPN (Virtual Private Networlq'Sanal Ozel Ağ), internet gibi
halka açık telekomünikasyon altyapilarm ı kullanarak kullamcıları veya uzak ofisleri organizasyonuri yerel bilgisayar a ğma
güvenli bir şekilde eriştirmeyi sağlamak için geliştirilmiş sanal
bilgisayar ağı yapısıdır. Yapı genel olarak, uzak bürolar aras ı
noktadan noktaya hatlar (leased-line vb.) yerine standart ba ğlantılar üzerinden daha dü şük sahip olma maliyetleri ile ayn
ı
hizmeti sağlar, tekil kullanıcı lar için ise uzaktan (herhangi bir
yerden) sanki fiziksel olarak büro içerisindeymiş gibi çalışma
inıkanı sağlar. VPN ayni özel a ğda bulunmayan, bir veya daha
fazla network cihazı arasında güvenli bir şifreleme metodu kullanılarak kapsüllenmiş veri transferi yapar.Güvenli şifreleme
metodunun kullan ım amacı yerinin özel yada kamusal alandaki
diğer netwrok cihazlarmdan gizlenmesidir.
VPN KURULUM HARİ TASI - 22.03.2011 itibariyle

ğ_ •

00•
ğ
t ir
Türkiye Barolar Birliği Bilgi iş lem Merkezi kendine ait aracı ile
4 teknik servis personeli ile tüm barolara VPN kurulumunu tamamlamış bulunmaktadır.
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TBB VPN KURULUM İ L Lİ STESİ
BARO pASKANLI Ğ I

KURULUM TAR İ Hİ

1

ÇANKIRI

03. 12.2010

2

KARABÜK

07.12. 2010

3

KASTAMONU

07.12.2010

4

KIRIK KALE

8. 12 .2010

5

YOZGAT

9. 12.2010

SİVAS

09. 12.2010

7

TOKAT

10.12.2010

8

AMASYA

10.12.2010

9

ÇORUM

10.12.2010

İQ

AFYONKARAH İSAR

15 .12.2010

il

DEN İ ZLİ

15.12.2010

12

AYDIN

16.12. 2010

M

MU Ğ LA

16. 12 .2010

14

ISPARTA

17.12.2010

ü

BURDUR

17 .12.2010

ii

BOLU

22. 12.2010

17

DÜZCE

22. 12. 2010

İR

KOCAELİ

22.12 .2010

12

SAKARYA

23.12 .2010

20

ZONGULDAK

23 .12.2010

21

BARTIN

24.12.2010

22

ESKİŞ EH İ R

17.01. 2011

23

B İ LECİ K

17.01.2011

24

BURSA

18.01.2011

25

YALOVA

18.01.2011
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KIR K LA RE Lİ

18.01.2011

E Dİ RN E

19.01.2011

TEKİ RDAĞ

19.01.2011

ÇANAKKALE

19.01. 2011

BALIKES İ R

20.0 1. 2011

İ ZM İ R

20.0 1. 2011

MAN ISA

21.01. 2011

33

U ŞAK

21.01.2011

34

KÜTAHYA

2 1.01.20 11

Kİ RŞEH İ R

07 .02.2011

ifi

KAYSER İ

07.02.2011

32

NEVŞ EH İ R

08.02.2011

N İĞ DE

08.02. 2011

AKSARAY

09 .02.2011

4Q

KARAMAN

09.02.2011

41

ANTALYA

10.02,2011

42

KONYA

11.02. 2011

43

MERS İ N

15.02.2011

44

ADANA

16.02.2011

OSMAN İYE

16.02.2011

46

HATAY

17.02.2011

42

GAZ İANTEP

17.02.2011

43

KAHRAMANMARAŞ

18.02. 2011

49

ADIYAMAN

18.02.2011

MALATYA

18.02.2011

ŞANLIURFA

28.02.2011

MARD İ N

28.02.2011

Ş IRNAK

28.02.2011

22

11
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HAKKAR İ

02 .03 .2011

S İİ RT

03.03.2011

BATMAN

03.03.2011

BİTLİS

04.03.2011

YARGITAY AVUKATLAR ODASI

25.01. 2011

BILGI
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TBB Hİ ZMET ARACI ŞUBAT AYI RAPORU
ARAÇ: 06 TBB 20
SEYAHATLER TOPLAMI (KM): 5556 km
TBB HIZMET ARACI MART AYI RAPORU
ARAÇ: 06 TBB 20
SEYAHATLER TOPLAMI (KM): 2991.02 km
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Türkiye Barolar Birli ği Bünyesinde Oluşturulan Çağrı Merkezi ile ilgili Bilgilendirme Raporu

Birliğ imizin artan teknolojik geli ş meler sonucunda üretilen hizmetler ve buna paralel olarak ço ğ alan telefon ile destek hizmetlerinin kar şılanması adına Ocak 2011'de bir ça ğrı merkezi oluşturulmaya ba şlanmıştır.
Bu merkezde 4442276 (444 BARO) numaral ı telefon numaras ına
gelen eş zamanlı 30 çağrı karşılamp önce sesli akıllı yamt sisteminde çözüm üretilmeye çal ışılacak ard ından sesli yamt sisteminden sonuç alamayan kullanıcı lar için bu merkez için al ınan
personeller devreye girecektir.
Çağrı Merkezi Yetkili
Personeller: Çi ğdem SONER, Ezgi DURAN
Günde gelen çağrı sayısı: 50-100
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Çağrı merkezi
Çağrı Merkezinde Bugüne Kadar Yap ılan Çalışmalar
• Avukatlarımızdan gelen e-imza ile ilgili sorunların çözümü
• E-imza kurulumlarmda online olarak teknik hizmet
• E-imza ba şvurulannı n onay sürecinde kar şılaşı lan problemlerin giderilmesi
• Barolar ile Birlik aras ında e-imza koordinasyon
• E-imza teslimatları s ırasında elde edilen belgelerin uygunluk
kontrolü, takibi ve ar şivlenmesi
• E-imza arızalannda destek
• Türk Trust Firmas ı ile koordinasyon
• E-posta ile yan ıt sistemi
• Ş ikayet/ Destek için e-imzabarobirlik.org.tr adresi kullanılmaktadır.
Kurulum Esnas ı nda Yüklenen Yaz ılınılar:
Palma CD' si ( İşletim sistemine göre farkl ı versiyonlar),
Kök sertifikalar,
ACS kart okuyucu sürücüsü ( İş letim sistemine göre farkli versiyonlar),
Java,
Mozilla Firefox,
Wiıtzip,Winrar programlar ının yüklenmesi
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TOPLANTILAR
UYAP-ADALET BAKANLI Ğ I B İLGİ İŞLEM DAİRES İ BAŞKANLİĞİ ÇALI ŞMALARİ
UYAP VE UBAP BULUSUYOR

Adalet Bakanlığı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan UYAP- Ulusal Yargı Ağı Projesi ile Türkiye Barolar
Birliği tarafı ndan uygulanan UBAP - Ulusal Baro A ğı
Projesi'nde yer alan görevliler ortak çal ışmalara başladı.
ilki 20 Ekim 2010 Çar ş amba günü Türkiye Barolar Birli ği'nde
gerçekleşen toplantmı n ikincisi 26 Ekim 2010 Sal ı günü
yine Türkiye Barolar Birli ği'nde yap ıldL Toplantı lar Adalet
Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birli ği Bilgi Iş lem görevlilerinden
yaklaşık 15 kişinin katılımıyla yap ıldı.
Her iki projenin ortakla ş a yürütülerek özellikle UYAP Avukat
Portalı ndan avukatların ve baroların daha çok istifade edebilmeleri için her hafta düzenli olarak UBAP-UYAP Entegrasyonın-ı a ve iyileştirmelerine yönelik çal ışmalar yap ılmasına
karar verildi.
Yapı lan toplantı tutanakları na da kı sa bir süre sonra TBB internet sitesinden ula şabilecektir.
UYAP'la ilgili her türlü öneri ve ele ştiriler yap ı lacak toplantılarda
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkililerine iletilmek üzere uyaP©barobirlik.org.fr e-posta adresine iletilebilir.
26.10.2010 günü itibariyle Adalet Bakanl ığı Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı 'na iletilen ve yerine getirilmesi için çal ışmaya
başlanı lan talepler aşağıdaki gibidir;
1. Türkiye Barolar Birli ği, avukatlarm dava dosyalar ı için
büyük önem ta şıyan Memis, Adres Kay ıt Sistemi, Tapu, Motorlu Taşı t, Enmiyet, SGK vb. kay ıt bilgilerirıin UBAP Projesi
kapsamı nda avukatlarm eri şimine aç ılmasın
ı talep etmektedir. Böylelikle; avukat örne ğin tarafı olduğu icra dosyalarında
borçluları n gerekli bilgilerine eri ş ebilecektir. Türkiye Barolar
Birliği, erişime izin verildiğ i takdirde bu sorgulamalar ın
belirlenecek ücretleri kar şılığında Avukat Kimlik Kart ı/
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talimatlan ile gerçekleştirmeye haz ır teknik altyap ıya sahip
olduğunu belirtmiş tir. icra dosyası ndaki sorgulama i şlemi
sonucu avukata sağ lanan bilgiler icra dosyas ının içeriğine
eklenebilecektir. Bir icra dosyas ındaki ortalama yaz ışma
süresinin 3 ay oldu ğu ve yakla şı k 100 TL maliyetle yap ıldığı
düşünüldüğünde her birinde ayn ayr ı yazış marun getirdiği
zaman ve para kayb ı azaltı lacak ve avukatlarm bürolarmdan
yapabilecekleri sorgulamalarla i şleyiş i çok daha verimli hale
getirebilecektir.

2. Avukatlar UYAP sisteminde davalara gelemedikleri durumlarda mazeretleriııin elektronik ortamdan yapabilmelidir. Sistemdeki mevcut sorunlar çözümlenerek UYAP yard ımıyla
eklenecek E-mazeret özelli ği ile avukata Avukat Kimlik
Kartı /BaroKart kullanarak sistem üzerinden iletmi ş olduğu
mazeretirıi belgeleme f ırsatı sağlanacaktır.
3. UYAP Sisteminde Araç ve Gayrimenkul Hacizleri bölümünde
haciz koyma aşamasında Ki ş i/ Kurum sorgulamalarındaki
yetersizlikten dolay ı yanlış bilgiler görtintülenmektedir.
(Ayni isimde birden fazla şirketin var olması yanlış sonuçlarm
yansımasına sebep olmaktad ır.) Aynı ş ekilde vergi numaras ı,
vergi sicil numaras ı gibi bilgiler ile yap ılabilecek sorgulamalar da benzer yanlışlı klara sebep olmaktadır. Bu sorunun
çözümü için MTK- Merkezi Tüzel Ki şilik Numarası'na ihtiyaç
duyulmaktadır. UYAP Projesi'nde avukat ı n haciz bilgilerine
doğru eriş ebilmesi için uygun sorgulama şekli getirilmelidir. Böylelikle özellikle unvan benzerli ğ i olan şirketlerin
arabalarına ve tapuları na konulan haks ız haciz işlemlerinin
önüne geçilmelidir.
4. Vergi denetınerılerince yap ılan incelemelerde UYAP'ta yer
alan tüm dosya yerlerinden yola ç ıkı larak avukatlara Asgari
nca çok fazla miktarda vergi cezas ı tahÜcret Tarifesi uyarı
akkuk ettirilmektedir. Oysa talimat, Yargı tay bozma sonrası
yeni esas alma, birden çok borçlunun olmas ı durumunda tek
vekMet ücretine hükmedilece ği aç ıktır. Bu yanlış uygulamanın
433
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önüne geçilmesi için Maliye Bakanl ığı'na da bildirilme suretiyle bu sorunun çözülmesi gerekmektedir.
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5. UYAP Avukat Portal ında avukatların Memis - konut adresi kayıtları da bulunmaktadır. Bazı kullamcılar tarafından
tebligatlar avukatların ev adresine yapılmakta; bu da hak
kaybı
na sebebiyet vermektedir. Bu sorunun çözümlenmesi ve
avukatı
n konut-mernis adresine de ğil işyeri adresine tebligatı
sağlanmalıdır.
6. UYAP Avukat Portal ına girişte mobil imza, elektronik imza, edevlet üzerinden giriş e UBAP üzerinden Avukatlık Kimliği!
Barokart ile giriş in de eklenmesi gerekmektedir.
7. UYAP Avukat Portal ı genel bilgiler bölümünde avukat ı
n
adres ve iletişim bilgilerinin görünmesi sa ğlanmalı, avukatlar sisteme giriş yaptıklarında kendi bilgilerinin do ğruluğunu
teyit edebilmeli, bilgilerinde güncellemeleri UBAP Sistemi ile
yapı labilmeli, bilgiler (adres, cep telefonu, telefon bilgileri vs)
arasında uyumluluk sağlanmalıdı
r.
8. UYAP Avukat Portalı nda ve Barolarla TBB'de tutulan avukat
sicil ve iletiş im adres bilgilerinin senkronize edilerek tek tip
haline getirilmesi gerekmektedir.
9. UYAP Sisteminde Duru ş ma Takip ve Safahat bölümünde
avukatın dosyalarmı n görüntülendiği sorgu sonuç ekranında
ilgili dosyaya hemen ulaşabilmesi için ba ğlantı ve kısa yol
tanımlaması yapılmalıdır.
1O.Avukatı n vekaleti olan dosyalara vekMeti olmayan dosyalara
erişimindeki yöntem sorunları kanun değişikliği yapılması
suretiyle çözümlenmelidir.
11.Güncelliğ ini yitiren UYAP E-Takip uygulaması güncellenmeli ve avukatların ihtiyaçları na yönelik olarak yeniden düzenlenmelidir.
12.1ntemetten dava açma-harç ve yarg ılama giderlerinin
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bürolarmdan adliyeye gitmeden tüm i ş lemleri yapabilmeleri
sağlanmalıdır. Mahkeme ara kararlar ı gereğince yatırılması
gereken bilirki ş i ücretleri, müzekkere masraflar ı vb.
ücretlerin TBB- UBAP projesi kapsamında Avukat Kimlik
Kartı! BaroKart'm sa ğlayacağı güvenlik politikaları ve ödeme
talimatları ile gerçekleştirilebilecektir.
TURNİ KE ÇALI Ş MALARI

Adliye kap ılarında ve Yarg ıtay'daki kap ı lara yeni avukat kimlikleriyle uyumlu elektronik turriike konulmas ı ile ilgili olarak
ndan ba şlatılan çal ışmalar devam
Türkiye Barolar Birli ği tarafı
etmektedir. Bu ba ğlamda resmi talep yaz ısı Adalet Bakanl ığı
Bilgi Iş lem Dairesi Başkanlığı 'na 12.01.2011 tarihinde gönderilmiştir. Türkiye Barolar Birli ği'nin... 20-21.01.2011 ......4. say ılı
kararı yla da tüm adliyelere ücretsiz olarak turnike kurulmas ına
karar verilmiştir.
Adalet Bakanl ığı Bilgi iş lem Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan UYAP- ulusal Yargı Ağı Projesi ile Türkiye Barolar Birndan uygulanan UBAP - ulusal Baro A ğı Projesi'nde
i tarafı
liğ
yer alan görevliler ortak çal ış malara 20 Ekim 2010 günü Türkiye
i'nde gerçekle ş en toplantıyla ba şlamıştır. Türkiye
Barolar Birliğ
Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanl ığı Bilgi Iş lem Dairesi
Başkanlığı 'na iletilen taleplerle ilgili çal ışmalar devam etmekte
olup kı sa bir süre içerisinde sonuçlanmaya'ba5layacakt3r. Bugüne kadar ki yapılan çal ış malarda çözülen sorunlar a şağıdaki
gibidir;
1. UYAP Sisteminde Araç ve Gayrimenkul Hacizleri bölümünde haciz koyma a şamasında Ki ş i/Kurum sorgulamalarındaki yetersizlikten dolay ı yanlış bilgiler görüntülenmekteydi.
(Ayni isimde birden fazla şirketin var olması yanlış sonuçlarm yansı masma sebep olmaktaydı.) Aynı şekilde vergi numarası, vergi sicil numarası gibi bilgiler ile yap ılabilecek sorgulamalar da benzer yanl ışlıklara sebep olmaktayd ı . Bu sorunun
çözümü için MTK- Merkezi Tüzel Ki ş ilik Numarası'na ihtiyaç duyulmaktaydı . Bu uygulama henüz faaliyete geçmediğ inden UYAP Projesi'nde kurumun haciz bilgilerine do ğ-
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ru eriş ebiimesi içki uygun sorgulama şekli getirilerek (vergi
numarası vb. aşamalar ekleıımek suretiyle) özellikle unvan
benzerliği olan şirketlerin arabaları na ve tapularma konulan
haksiz haciz iş lemlerinir önüne geçilmiştir.

2. Vergi denetmenlerince yap ılan incelemelerde UYAP'ta yer
alan tüm dosya yerlerinden yola ç ıkılarak avukatlara Asgari Ücret Tarifesi uyarmca çok fazla miktarda vergi cezas ı tahakkuk ettiritmekteydi. Oysa talimat, Yarg ıtay bozma sonrası
yeni esas alma, birden çok borçlunun olmas ı durumunda tek
vekalet ücretine hükmedileceği açıktır. Bu yanlış uygulamanin önüne geçilmesi için Maliye Bakanl ığı 'na da bildirilme
suretiyle bu sorun çözülmüştür.
3. UYAP Avukat Portalmda avukatları n Mernis - konut adresi
kayıtları da bulunmaktadır. Bazı Mahkeme kalemi kullanıcıları tarafından tebligatlar avukatlar ın ev adresine yap ılmakta;
bu da hak kaybı
na sebebiyet vermekteydi. Bu sorunun çözümlenmesi ve avukatın konut-mernis adresine de ğil işyeri
adresine tebligatı na yönelik yazılı m güncellemesi ve kontrolü
sistemi sa ğlanmıştır.
4. 24.12.2010 tarihli güncelleme ile hukuk mahkemelerine internetten dava açma tüm fonksiyonlar ı ile aktifleştirilmiştir.
Daha önce Internetten dava aç ılış ta sadece han; giderleri al ınmakta iken yap ılan güncelleme ile art ık masraflarda (Pul ve
Dosya gideri) Avukat Portal ından tahsil edilebilir konuma
getirilmiştir. Avukat Portal ından dava açıldığı zaman tevzi
müdürlüğünün iş listesine iş düş mekte ve tevzi müdürü i şi
baş latarak sadece tevzi et butonuna basarak tevzi i şlemini tamamlamaktadı r. Bir sonraki güncellemede ise Avukat Portalmdan dava açıldığı an doğrudan mahkemesine tevzi edilmesi ve numara almas ı sağlanacaktır.
Böylece adliyeye gitmeye gerek kalmadan avukatlar bürosundan dava açabilmektedir. Avukat bürosundan dava açt ığı zaman harç-giderleri internet harç hesabı
na, masraf giderleri ise
internet masraf hesabı na otomatik olarak sistem taraf ından gönderilmektedir. Ancak bu i şlem için dava açı lacak olan adliyenin
vezne birimi tarafı ndan, hesap numaralar ınırı tanımlaım-ıası ge436
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rekmektedir. Hesap numarası taninılanmayan birimlerde uyar ı
alınacak ve dava aç ılamayacaktır.
Bu konularla ilgili şikayetleri devam eden meslekta şlarımızm
Türkiye Barolar Birliği Bilgi işlem Birimi' ne başvurmalan halinde konu Adalet Bakanlığı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı'na derhal iletilerek sorunun çözülmesi sa ğlanacaktır.
28.10.2010 tarihli duyurumuzda belirtilen di ğ er taleplerinıizle
ilgili çalış malar halen devam etmektedir.
Türkiye Barolar Birli ği Başkanı Av. V.Ahsen Coş ar ve beraberindeki heyet 02.02.2001 tarihinde Adalet Bakanl ığı Bilgi İşlem
Dairesi Başkam Mi Kaya'yı makanımda ziyaret etnıiş ve çalışmaların yürütülmesi ile ilgili görüş alişveriş inde bulunulmu ştur.
18.03.2011 tarihinde Adalet Bakan, Müste şarı, Müsteşar Yarı ayrı ayrı makamlarında
dımcısı ve Bilgi işlem Dairesi Başkan
n son hali değerlendiziyaret edilerek konuyla ilgili çal ışmaları
rilıniştir.
YARGITAY
Turnike
Yargıtay Başkanı ile de 24.01.2011 tarihinde makam ında ziyaret
edilerek görüşülmüş , olumlu yaklaşı lan bu projeye soıılandırmak üzere çal ışmalar başlatilmıştı r. Yargıtay Genel Sekreterli ği
nda çalış malar devam etmektedir.
ile Türkiye Barolar Birli ği arası
İçtihatlar
İCTİHAT ÇALI Ş MALARI
Yargı tay içtihatlarmın UYAP üzerinden avukatlara aç ılması ile
i tarafından başlatılan çalişmailgili olarak Türkiye Barolar Birli ğ
lar devam etmektedir. Bu ba ğlamda resmi talep yazısı Yargıtay
ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 'na 12.01.2011
tarihinde gönderilmiştir.
i Başkanı Av. V.Ahsen Coş ar ve beraberinTürkiye Barolar Birliğ
deki heyet, 24.01.2001 tarihinde Yarg ıtay Ba şkam'm makamında
ı Ali
ziyaret etmiş , Adalet Bakanliğı Bilgi iş lem Dairesi Başkan
Kaya'yı 02.02.2011 tarihinde makamında ziyaret etmiş ve çalış437
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maların yürütülmesi ile ilgili görü ş alışverişinde bulunulmuştur. Yargıtay Bilgi İşlem-Adalet Bakanlığı Bilgi işlem ve Türkiye
Barolar Birli ği Bilgi işlem arasında ortaklaşa çalışmalar devam
etmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler hakkmda detayl ı bilgiler
verilmeye devam edilecektir.
SGK
Avukat stajyerleri SGK çal ışmaları devam etmektedir.
vrr
Posta pulu entegrasyon çal ışmaları devam etmektedir.
PETROL OFİ Sİ

Barokart özellikli avukat kimlik kartı ile Petrol Ofisi istasyonlarmdan yapılacak akaryakıt ve otogaz ali şverişlerinde pompa başında kart okutularak %3 indirim kazan ılabilmektedir.
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Türkiye Barolar Birli ği ve Petrol Ofisi arasmda yap ılan aıılaşmayla 18.01.2011 tarihinden itibaren Barokart özellilcli avukat
kimlik kartıyla yapı lacak akaryakı t ve otogaz alışverişlerinde %3
indirim kazamlabilmektedir.

4
sode'<o

SODEXQ

Barokart uyumlu yeni Avukat Kimlik Kart ı ile Türkiye'nin her
yerinde, 22.000 Restaurantta avukatlara özel indirimlerle ödeme
yapılabilmektedir.
Sodexo Motivasyon Çözümleri A. Ş . ile imzalanan i şbirliği sözleş mesiyle, Sodexo geçerli restaurantlarda Avukat Kimlik Kart ı
ile ödeme yap ılabilmektedir.
Tüm Türkiye çapmda promosyon anla şmaları yapılmaya devam
edilmektedir.
CORPUS İÇTİHAT PROGRAMI

Corpus İçtihat ve Mevzuat Yaz ılımına internet bağlantısı olan
her yerden BaroKart özellikli Yeni Kimlik Kart numaras ı ve şiiresi ile Aylık Sadece 11 TL'ye ula şılabilmektedir.
Corpus İ çtihat ve Mevzuat programım Internet üzerinden istenilen yerden tüm avukatlar ve sanal ofisindeki arkada şları kullanabilmektedir.
Barokart özellikli avukat kimlik kart ı sayesinde Aylık 11 TL üyelik ücreti ile Corpus Mevzuat ve Içtihat Program ının içerdigi en
ndan takip edilebilmektedir.
güncel mevzuat ve içtihatlar ı yakı
• Yeni IcimlikiCartı m teslim alanlara 30 gün ücretsiz kullan ım.
• Elektronik İmzasını teslim alanlara 30 gün ücretsiz kullanan
sunulmaktadır.
Corpus Mevzuat ve İçtihat Yaz ılımı Özellikleri
n tamam
ı
Yürürlükteki Yasalar ı
• Önemli Uluslararası Anlaşmalar

439

B İ LGl
İŞ LEM

TB8Yönetim kumlu Çal ışma Raporu

BILGI • Yürürlükteki KHK'larrn tamamı
İŞ LEM

Yürürlükteki Tüzüklerm tamam ı
• Yürürlükteki Bakanlar Kurulu Karar ıyla çıkartılan Yönetmeliklerin tamamı
• Di ğer Kurum ve Kuruluşlarca çıkartılan Yönetmeliklerin 3200
adedi.
• Önemli Bakanlar Kurulu Kararlar ı.
• Maliye bakanlığmın çıkardığı Tebliğlerin tamam
ı ve diğer
önemli Tebliğler.
• Maddeye referarıslı Yargıtay Kararları (650.000 adet)
• Maddeye referansl ı Danıştay Kararları
• Sayıştay Kararları.
• Anayasa Mahkemesi Kararlarını n tamam
ı.
• Askeri Yargı tay Kararları.
• Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları.
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları.
• Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları.
• Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kurulu Kararları.
• Mülga mevzuatın bir kısmı ve önemli kanunları n değişen metinleri.
• Içtihatlar (Yargı tay + Danıştay);
• ilgili olduğu madde ile ili şkilendirilmiş olarak görülebilir.
• İçtihatlara; arama motoru (kelime, cümle, ibare, daire, tarih,
esas-karar no) yard ımıyla eri şilebilir.
• İ çtihatla ilgili tüm mevzuat metinleri an ında görülebilir.
• Ayn
ı anda 1>den fazla mevzuat metni üzerinde çal ışma imkanı.
• Maddeye bağlı notlar sizi yönlendirecek, inceledi ğiriiz maddenin Tarihçesiııi (değişmiş veya yürürlükten kald ırılm
ış metinleri) kolaylı kla görülebilmektedir.
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nda pratik bil• Avukatlik, İş, Ticaret, Vergi ve Di ğer başlığı altı
giler.
• Programda, görüntülenen metinlerin yaz ıcıdan al ınması veya
kopyalanı p editörünüze (MS Word) yap ıştrnlma özelli ği.
• Günlük güncelleme.
• Gelişmiş arama fonksiyonları
Corpus Veritabanında ş u an itibari ile;
Mevzuat
Mevzuat Madde
İçtihat

7.890
461.002
736.823

Yasa
Khk.
Tüzük
Yönetmelik (Bkk)
Yönetmelik (Diğer)
Uluslararası
Mülga

83.429

Yargıtay
Danıştay
Sayıştay
Anayasa Mahkemesi
Askeri Yargıtay
Askeri Yüksek İ dare Mahkemesi
Uyuş mazlik Mahkemesi
THE Disiplin Kurulu
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi

675.083
54.184
1.416
1.241
812
2.330
839
273

4.777

16.225
19.249
208.175
24.370
104.777

645

kayı t bulunmaktad ır.
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TÜRKİ YE BAROLAR B İRLIĞI
31. OLAĞAN GENEL KURULU

Yayın iş leri

Türkiye Barolar Birliği 31. Olağan Genel Kumlu

YAYIN
İŞ LE Kİ

YAYIN İŞLERİ FAALİYET RAPORU
MAYIS 2009 - MART 2011

A. TÜRKİYE BAROLAR BIRL İĞİ DERGİSİ
Mayı s 2009 - Nisan2011 tarihleri aras ında; hakem!i dergi
olma niteliği ve TUBITAK - ULAKBIM'de hukuk veri tabanı oluşturulur olu şturulmaz ilk ba şvuran hukuk dergilerinden olan ve ba şvurusu kabul edilerek an ılan veri tabanında
n Yönetmenliği'ni Av.
dizinleıımeye ba ş layan, Genel Yay ı
Teoman Ergül'ün, editörlü ğünü Av. Oya Günendi'nin yaptığı Türkiye Barolar Birli ği Dergisi'nin a şağı da listelenen
sayıları, iki aylık periyotlarla düzenli olarak yay ımlanınış;
Cumhurbaşkanlığı 'na, TBMM'ye, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanliğı üyelerine, üniversitelerin ve kurumlarm kütüphanelerine, protokol listesinde bulunan hakim
- savcı - avukatlara ve akademisyerilere, dan ışma kurulunda
yer alanlara, hakemlere, yazarlara, Abonet'e ve yaymevlerine
dağıtımı gerçekleştirilmiştir:
ı
• Mayıs-Haziran 2009 / 82. say
ı
• Temmuz-A ğustos 2009 / 83. say
• Eylül-Ekim 2009 / 84. say ı
• Kasım-Aralık 2009 / 85. say ı
• Ocak-Şubat 2010 / 86. say ı
• Mart-Nisan 2010 / 87. say ı
• Mayıs-Haziran 2010 / 88. say ı
• Temmuz-A ğustos 2010 / 89. say ı
• Eylül-Ekim 2010 / 90. say ı
• Kasım-Aralık 2010 / 91. sayı
• Ocak-Şubat 2011 / 92. say ı
• Mart-Nisan 2011 / 93. say ı
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YAYIN 2.
IŞIiRI

Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nin Eylül-Ekim 2009 sayısmdan itibaren, dergide 12 sayı boyunca yayınlanacak Turkcell
reklamları hakkında, ADD Production Medya AŞ ile 26 Ağustos 2009 tarihinde anla şmaya varılmıştır.

B. TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGİ Sİ'NİN TÜBİTAK ULAKBİM HUKUK VERİTABANINDA D İZİNLENMES İ
1. 31 Ocak 2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlilc Sı
nav Yönetmeli ği'nin 4. maddesinin 2/c
hükmüne istinaden yayımlanan doçentlik kriterleri gereğince; doçent adayların
ı n, temel başvuru koşulları bağlamında gösterecekleri yayımlannıış makalelerinin, "TUB İTAKULAKBIM Hukuk Veri Tabam"nda kay ıtlı dergilerde olması
şartı getirilmiştir. Bu koşul altında, Türkiye Barolar Birli ği
Dergisi'nin hakemli dergi olma özelli ğinin devamının, anılan veri taban
ına kayıtla mümkün olacağı anlaşıldığından;
ULAKBIM Hukuk Veri Taban ı'nda yer almak için başvuru
yapılması gerektiği konusunun TBB Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi sağlanmış ve Yönetim Kurulu'ndan olumlu karar
çıkması sonucunda 22 Nisan 2010 tarihinde ULAKBIM Ulusal
Veri Tabanlar
ı Dergi Takip Sistemi'ne ba şvurulmu ştur.
2. 26 Nisan 2010 tarihinde "TÜB İTAK-ULAKBİM Hukuk Veri
Taban
ı" nda kaydınıızı n onaylandığına dair bir elektronik posta gelmiştir. Kaydı yapılan Türkiye Barolar Birli ği Dergisi'nin,
"ULAKBLM Veri Tabanları Komiteleri" tarafından belirlenen
"Dergi Değ erlendirme Kriterleri" doğrultusunda de ğerlendirilebilmesi için, 27 Nisan 2010 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nin son iki yı la ait elektronik kopyaları ULAKBIM
Ulusal Veri Tabanları Dergi Takip Sistemi'ne yüklenmi ş ve
basılı kopyaları da TÜBITAK-ULAKB İM Müdürlüğü'ne ulaştırılmıştır.
3. 20 Ekim 2010 tarihinde TÜBİTAK-ULAKBİ M Müdürlüğü ve
Türkiye Barolar Birli ği arasında TÜBİTAK-ULAKBİM Türkçe
Veri Tabanları Kat
ılım izni Sözleşmesi imzalanarak, Türkiye
Barolar Birliği Dergisi'nin anılan veri taban ında indekslenmesine başlannuştır. Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nin TÜBİ-
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TAK-ULAKBİM hukuk veri tabanında indekslenebilmesi için
yaym kurallarında de ğişiklikler yapılmış ve bu de ğişiklikler
yazarlara ve hakemlere iletilmi ştir.
4. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, TÜB İTAK-ULAKBİ M hukuk
veritabanına kaydedildikten ve Derginin Mart-Nisan 2010 /
87. sayısı na kadar olan eski say ıları toplu olarak TÜBITAKULAKBIM hukuk veritaban ına yüklendikten sonra Mart
2010 tarihine kadar yay ımlanmış olan 88, 89, 90, 91 ve 92. sayılarmın elektronik kopyaları, basımlarmın yapıldığı aylarda ULAKBIM Ulusal Veri Tabanlar ı Dergi Takip Sistemi'ne
yüklenmiş ve bas ılı ikişer kopyaları TÜBITAK-ULAKBIM
Müdürlüğü'ne gönderiinüştir.
C. TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGİSİ'Nİ N TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ INTERNET SAYFASINDA
DİZİNLENMESİ
na
Yabancı ülkelerdeki üniversite yayınlarının Internet sayfaları
ıyla,
ştirmek
amac
benzer bir "dergi ar şivinde arama sistemi" geli
Türkiye Barolar Birli ği Dergisi ar şivinde bulunan yazı li eserleri
tek tek arayabilame; her bir yazar, konu ismini ayr ı ayrı tanıtabilme ve bunları yazılı esere iliştirilebilme olana ğı sağlayan bir
program hazırlatılmış ve Mayı s 2009'da Türkiye Barolar Birli ği
Dergisi, Internet üzerindeki veri tabanmda indekslenmeye ba şlamıştır.
nda1. Türkiye Barolar Birli ği Dergisi'nin 51 ila 82. say ıları arası
ı eserin "adı",
ki 32 sayılık ar ş ivinde yer alan toplam 522 yaz ıl
"konusu", "yazan" ya da "çevireni" May ıs 2009'da Internet
i Dergisi veri tabanına tanı üzerindeki Türkiye Barolar Birli ğ
tılmıştır.
2. 51 ila 77 sayılar arasındaki 27 say ılık arş ivde yer alan toplam
446 yazılı eserin basılı kopyaları elektronik hale getirilerek
Mayı s 2009'da Internet üzerindeki Türkiye Barolar Birli ği
Dergisi veri tabanına yüklenniiştir.
i Dergisi veri taba3. Mayı s 2009 itibariyle Türkiye Barolar Birli ğ
i Dergisi'nin Mağ
lduktan
ve
Türkiye
Barolar
Birli
oluştunı
nı
447
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İŞLERİ

yıs 2009'a kadar olan eski sayıları toplu olarak veri tabanına
yüklendikten sonra;
• Mart 2010 tarihine kadar yayımlanın
ış olan 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91 ve 92. sayılarının yazarları, çevirmenleri ve
yazı başlıkları ile yazıların konuları, basımlarırun yapıldığı
aylarda Türkiye Barolar Birli ği Dergisi veri tabanına yüklenmiştir.
• Derginin basılan son sayısmdan geriye doğru sayılarak, son 6
sayı yani 1 yıllık sımrın içinden çıkan 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82 ve 83. sayılannın yazı ve makaleleri, basımlarının yapıldığı
aylarda Türkiye Barolar Birli ği Dergisi veri tabanına yüklennüştir.
4. 1 Şubat 2010 tarihi itibariyle istatistiki olarak Internet üzerindeki Türkiye Barolar Birli ği Dergisi veri tabanına 684 eser ve
407 eser sahibi tanıtılmıştı r. Bazı eserlerde birden fazla eser
sahibi bulimmaktadır. Her esere 1 ila 3 adet eser sahibi ili ştirilmiş tir. Eser sahibinin, ilgili eserde yazar ya da çevirmen
olarak, etkinlik türü de belirtilmi ştir. Bazı eser sahiplerinin
Türkiye Barolar Birli ğ
i Dergisi'nde birden fazla eseri yay ımlandığından eser sahiplerinin sayısı, eser sayısından azdır.
5. 1 Ş ubat 2010 tarihi itibariyle istatistiki olarak internet üzerindeki Türkiye Barolar Birliğ
i Dergisi veri tabanı
na eserlerin ilgili olduğu 30 genel konu ba şlığ
i tanıtilmıştır. Eserlerin küçük
bir kısmının fikir yazısı olması ya da özgün bir nitelik taşıması nedeniyle bunlara konu ili ştirilmemiştir. Ancak baz ı eserler
birden fazla disiplini konu edindiğinden, eserlerin birçoğuna
1 ila 4 ayn konu ba şlığı iliştirilmiştir.
D. TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ YAYINLARI

1 Nisan 2009 - 31 Mart 2011 tarihleri aras ında Türkiye Barolar
Birliğ
i tarafından yayımlanan eserler, yayı
n numaraları ve eserlerin türünü gösteren tablo şeklinde, basım tarihlerine göre a şağıda sıralanı
nıştır:
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BASIM
TARIHI

ESER ADI

ESER
- ..

YAYIN
NO

Nisan
2009

30. Ola ğan Genel Kurul Çal ışma Raporu

Rapor

157

Nisan
2009

Türkiye Barolar Birliğ i Kadın Hukuku
Komisyonu TÜBAKKOM / Vii. Kitap 9.
Dönem (2 May ıs 2007-5 Mayı s 2009)

Rapor

158

Nisan
2009

01.04.2007 — 31.03.2009 Yönetim Kumlu
Hesap Raporu Denetleme Kumlu Raporu ve
01.04.2007 — 31.03.2009 Dönemi Tahmini
Bütçe

Rapor

159

Mayıs
2009

Türkiye Barolar Birli ği Başkanı Av. Özdemir
Özok'un Danıştay' ı n Kuruluş Yıldönümü
ve İdari Yargı Yılı Günlerinde Yapt ığı
Konuş malar 2001 - 2009

Açıl ış
Konuşmalar
ı

160

Haziran
2009

30. Olağ an Genel Kurul Tutana ğı

Tutanak

161

Eylül
2009

Medeni Usul ve İcm-İ flas Hukukçuları
Toplantısı - VIl

Toplantı

162

Ekim
2009

Aile Hukuku ve Uygulamas ı
(Bilal Köseo ğ lu, Doç. Dr. Köksal Kocaa ğa)

Bilimsel
Görüş
ve Yargı
içtihatları

163

Ekim
2009

Uluslararası Uyuşmazl ı k Çözümünde Usul,
Uygulamalar ve Güncel Sorunlar

Sempozyum 164

Ekim
2009

Avukatlı k Kanunu - ilgili Kanun ve Yönetmelikler ile Belgeler /2. Bask ı

Mevzuat

165

Kasım
2009

Türkiye'nin Yarg ı Bağımsızlığına ilişkin
Sorunları
(Dr. Halit Y ılmaz)

Bilimsel
Görüş

166

YAYIN
İŞLERİ
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BASIM
TARIHI

ESER ADI

ESER
TURU

YAYIN
NO

Kasım
2009

On Yedinci Baro Ba şkanlar
ı Toplantısı

Toplantı

167

Kasım
2009

Atatürk'ün Ölüm ve An ıtkabir'e Nakil Günleh

S
Sergi

168

Ocak
2010

On Sekizinci Baro Baş kanlan Toplant ısı

Toplantı

169

Ocak
2010

Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunlar
ı
ve Çözüm Yollar ı / Forum-7-

Forum

170

Şubat
2010

Avukatlı k Kanunu - ilgili Kanun ve Yönetnıelikler ile Belgeler / 3. Bask ı

Mevzuat

165

Basım
için
beklemede

Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu
Sempozyum 171

Nisan
2011

İleti ş im Ozgürlüğüne Müdahale Paneli

Panel

172

Mart
2010

Güncel Gelişmeler Işığı nda Türkiyede
Hukuk Eğitimi
(Prof. Dr. Meral Öztoprak Sa ğır)

Araştı rma
Raporu

173

Mart
2010

XXI. Yüzyı lda Atatürk'ü Dü şünmek

Sempozyum 174

Mart
2010

Vatandaşl ı k, GÖÇ, Mülteci ve Yabanc ılar
Hukukundaki Güncel Geli şmeler

Sempozyum 175

Mayıs

Çanakkale 1915, Mustafa Kemal Atatürk ve
Modern Türkiye

Sempozyum 176

JOIO

450

Türkiye Barolar Birli ği 31. Ola ğ an Genel Kumlu

RASİ MESER
ESER AD İ
TÜRÜ
TARIHI
Mayıs
2010

(AYIN
ŞIERİ
YİN
NO

Mekteplilerin idman Bayram ı ve Samsun
177
Sergi
Posta Tarihi

Haziran Sorularla Kad ına Yönelik Aile içi Şiddet
(Eray Kar ınca)
2010

Bilimsel
Görüş

179

Haziran
2010

ı Toplantısı
On Dokuzuncu Baro Ba şkanlar

Toplantı

180

Haziran
2010

11. Ola ğanüstü Genel Kurul Tutana ğı

Tutanak

181

Temmuz
2010

Çanakkale Sava şının Bilinmeyen Cephesi:
Hava Savaşları

Sergi

178

Sempoum

182

Ağ ustos Ulusal Bağımsızlık Savaşı n ın İlk Ad ımı: Sam2010
son 1919

p

Tutuklama Raporu

A raştırma
Raporu

Medeni Usul ve İcra- İflas Hukukçuları
Toplantısı - Vİİl

Toplantı

184

2010

Aralık
2010

Adliye Koridorlar ında
(Cengiz İlhan)

Anı

185

Ocak
2011

Tutuklama Raporu / Güncellenmi ş 2. Baskı

Araştırma
Raporu

183

Şubat
2011

"Çoğulcu Demokrasi - Ço ğunlukçu
Demokrasi İkilemi ve Insan Haklar ı"
Toplantısı

Toplantı

186
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BASIM
TARIH!

ESER ADI

ESER
TÜRÜ

YAYIN
P40

Mart
2011

Türkiye Barolar Birli ği Başkanlarının
Yargı Yılı Açıl ış Konuşmaları

Açılış
Konuşmaları

187

Mart
2011

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Mevzuat

188

Mart
2011

Türk Borçlar Kanunu

Mevzuat

189

Mart
2011

Ticaret Kanunu

Mart
2011

Özel Yetkili Mahkemeler 4
Panell9l

Mart
2011

Avzupa Birliği Hukuku ve Haar ım ız
(Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak)
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Bilimsel
Görü ş
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1 N İ SAN 2009-31 MART 2011 TAR İHLERİ ARASINDA
TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ TARAFINDAN
YAYIMLANAN ESERLER HAKKINDA TANITIM B İLGİLERİ
TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ 30. OLA Ğ AN GENEL KURULU ÇALIŞ MA RAPORU,
TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ 30. OLA Ğ AN GENEL KURULU TUTANAI,
01.04.2007-31.03.2009 YÖNETİ M KURULU HESAP RAPORU,
DENETLEME KURULU RAPORU VE 01.04.2007-31.03.2009
DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇE
Türkiye Barolar Birli ği'nin 30. Ola ğan Genel Kurul Toplantılanda sunulan Yönetim Kumlu çal ış ma raporları , tutanaklar ve
rı
bütçe kitap haline getiril ıniştir.
TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ KADIN HUKUKU
KOMİ SYONU TÜBAKKOM/ VII. KITAP
9. DÖNEM (2 MAYIS 2007 - 5 MAYIS 2009)
Türkiye Barolar Birli ği Kadın Hukuku Komisyonu'nun 9. dönem çalışmalarını içeren kitapta, yürütme kurulu toplant ıları,
yürütme kurulu üyeleri, toplant ı gündemleri, sonuç bildirgeleri
n bildirileri yer almaktad ır.
ve bası
TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ BAŞ KANI AV. ÖZDEMİR
ÖZOK'UN DANI ŞTAY'IN KURULU Ş YILDÖNÜMÜ VE
İDARİ YARGI YILI GÜNLERİ NDE YAPTI Ğ I KONUŞMALAR
2001 - 2009
Türkiye Barolar Birli ği ba şkanları ndan Av. Özdemir Özok'un
lları arasmda, Danıştay'ı n kuruluş yıldönümü ve
2001 ve 2009 y ı
idari yargı yılı günlerinde yapt ığı konuşmalar, kitap haline getirilmiştir.
MEDENİ USUL VE
İCRA-İFLAS HUKUKÇULARI TOPLANTISI - VII
Gelenekselleş en Medeni Usul ve icra- İflas Hukukçuları toplanın yedincisinde genel olarak icra hukuku sistemi de ğertıların
453
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YAYIN lendirilmiş
Işı.ERI

ve tartışılmıştır. Toplantıya Almanya ve Isviçre'den
katı lan akademisyenlerin, Alman ve Isviçre hukukundaki konuyla ilgili gelişmeleri aktaı-maları , içinde bulundu ğumuz hukuk sistemi ve mehaz kanun ülkesindeki geli şmeleri de birlikte
değerlendirme imkanı verdiğinden, yabancı tebliğlerin Türkçe
çevirileri ile birlikte yer aldığı Doç. Dr. Murat Atal ı tarafından
yayı
na hazırlanan kitap, Türk hukuk ve bilim hayat ına önemli
katkı sağlamıştır.
Aİ LE HUKUKU VE UYGULAMASI
(Bilal Köseoğlu, Doç. Dr. Köksal Kocaa ğa)

Biri hakim diğ eri akademisyen, "ö ğreten ve uygulayan" iki kalemden ortaya çıkmış çalışmanın önemi, teorik bilgi ve görü şler
yan sıra uygulamadan do ğan sorunların çözümünde Yargıtay
kararlarını
n gösterdiği yolu birlikte sunmas ıdı r. Kitap temel olarak,
• Nişan tazminatları
• Evliliğin Sona Ermesi
• Boşanmada Nafaka ve Tazminat
• Yargılama Usulü
• Edinilmiş Mallara Kat
ılma Rejimi
• Yabancı Unsurlu Aile Hukuku Sorunları
başlıkları altı
nda, ülkemizde eksikliği hissedilen bilim ve mahkeme kürsüleri aras ında sağlıklı bağlar kurmaya çal ışarak, aile
hukuku ve uygulamas ı konusunu geni ş çaplı olarak hukukçularm ve kamuoyunun ilgisine sunmaktad ır.
ULUSLARARASI UYU Ş MAZLIK ÇÖZÜMÜNDE USUL,
UYGULAMALAR VE GÜNCEL SORUNLAR
Türkiye Barolar Birli ği'nin 9-10 Ocak2009 tarihlerinde Ankara'da
düzenlediği ve "Uluslararası Ticari Uyu şmazlık Çözümü; Uluslararası Ticari Tahkjm Kurumları ; Ad Hoc Tahkimi ve Tabkimin
Geleceği", "Devletlerin Uluslararas ı Uyuşmazlığa Bakışı ve Lex
Mercatoria'n ın Rolü", "Inş aat Endüstrisinde Uyuşmazlı k Çözümü", "Enerji Hukukunda Uyu şmazlı kJar", "Yabancı Unsurlu

454

Türkiye Barolar Birliği 31. Olağ an Genel Kumlu

n Uygulanabilirliği", "Türkiye'de Tahkim ve ADR"
Kararları
oturumlardan
olu ş an sempozyum kitapla ştırılarak hubaşlıklı
kukçularm ilgisine sunulmu ştur.

YAYIN

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMEL İKLER İ LE BELGELER
2. VE 3. BASKI
Türkiye Barolar Birli ği'nin Avukatlık Kanunu, ilgili Kanun ve
ndan
n ın, May ı s 2005/1. bask ısı
Yönetmelikler ile Belgeler kitab ı
ılan
k
Kanunu'nda
ve
ilgili
yönetmeliklerde
yap
sonraki Avukatl ı
dipnotta
ğişiklikler
değiş iklikler; mümkün oldu ğunca eski de
gösterilerek avukatlar ın de ğiş ikliklerden önceki metinlere de hakim olabilmelerini sa ğlayacak ş ekilde, Ekim 2009 / 2. baskısmda
ve Şubat 2010 / 3. baskısında yerlerine i şlenmiştir.
TÜRKİYE'Nİ N YARGI BA ĞIMSIZLIĞINA
İLİŞKİ N SORUNLARI
(Dr. Halit Y ılmaz)
Milliyet Gazetesi 2008 Y ılı Örsan Öymen ödülüne lay ık görülen
çalışmanın ilk ş ekli, orijinal halinden çok farkl ı hale getirilmeden, özellikle Türkçe kaynaklara yap ılan atıflar artınlarak, yarg ı
n ortaya kobağımsızlığına ili ş kin Anayasa kaynakl ı sorunları
nulduğu bir kaynak kitap olarak hukukçular ın ilgisine sunulmuştur.
ON YED İNCİ BARO BA Ş KANLARI TOPLANTISI,
ON SEK İZİNCİ BARO BA Ş KANLARI TOPLANTISI,
ON DOKUZUNCU BARO BA Ş KANLARI TOPLANTISI,,
Türkiye Barolar Birli ği 17., 18. ve 19. baro ba şkanları toplantı tutanakları deş ifre edilerek, hukukçular ımızın ve barolarımızm sorunları ile çözüm önerileri hukukçular ımıza sunulmuştu'.
ATATÜRK'ÜN ÖLÜM VE ANITKAB İR'E NAKİL GÜNLERI
Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu, Ba ş kan Özdemir
Özok'un önerisi ile dört y ı l içinde Atatürk'ün, ulusal ve ulusnda ünilararası takdir toplayan anlay ış ve çal ışmaları konuları
versiteler ve bilim adamlar ıyla "Atatürk'ü Ça ğdaş Yorunılama
ve Anma Programı" ba şlığı altında etkinlikler gerçekle ştirilmesi
455
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almış ve bu karardan hareketle, ilk olarak 9-14 Kas ım
2009 tarihleri arası nda düzenlenen Türkiye Barolar Birli ği'nin
"Ölüıııünün 71. Yı ldönümünde Atatürk'ü Anma Haftas ı Uluslararası
Etkinlikleri" kapsamı nda ilk etkinlik olarak aç ılan sergide sergilenen, Türkiye'de 1938-1953 y ılları arasmda yayımlanan gazetelerin Atatürk'le ilgili olan baz ı sayıları ve fotoğraflar, kalıcıhğı
sağlamnak amac ıyla katalog haline getirilmi ştir.
"Atatürk'ün Ölüm ve An ı tkabir'e Nakli Günleri Gazete ve Foto ğraf/an Sergisi"nde ve dolay ısı yla katalogda, Turan Tanyer'in ar şivinden ç ıkarı p getirdiği eski gazetelerin yan ı sıra Basın Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlü ğü'nün, Atatürk'ün 1938 ve 1953
yı llarmdaki cenaze törenleriyle ilgili verdi ği fotoğ raflar yer almaktadır.

MESLEĞE YENİ BAŞ LAYAN AVUKATLARIN SORUNLARI
VE ÇÖZÜM YOLLARI
FORUM -7Avukatlık mesleğini, barolarm bugününü ve yar ınmı tartışmak,
avukatlı k mevzuatında yap ılacak de ğiş iklikleri tespit etmek ve
gerekirse yeni bir Avukatl ı k Kanunu haz ırlanmasmı sağlamak
amacı yla, Türkiye Barolar Birli ğ i'nin öneri ve katk ılarıyla Ankara Barosu'na kay ıtlı, meslek ya şları 0-10 yı l olan bir grup avukat
meslektaşı n çözüm önerilerinde bulunabilmeleri için" Mesle ğe
Yeni Baş layan Avukatları n Sorunları ve Çözüm Yollar ı " konulu
forunılar düzenlenmeye ba şlanmış ve "Birlikte Çözelin" sloganı yla genç avukat meslekta ş lar forumlara davet edilmi şlerdir.
Her forumdan sonra kayda al ı nan konuş malar çözümlenerek
kitap haline getirilmi ş tir. Bu yedinci kitap da, 17 Ekim 2009 tarihinde Istanbul'da yap ı lan forunı da kayda al ınan konuşmaların
çözünılenerek yay ımlaıımış halidir.
İLETİŞİ M ÖZGÜRLÜĞ ÜNE MÜDAHALE PANEL İ
Savcılık kurumu ve savc ıların hukuksal statüsünün ba şlıca tartış ma konuları arası nda yer aldığı günümüzde, tutuklulu ğun
da önemle üzerinde durulmas ı gereken bir sorun haline gelmi ş
olması nedeniyle ve bu ba ğ lamda yine son derece güncel ve
önemli bir sorun haline gelen, "iletiş im özgürlüğ üne müdahale"
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konusunda, yetkili uzman hukukçular taraf ından, hem bilimsel YAYIN
olarak hem de uygulamalar aç ısından ele alınmak üzere düzen- IŞLERI
lenen panel, konuya ilgi duyan herkese yararl ı olacağı düşüncesiyle kitap haline getirilmi ştir.
GÜNCEL GELİŞMELER I ŞIĞINDA
TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİ
(Prof. Dr. Meral Öztoprak Sa ğır)
nda kalitesini koruHukuk eğitiminin güncel gelişmeler karşısı
yarak güçlenmesi konusunda yap ılan
akademik toplantılar ve bu katkıların basıh hale getirilerek kalicılaştınlması konusunda Türkiye'de yapilan çal ışmalara ilaveten; 2007-2008 yılları ile sınırlanarak yürütülen ve bilimsel, sistematik ve ampirik bir yöntemle, akademisyenlerin konuyla ilgili
düşüncelerinin yansıtıldığı bir çal ışmadır.
Çalışmada, dile getirilen geliş meler ve gerekliikler çerçevesinde
Türkiye'deki hukuk lisans öğreniminin bir betimlemesi yap ılarak sahip oldu ğu olanak ve kısıtlılıklarm bir de ğerlendirmesi ortaya konulmu ş ve böylelikle Türkiye'de hukuk e ğitimi alanında
nda, konu ile ilgili hugerçekleştirilecek olan reform çal ışmaları
kukçulara bir referans te şkil etme amacı güdülmüştür.
Çalışman
ın ilk bölümünde, Avrupa ve dünyada genel olarak
hukuk eğitimine iliş kisi güncel bilgilere yer verilmi ş, Bologna
süreci genel olarak aç ıklanmış ve Türkiye'deki hukuk e ğitimine
ilişkin tarihi geliş im ve mevcut durum ortaya konulmaya çal ışılmıştır. Birinci bölüm, hukuk e ğiliminde yöntem sorunu, ba şlica
öğretim yöntemleri ve hukuk klinikleririin kavramsal aç ıklaması
ve uygulama örnekleriyle tamamlanmaktad ır.
Çalışmanın ikinci bölümü, Türkiye'deki hukuk fakültelerindeki
durumu ortaya koyan verilerden ve grafiklerden olu şmaktadır.
Burada, hukuk fakültelerindeki ö ğretim elemanlarının profili,
nav
hukuk fakültelerinin sayı sma, niteli ğ ine, lisans derslerine, s ı
k
hizmetlerine,
ışmanlı
ve ders iş leme yöntemlerine, lisans dan
fakültelerin kütüphane ve kanallarma eri şim olanaklarına, hukuk fakültelerinde yaz okulu uygulamas ına ve hukuk e ğitimine
ilişkin araştırmalara ilişkin veriler toplanmış, s ınıflandırılnıış ve
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YAYIN
I ŞLERI

tablolar halinde ortaya konulmu ş tur. Bununla birlikte, hukuk
lisans öğrencilerinin hukuk öğretimine yönelik tutum ve davndan, öğrenci profili, hukuk
ranışlarının ortaya konulmas ı açısı
öğrenimi tercihinin belirleyenleri ve ö ğrencilerin hukuk ö ğreniminden beklentilerini ortaya koyacak veriler de elde edilerek
tablolar halinde çalışmada yer almaktad ır.
Çalışmayla ilgili amprik verilere yönelik anket soruları Alanya' da
gerçekleşen çalıştayda 20 kadar hukuk fakültesinden katılan
akademisyenlerle tartışılarak araştırmanın çerçevesine uygun
konular saptand ıktan sonra oluşturulmuştur.
Elde edilen verilerin ışığında hukuk eğitiminin sürekli güncellenmesi ve bu nedenle de alternatif e ğitim metotlannın uygulamasını tartışmaya açmak gereklili ği nedeniyle hukuk fakültelerinde,
bu işle ilgilenmek üzere uzmanlarm, de ğişik alanlardan öğ
retim
üyelerinin ve hatta öğ
renci temsilcilerinin de katılabildiği hukuk
eğitimi birimi adı altında bir birimin kurulması da bir öneri olarak
çalışmanın son kısmında yer aLmaktad ır.
XXI. YÜZYILDA ATATÜRK'Ü DÜŞÜNMEK
Türkiye Barolar Birliği'nin "Atatürk'ü Ça ğdaş Yorunılama ve
Anma Programı" genel başlığı altı
nda, 09-14 Kasım 2009 tarihleri
arasmda düzenlenen Türkiye Barolar Birli ğ
i'nin "Ölümünün 71.
Yıldönümünde Atatürk'ü Anma Haftası Uluslararası Etkinlikleri" kapsamı
ndaki "XXI. Yüzyılda Atatürk'ü Düşünmek" konulu anma
programı kitap haline getirilmiştir. Anma programında ve dolayısıyla kitapta Atatürk, Türk bilim adamlarm ın yan sıra davetli pek
çok yabancı bilim adamı
nın gözüyle anlatılarak anılmıştır.
VATANDAŞLIK, GÖÇ, MÜLTECİ VE
YABANCILAR HUKUKUNDAK İ GÜNCEL GELİŞMELER

15-16 May
ıs 2009 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi, Konstanz
Üniversitesi ve Eski şehir Barosu'nun i şbirliğ
i ile gerçekleştirilen;
vatandaşhk, yabancılar ve göç hukukundaki güncel geli şmelerin; Türk, Alman ve Avrupa Birli ğ
i hukuku perspektifinden,
karşılaşt
ı rmalı olarak ele alınarak tartışıldığı sempozyumdaki
bildirilerin yayımlanmasından oluşan eserin; akademisyenlere,
uygulayıcılara ve sempozyumda ele alması konulara ilgi duyan
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herkese yararli olacağı na ve Türk hukukuna büyük katk ıda bu- YAYIN
I Ş LERI
lunacağına inanılmaktadır.
ÇANAKKALE 1915, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE
MODERN TÜRK İYE
Türkiye Barolar Birliği'nin" Atatürk'ü Çağdaş Yorumlama ve
Anma Programı " genel başlığı kapsamında, 8 Ocak 2010'da
Çanakkale'de düzenlenen "Çanakkale 1915, Mustafa Kemal Atatürk ve Modem Türkiye" konulu anma program ı kitap haline
getirilmiştir. A ğırlıklı olarak Çanakkale Sava şı s ırasında Mustafa
Kemal'in anlatıldığı kitapta, Atatürk'ün Çanakkale cephesinden
gönderdiği mektuplar, Cumhuriyet döneminde Çanakkale ziyaretleri gibi ayr ıntılar da yer almaktadır.
MEKTEPLİLERIN İDMAN BAYRAMI VE
SAMSUN POSTA TARİHİ
Türkiye Barolar Birli ği'nin" Atatürk'ü Ça ğdaş Yorumlama ve
ı" genel başhğı kapsamında 7-14 Mayı s 2010 taAnma Program
ı ve Samsun
rihlerinde Samsun'da "Mekteplilerin idman Bayram
Posta Tarihi" sergisi, serginin hat ırlanması ve kal ıcılığı için yandan yap ılarak katalog haline
yin hazırlığı Turan Tanyer tarafı
getirilmiştir.
SORULARLA KADINA YÖNEL İK AILE İÇİ ŞİDDET
(Eray Karınca)
Hakim Eray Kar ı nca'nm, Milliyet Gazetesi'nin Örsan Öymen
na düzenledi ği 2010 yı li inceleme ve ara ştırma yar ışmasını
anısı
kazanan "Kadına Yönelik Aile içi Şiddetin Önlenmesi" ba şlıklı
çalışması ile "Kad ının Eş Şiddetinden Korunmas ı" adlı çalışmaış bir kitaptır.
larmdan yararlanılarak hazırlanm
Çalışmanın özünü, kamuoyunca fazla bilinmeyen ve baz ı ekna yönelik şiddeti önleme kon aile içinde kad ı
sikliklerine karşı
l ı Ailenin Korunmas ı
nusunda devrim niteli ğinde olan 4320 say ı
Hakkındaki Kanun'a iliş kin bilgilendirme ve uygulamada kar şılaşılan sorunlara örneklerle yan ıt vermek olu şturmaktadır.
11. OLAĞ ANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAI
Türkiye Barolar Birliğ i'nin 11. Olağ anüstü Genel Kurul tutana ğı
kitap haline getirilmi ştir.
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YAYIN ÇANAKKALE
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SAVA ŞININ BİLİNMEYEN CEPHESİ:
HAVA SAVAŞLARI

Türkiye Barolar Birliği'nin" Atatürk'ü Ça ğdaş Yorumlama ve
Anma Programı" genel başlığı kapsamında, 8-15 Ocak 2010 tarihlerinde Çanakkale'de açılan Çanakkale Sava şın
ın Bilinmeyen
Cephesi: Hava Savaşları sergisi, serginin hatırlanması ve kalıcılığı için yayın hazırlığı Turan Tanyer tarafından yapılarak ve ilave
fotoğraflarla daha da zenginleştirilerek kitap haline getirilmiştir.
ULUSAL BA ĞIMSIZLIK SAVA ŞI'NIN İLK ADIMI:
SAMSUN 1919
Ti£rkiye Barolar Birli ği'nin "Atatürk'ü Ça ğdaş Yorumlama ve
Anma Progranıı" genel başlığı kapsamında7 Mayıs 2010 tarihinde Samsun'da düzenlenen "Ulusal Ba ğımsızlık Savaşı'nın ilk
Adım ı: Samsun 1919" konulu, aç ılış konuşmasını TBB Başkan
merhum Av. Özdemir Özok'un yapması beklenen ancak sempozyumdan bir hafta önce acı haberi geldi ğinden, anısına ithaf
edilen sempozyum, kitap haline getirilmiş tir. Kitapta, Mondros
Mütarekesi dönemindeki iş galler, M. Kemal Pa şa ve Istanbul hükümetleri; Mondros Mütarekesi'nden sonra ordunun durumu
Anadolu'da sivil örgütlenme gibi konular ele al ınmıştır.
TUTUKLAMA RAPORU
1. ve Cüncellenmiş 2. Baskı
Çalışma, ulusal ve uluslararas ı hukukta tutuklama ko şulları
hakkı
nda karşılaştırmalı bir inceleme olmasmı n yan
ı sıra tutuklama hususundaki sayısal verilen, silahları
n eşitliğ i, yargı etiği,
özel hukuk bağ lan-unda tazminat ve rücu gibi önemli konular ı
içermektedir. Avukat meslektaşlarımı za, yargıç ve savcılarınıza, akademisyenlerimize, ilgi duyan di ğer kişi ve kuruluşlara
yararlı bir rapor niteli ğindedir.
MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKÇULARI
TOPLANTISI - VIlI
Bir yönü ile Medeni Usul ve icra- İflas Hukukçuları toplantılarmın yedincisinin devamı niteliğindeki Medeni Usul ve Icra-Iflas Hukulcçulan toplantılarmın sekizincisinde Türk, Alman ve
Isviçre hukuklarmda külli icra, bu çerçevede iflas ve konkordato
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ile noterlik alan
ındaki gelişmeler değerlendirilmiş ve tartışılmış- YAYIN
IŞ L£Rl
tı r. Böylece icra hukukunun en temel sorunlar ı ve sistemi, bu çerçevede cüz'i ve külli icradaki geli şmeler ve sorunlar arka arkaya iki toplantı da tartışılarak bir bütünlük sa ğlanmıştır. Yabancı
tebliğlerin Türkçe çevirileri ile birlikte yer ald ığı Doç. Dr. Murat
Atali tarafından yayma haz ırlanan sekizinci kitabın da, yedinci
n devamı niteliğinde, Türk hukuk ve bilim hayat ına önemkitabı
li katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
ADLİYE KORİDORLARINDA "anı lar, izlenimler"
(Cengiz İlhan)
Avukatlik mesle ğinin seçkin ustalarından olan Cengiz ilhan'm
ını ve mesleki etkinmeslek anılarını içeren kitapta, Ilhan, yaşam
liğini model olarak hukukçularm ilgisine sur ımuştur.
ÇOĞULCU DEMOKRASI ÇO ĞUNLUKÇU DEMOKRAS İ
İKİLEMİ VE İ NSAN HAKLARI TOPLANTISI
Konuyu oluş turan kavramlarda gözlemlenen karga şanın, Türn sa ğlıksız bir geliş im izlemekiye'deki demokrasi anlay ışını
sinde belirleyici bir rol oynaması nedeniyle bu kavramlarm
tüm boyutlarıyla irdelenmesi, bunlar ın hangi sını r ve ölçütlerı içinde
le birbirinden ayrılacağmm bilimsel bir tartışma ortam
kalıcı
da
sunulan
tebliğler,
araştırılması amacını güden toplantı
nda değ erlendirilmek üzere kitap haline getiril ıniştir.
bir yayı
n, ülkemizde egemen olan demokrasi anlay ışını, uygar
Kitabı
uluslann benimsediği ortak ilke ve de ğerler ölçüsünde yeniden
gözden geçirilmesi suretiyle, farkl ı toplum kesimlerinin konuya
ın yakınlaş masma bilimsel bir zemin haz ırlayacağı
bakış açıların
düşünülmektedir.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
4.2.2011 tarihli ve 27836 say ıh Resnıi Gazete'de yay ımlanarak,
18.6.1927 tarihli ve 1086 sayd ı Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu'nu yürürlükten kald ıran ve 1.10.2012 tarihinde yürürlüğ e girmesi düzenlenen, 12.1.2011 tarihli ve 6100 say ıh Hukuk
Muhakemeleri Kanunu; eski Kanun'u temel alarak madde kar şılaşt
ı rması yapma kolaylığı da göz önünde bulundurularak, 1086
saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na kar şıl ık gelen
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sayı h Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun madde numaralarmı gösterir cetvel eklenerek yay ımlannııştır.

YAYIN 6100
I Ş LERI

TÜRK BORÇLAR KANUNU
4.2.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak,
22.4.1926 tarihli Ve 818 sayılı Borçlar Kanunu'nu yürürlükten kaldıran ve 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi düzenlenen, 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu; eski
Kanun'u temel alarak madde kar şılaştırması yapma kolaylığı da
göz önünde bulundurularak, 618 say ılı Borçlar Kanunu'na karşılık gelen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun madde numaralarını gösterir cetvel eklenerek yayımlanmıştır.
4.2.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
12.1.2011 tarihli ve 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, kitabı
n sonuna eklenmiştir.
TİCARET KANUNU
14.2.2011 tarihli ve 27846 say ıh Resmi Gazete'de yay ımlanarak,
29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu yürürlükten.kaldıran 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu; eski Kanun'u temel alarak madde kar şılaştırması yapma kolaylığı da göz önünde bulundurularak, 6762 say ıl ı Türk Ticaret
Kanunu'na karşılık gelen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
madde numaralarını gösterir cetvel eklenerek yayımlanmıştır.
14.1.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
14.1.2011 tarihli ve 6103 sayıh Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, kitabı
n sonuna eklenmiştir.
ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER
Avrupa İnsan Haklar
ı Sözleşmesi'nin ek 14 no'lu Protokolü'nün
1 Haziran 2011 de yürürlü ğe girmesi nedeniyle, Avrupa Insan
Hakları Mahkemesi'nin yeni oluşumu ile ilgili bilgilerin yanısı
ra yargının görünürdeki tarafs ızlığı başta olmak üzere, yargı
bağımsızlığı
na ilişkin ölçütlerin tartışıldığı; arama ve gözaltı konusunda içtihatlara yer verildi ği 11 Arahk 2010 tarihinde
Ankara'da düzenlenen panel kitap haline getirilmi ştir.
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AVRUPA B İRLİĞİ HUKUKU VE HAKLARIMIZ
(Prof. Dr. Dr. Selçuk Demırbulak)
Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak' ın, Avrupa Birli ği Hukuku ve
Haklarımız hakkında çeş itli dergilerde yayımlanmış bulunan
makalelerinden derlenen bir seçkidir.
E. AVUKATLIK KANUNU - İLGİLİ KANUN VE
YÖNETMELİKLER İ LE BELGELER KİTABI
ÇALI ŞMALARI
21/11/2003 tarihli ve 25296 say ılı Resmi Gazete'de yayımlai Baro Hakem Kurulu Yönetmelinan Türkiye Barolar Birli ğ
ğinin Yürürlükten Kaldırılması na Dair Yönetmelik taslağı mn, gerekçesi ve kar şılaştırma cetveli, Mevzuat Haz ırlama
nda Yönetmelik'te belirtilen Resmi
Usul ve Esaslan Hakk ı
Gazete'de yayımlanma ş ekline uygun hale getirilmiş ve anı lan Yönetmeli ğin, Ba şbakanlı k Kanunlar ve Kararlar Genel
Müdürlüğü'nce kabulü ile Resmi Gazete'de yay ımlanma süreci boyunca temaslarda bulunulmu ştur. May ıs - Haziran
2009
2. 30/11/2001 tarihli ve 24599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sı nav Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kald ırılması na Dair Yönetmelik tasla ğının, gerekçesinin ve kar şılaştı rma cetvelinin Mevzuat Haz ırlama
Usul ve Esasları Hakkı nda Yönetmelik'te belirtilen Resmi
Gazete'de yay ımlanma şekline uygun hale getirilmiş ve anılan Yönetmeli ğin, Ba şbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel
Müdürlüğü'nce kabulü ile Resmi Gazete'de yay ımlanma süreci boyunca temaslarda bulunulmu ş tur. Mart - Haziran 2009
3. 25/11/2001 tarihli ve 24594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birli ği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde De ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tasla ğınm,
ı rma cetvelinin Mevzuat Haz ırlama
gerekçesinin ve kar şılaşt
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen Resmi
Gazete'de yay ımlaııma şekline uygun hale getirilmiş ve anı lan Yönetmeli ğin, Ba şbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel
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Müdürlüğü'nce kabulü ile Resmi Gazete'de yaymılanma süreci boyunca temaslarda bulunulmu ştur. Mart - Haziran 2009
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4. 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete'de yay ımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının,
gerekçesinin ve karşılaştırma cetvelinin Mevzuat Hazırlama
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen Resmi
Gazete'de yayımlanma şekline uygun hale getirilmiş ve anılan Yönetmeliğin, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel
Müdürlüğü'nce kabulü ile Resmi Gazete'de yay ı nlanma süreci boyunca temaslarda bulunulmu ştur. Mart - Haziran 2009
5. 30/9/2005 tarihli ve 25952 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanan
Türkiye Barolar Birli ğ
i Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu
Yönetmeliğinde Değ
i şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelilc
taslağını
n, gerekçesinin ve karşılaştırma cetveliııin Mevzuat
Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen
Resmi Gazete'de yayımlanma şekline uygun hale getirilmi ş
ve amlan Yönetmeliğin, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğ
ü'nce kabulü ile Resmi Gazete'de yayımlanma süreci boyunca temaslarda bulunulmu ştur. Temmuz
- Ağustos 2009
6. Türkiye Barolar Birliği'nin Avukatlık Kanunu, Ilgili Kanun ve
Yönetmelikler ile Belgeler kitabm ın, Mayıs 2005/1. baskısından sonraki Avukatlık Kanunu'nda ve ilgili yönetmelilclerde
yapılan değ
işiklikler; mümkün oldu ğunca eski de ğişiklikler
dipnotta gösterilerek avukatları
n değişildiklerden önceki metinlere de hakim olabilmelerini sağlayacak şekilde, Ekim 2009
/ 2. baskısında ve Şubat 2010 / 3. baskısmda yerlerine işlenmiştir.
7. Türkiye Barolar Birliğ
i'nin Avukatlık Kanunu, ilgili Kanun
ve Yönetmelikler ile Belgeler kitab ının, Şubat 2010/3. Bask ısı
ndan sonraki Avukatlık Kanunu'nda ve ilgili yönetmeliklerde yapılan değ
i şiklikler; TBB Internet sayfasında yer alan
Avukatlık Kanunu ile Yönetmelikler bölümlerinde yerlerine
işlenerek güncellenmi ştir:
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37. OLAĞ AN GENEL KURULU

Teknik İş ler
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I 1 -PROJELENDIRME, İ HALE DOSYASI (SÖZLE ŞME, TEKNIK ŞARTNAME, TEKLIF Ç İZELGESİ
) 1-IAZIRLAMA VE IHALE
[ Ş MİNİN TAKIBI
S.NO. YAPILAN İŞİN ADI
______________________________________

BAŞLANGIÇ
BİTİŞ TARIHI İŞİN
TARİHİ
BEDELI
TBB Karanfil Sokak Lokal ı Kırı m ve Söküm, Tamir Tadilat, Giydirme ile 7/30/2010
10/13/2010
300,699.89
Elektrik ve Tesisat Altyap ı İşlerinin Yap ı lması İşi
Soz konusu alanda ilk önce mevcut e şyaları n Birliğimize nakli yapı lm ış daha sonra taşıyıcı duvarlar dışında
161,738.09
olan tum duvarlar ın ve zemin dö şemesinin yı kımı ve inşaat alannı ndan uzaklaştırılması
sağlanmıştı r. Takip
eden a şamada duvarlara saten alç ı yapılması ve boyanması , tüm pencere ve kapı
doğramalarını n değiştirilmesi
(Pencereler ısıcamlı alünıinyum, d ış kapılar çelik, iç kapılar ah şap doğ
rrama), elektrik ve tesisat altyapı işleri
tamamlanm ış ve doner merdiven yenilenmi ştir. S ı ralanan bu imalatlarla ilgili, i ş
in ihale edilmesi öncesinde
500.000-TL ile 1.000.000-TL aras ında teklifler olmu ş fakat bunlar işleme al ınmamıştı r. Bunların dışı nda
aşağıda listelenen i şler yap ılmış ve maliyetleri de a şağıdaki gibi olmu ştur. (iNŞ
AAT KESIN HAKED İŞ HENÜZ
fll'i•7rXTT

ve Keş if Hazırlanması
Karanfil Sokak Çatı Onarı m ı

7/30/2010

10/13/2010

9,925.00

Karanfil Sokak Klimalar

7/30/2010

10/13/2010

19,047.00

Karanfil Sokak Vitrifle, Termosifon ve Yang ın Dolaplar ı

7/30/20 10

10/13/2010

22,000.00

Karanfil Sokak Elektrik İşleri Üst Yapı m (Ana Besleme Kablosu, Güvenlik Alarm Sistemi, Yang ın İhbar ve Algı lama Sistemi, Network ve kablosuz internet Ağı, Telefon Tesisat ı ve Sisteminin Kurulmas ı, Güvenlik
Kameras ı)

7/30/20 10

10/13/2010

42,989.80

1/22/2011

45,000.00

Karanfil Sokak Mobilyalar ve Beyaz E şya
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11/3/2011

112/21/2011
'Türkiye
ü'nün
talep
ettiği,
lem
Müdürluğ
i
ile
Bilgi
İş
Ülkemiz ve dünyadaki teknolojik geli ş melerin gerekliliğ
amaçlarla;
1 -KEP
alanda
çeşitli
ğündekı
250m2
büyüklü
şık
1.
Bodrum
katta
yakla
Barolar Birli ğ i Hizmet Binası
ği Sunucuları Odası,
,
4Barolar
Birli
ı
,
3Baro
Kart
Odas
İmza
Odası
2-Dijital
ı,
Elektronik
Posta)
Odas
(Kayıtlı
aat, elektrik, tesisat ve mekanik
5-Açık Ofisler Olu şturulması amacıyla gereken teknik standartlar ı sağlayacak in ş
işleri yapılmıştır.
BILGI İŞ LEM VE SISTEM ODASI

Projelendirme ve Ke şif Hazırlanması - Teklif aşaması nda proje kriterlerinin tespiti
Bilgi İşlem ve Sistem Odası inşaat İşlerinin Yapımı

1

365,57031

11/3/2010

12/4/2010

1106,223.36

Bilgi İş lem ve Sistem Odası Soğutma Grubu
Bilgi İşleın ve Sistem Odas ı Elektrik İşleri

12/1/20 10

12/8/2010

611016.95

12/2/2010

12/9/2010

65,000.00

Bilgi İşlem ve Sistem Odası Kesintisiz Güç Kayna ğı (UPS) Al ımı ve

12/1/2010

12/8/2010

42,500.00

Bilgi İşlem ve Sistem Odası Yangı n Algılama ve FM 200 Söndürme
Sistemi
ve Sistem Odas ı Güvenlik Sistemi (Henüz İhale

12/11/2010

12/21/2010

El
61,000.00
ni

22,000.00

ve Sistem Odası Yang ı n Kap ılar

4,000.00

ve Sistem Odası Mobilya ve Dekorasyon İşleri

3,830.00
0
ni
ni
=

e,
=
=
2
=
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a
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TBB SYDF Litai Hotel 8< Spa iktisadi İş letmesinin Bünyesinde Bulunan
"Balo Salonu Dekorasyon İşlerinin Yapılması İşi"

11/11/2010

12/11/2010

18,523.71

'D

T.B.B. SYDF Lital HotelScSPA taraf ı ndan talep edilen, "Balo Salonu Dekorasyon İşlerinin Yap ılması İşi" ile ilgili
olarak; duvar kağnları mn yenilenmesi, mevcut hal ın ı n sökülerek parkelerin temizlenmesi, sahne olu
şturulması

18,523,71

Yargıtay Binası İ çerisindeki Avukatlar Odas ı Tamirat İşleri

12,128.69

1/7/2011
1/21/2011
T.B.B. Yönetim Kurul'nun karar ı üzerine Yargı tay Binası , 1 Katta yer alan ve dinlenme odas ı ile personel odas ı
olmak üzere 2 odadan olu şan Avukatlar Odas ı nda; 1- Bilgisayar masalar ı boyutları büyütülerek daha düzenli
ve kullan ışl ı hale getirilmiş , 2-Yıpranmış duvar yzeylerine alçı sı va ve boya yapı larak yenilenmiş,
3- 4 adet ikili
koltuk yenilenerek, eski haline göre daha farkl ı bir konumda yerle ştirilmiş ve oda içerisinde ayrı mekanlar
oluş turularak oturma kapasitesi art ırılm ış , 4- 2 adet masa ve 8 sandalye ile birlikte avukatlara bekleme esnas
ı nda
çal ışma fı rsatı sağlanmış , 5-Personel odas ı kapı arkasında dolap olu ş turularak cüppelerin muhafazas ı
sağlanm ış,
6-Personel oldas ı masa arkas ı na duvar boyunca dolap yap ılarak daha kullanışlı hale getirilmi ştir.
İşleri
1/7/2011
1/21/2011
ta ve.
11/7/2011
1/21/2011
TBB SYDF Litai Hotel 8< Spa Iktisadi I ş letmesinin Bünyesinde Bulunan 8/31/2010
10/29/2010
"Türkiye Barolar Birliğ i Otel Litai İnş aat Tamamlama (Inş aat, Elektrik,
Tesisat) İşlerinin Yap ılması İşi
T.B.B. SYDF Litai Hotel8<SPA taraf ı ndan talep edilen ve Otel K ısmın ın açılışı için gerekli olan; tamirat gereken
mekanlarda s ıva ve boya gibi işlemlerin yap ılması , gerekli görülen yerlerde dolaplar (i ş
çi soyunma dolaplar ı,
havuz başı dolapları ), Mutfak için mekanik tesisat, zemin ve duvar kaplama i şleri, depolar olu
şturulması, istenen
mekanları n bölmelerinin yap ıl ınası ve çelik raf yapılması gibi iş lemler tamamlanm ıştır.
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10,428.69
1,700.00
167,72 1.32

TBB Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri Ek Peyzaj Alan ı Yapı sal ve Bitkisel 5/612010

220,700.60

8/512010

sı mdaki toprakalan ı tutm
Yaklaşık 3.500m2 büyüklü ğ ündeki alanda, genel alan tesviyesi yap ı lmış, şevli kı
, söz konusu istinatuvak
dar ının
yapılmış
ı
unda
istinat
duvar
ğ
amacıyla yaklaşı k l5mt yüksekliğinde-80mt uzunlu
turulan elektrik projesine göre elekş
yapılmıştır.
Olu
ı
turulan
yaya
yolunun
da
kaplamas
ş
kaplaması ve olu
ı ve sprıngve
trik altyapı ve ayd ı nlatma elemanlar ı temini ve dö şenmesi, sula ına projesine gore sulama altyap
ca bahçe içerisinde ve
.
Ayrı
de
tamamland
ı
şlemi
bitkisel
uygulama
i
ıca
damlama hatt ı temini ve dö şenmesi ve ayr
bina cephesinde gerekli görülen yerlerde tamirat i şleri tamamlanm ıştır.
4/24/2010
12/19/2009
T.B.B. Otel Blo ğ unun Mobilya ve Dekorasyon İş lerinin Tamamlanarak
İşleri
Calı sı r ve Kullan ılı r Halde Tamamlanması
n karşılanmas ı amacıyla yap ılan dekoraOtel Blo ğunda inş aat teslimi sonras ı tefriş i şleri ve olu ş an yeni ihtiyaçlar ı

1

2,186,039.45

3.271,383.97

TOPLAM
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1-PROJELENDIRME, IHALE DOSYASI (SÖZLE Ş ME, TEKNIK ŞARTNAME, TEKLIF Ç İZELGESİ
) HAZIRLAMA VE IHALE
İŞLEMİNİN TAKIBI

El

S.NO. J YAPILAN İŞİN ADI

0
ü>
0

TEn Karanfil Sokak Lokali K ırı m ve Söküm, Tamir Tadilat,
Giydirme ile Elektrik ve Tesisat Altyap ı İşlerinin Yapılması İşi

BAŞLANGIÇ
TARIHI

BİTİŞ TARiH İ 1

7/30/2010

10/13/2010

t ctx ı

DflflTfl t
DEIJCLI

EF

ü>

Söz konusu alanda ilk önce mevcut e şyaları n Birliğimize nakli yap ılmış daha sonra taşıyıcı
duvarlar dışında
olan tum duvarları n ve zemin do şemesinin ıkım
y
ı ve inş aat alannı ndan uzakla ştırılması sağlanmıştı r.
Takip eden aş amada duvarlara saten alç ı yapılması ve boyanmas ı , tüm pencere ve kapı
doğramalarımn
değiş tirilmesi (Pencereler ısıcaml ı alüminyıım, dış kapılar çelik, iç kapılar ah şap doğ
rrama), elektrik ve
tesisat altyapı iş leri tamamlanmış ve döner merdiven yenilenmi ştir. S ı
ralanan bu imalatlarla 11gm, i şin ihale
edilmesi öncesinde 500.000-TL ile 1.000.000-TL aras ı nda tekliller olmu ş fakat bunlar işleme alınmam ışt ı r.
Bunların d ışında aşağıda listelenen işler yapılmış ve maliyetleri de a şağıdaki gibi olmuştur.
(iN ŞAAT
KESIN HAKEDİŞ HENÜZ DÜZENLENMEM İŞTİ R)
Projelendirme ve Keş if Hazırlanması

300,699.89
161,738,09

0
ü)
ü)
(D
=
't
=
=

Karanfil Sokak Çat ı Onarı mı

7/30/2010

10/13/2010

9,92500

Karanfil Sokak Kliinalar

7/30/20 10

10/13/20 10

19,047.00

Karanfil Sokak Vitrifle, Termosifon ve Yangı n Dolapları

7/30/2010

10/13/2010

22,000.00

Karanfil Sokak Elektrik İşleri Üst Yapı m (Ana Besleme
Kablosu, Güvenlik Alarm Sistemi, Yang ın İ hbar ve Algılama
Sistemi, Network ve kablosuz internet A ğı, Telefon Tesisatı ve
Sisteminin Kurulmas ı , Güvenlik Kamerası
Karanfil Sokak Mob ılyalar ve Beyaz E şya

7/30/2010

10/13/2010

42,989.80

1/22/2011

45,000.00

2

BILGI I ŞLEM VE SISTEM ODASI

11/3/2011

12/21/2011

365,570.31

Ülkemiz ve dünyadaki teknolojik geliş melerin gerekliliği ile Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün talep ettiği, Turkiye
Barolar Birli ği Hizmet Binas ı 1. Bodrum katta yaklaşık 250m2 büyüklüğ ündeki alanda çeşitli amaçlarla;
1 -KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Odas ı , 2-Dijital İmza Odası, 3- Baro Kart Odası , 4- Barolar Birli ği
Sunucuları Odası, 5-Açık Ofisler Oluşturulması amacıyla gereken teknik standartlar ı sağlayacak in şaat,
elektrik, tesisat ve mekanik i şleri yapılmıştır.
Projelendirme ve Keşif Hazırlanması- Teklif aşamasında proje
kriterlerinin tespiti
Bilgi Işlem ve Sistem Odası İnşaat İşlerinin Yap ımı

11/3/2010

12/4/2010

106,223.36

Bilgi işlem ve Sistem Odası Soğutma Grubu

12/1/2010

12/8/2010

61,016.95

Bilgi İşlem ve Sistem Odası Elektrik i şleri

12/2/2010

12/9/2010

65,000.00

Bilgi işlem ve Sistem Odası Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
Alımı ve Montaj ı İşi

12/1/2010

12/8/2010

42,500.00

Bilgi İşlem ve Sistem Odas ı Yangın Algı lama ve FM 200
Söndürme Sistemi

12/11/2010

12/21/2010

61,000.00

El

Bilgi işlem ve Sistem Odası Güvenlik Sistemi (Henüz ihale
Aşamasında)

22,000.00

0

Bilgi İşlem ve Sistem Odas ı Yangın Kapılar
Bilgi İşlem ve Sistem Odas ı Mobilya ve Dekorasyon İşleri

4,000.00

tO'

3,830.00
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TBB SYDF Litai Hotel 8< Spa iktisadi İşletmesinin Bünyesinde
Bulunan "Balo Salonu Dekorasyon İşlerinin Yapılması İşi"

11/11/2010

12/11/2010

18,523.71

T.B.B. SYDF Litai Hotel8ıSPA tarafı ndan talep edilen, "Balo Salonu Dekorasyon İşlerinin Yapılması İşi"
ıle ilgili olarak; duvar ka ğıtlarının yenilenmesi, mevcut hal ının sökülerek parkelerin temizlenmesi, sahne
oluşturulması gibi işlemler yap ılmıştır.

18,523.71

Yargıtay Binası İçerisindeki Avukatlar Odas ı Tamirat İşleri

12,128.69

1/7/2011

1/21/2011

5

1/7/2011

Mobilya ve Dekorasyon İşleri
11/7/2011
TBB SYDF Litai Hotel 8< Spa İktisadi İşletmesinin Bünyesinde 8/31/2010
Bulunan "Türkiye Barolar Birliği Otel Litai İnşaat Tamamlama
(inşaat, Elektrik, Tesisat) İşlerinin Yapılması İşi

e,
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1/21/2011

10,428.69

1/21/2011

1,700.00

10/29/2010

167,721.32

T.B.B. SYDF Litai HoLeI8SPA tarafı ndan talep edilen ve Otel Kısmının açılışı için gerekli olan; tamirat gereken mekanlarda sıva ve boya gibi i şlemlerin yap ılması , gerekli görülen yerlerde dolaplar ( İşçi
soyunnı a dolapları, havuz başı dolapları ), Mutfak için mekanik tesisat, zemin ve duvar kaplama i şleri,
depolar oluşturulması , istenen mekanları n bölmelerinin yap ılması ve çelik raf yapılması gibi işlemler
tamamlanm ıştır.

ni
0
ni

0
ni
ni
=

T.B.B. Yönetim Kurul'nun kararı üzerine Yargıtay Binası, l.Katta yer alan ve dinlenme odas ı ile personel
odası olmak üzere 2 odadan oluşan Avukatlar Odas ı nda; 1- Bilgisayar masalar ı boyutları büyütülerek daha
düzenli ve kullanışl ı hale getirilmi ş, 2-Yıpranm ış duvar yzeylerine alçı sıva ve boya yap ılarak yenilenmiş,
3- 4 adet ikili koltuk yenilenerek, eski haline göre daha farkl ı bir konumda yerle ştirilmi ş ve oda içerisinde
ayrı mekanlar oluş turularak oturma kapasitesi artırılmış , 4- 2 adet masa ve 8 sandalye ile birlikte avukatlara
bekleme esnas ında çalışma fırsatı sağlanmış, 5-Personel odası kapı arkasında dolap oluşturularak cüppelerin muhafazası sağlanmış, 6-Personel oldası masa arkasına duvar boyunca dolap yap ılarak daha kullan ışlı
hale getirilmiştir.
Inşaat İşleri

El

6

7

8/5/20 10
5/6/20 10
TBB Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri Ek Peyzaj Alan ı Yapısal
ve Bitkisel Peyzaj Uygulamas ın ın Yapılması İşi
Yaklaşık 3,500m2 büyüklüğ ündeki alanda, genel alan tesviyesi yap ılmış, şcvli kısımdaki toprak alan ı tutmak amac ıyla yaklaşık 1,5mt yükseldiğinde-80mt uzunlu ğunda istinat duvarı yapılmış, söz konusu istinat
duvar ın ı n kaplamas ı ve oluş turulan yaya yolunun da kaplamas ı yapılm ıştır. Oluş turulan elektrik projesine
göre elektrik altyapı ve aydı nlatma elemanları temini ve döş enmesi, sulama projesine göre sulama altyapı
ve spring ve damlama hatt ı temini ve döş enrnesi ve ayrtca bitkisel uygulama i şlemi de tamamland ı . Ayrıca
bahçe içerisinde ve bina cephesinde gerekli görülen yerlerde tamirat i şleri tamamlanm ıştır.
4/24/2010
12/19/2009
T.B.B. Otel Bloğ unun Mobilya ve Dekorasyon Işlerinin Tamamlanarak Çalışı r ve Kullan ıl ır Halde Tamamlanması İşleri
Otel Bloğunda inş aat teslimi sonras ı tefriş işleri ve oluş an yeni ihtiyaçların karşılanması amacıyla yap ılan

220,700.60

2,186,039.45

dekorasyon işleri.
TOPLAM

3,271,383.97
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3-HAKED İŞ KONTROLÜ, ÖDEMEYE ESAS HALE GETIRILMESI VE KS İN HESAPLAR
S.NO.

YAPILAN İŞİN ADI

1

PROJELENDIRME, IHALE DOSYASI (SÖZLE ŞME, TEKNIK ŞARTNAME, TEKLIF ÇİZELGESİ ) HAZIRLAMA VE
İHALE IŞLEMININ TAKIBI İLE İLGİLİ TÜM İŞLERİN YAPIMI ESNASINDA

2

GEÇİCİ VE KESIN KABUL İŞLEMLERİ ESNASINDA

3

BAKIM-ONARIM I ŞLEMLERI VE P ROJELEND İRİLMESİ YAPILAN İŞLERİN BİR KIS1MDA

4

RESMI DA İRELER İLE OLAN İŞLERİ N TAKIBI SONRASINDA ÖDEME YAPILMASI GEREKEN İŞLER OLURSA

4-GEÇICI KABUL VE KESIN KABUL İŞLEMLRİ

El

S.NO, YAPILAN İŞİN ADI

ni
0

1

2

PROJELENDIRME, IHALE DOSYASI (SÖZLE ŞME, TEKN İK ŞARTNAME, TEKLİF Ç İZELGESİ) HAZIRLAMA VE İHALE
IŞLEMININ TAKIBI İLE İLGİLİ TÜM İŞLERİN SONUNDA
İN SONUNDA
KONTROLLÜK HIZMETLERI YAPILAN İŞLER

ni

L0<

0

ni
ni

0

3

İ VE PROJEL ENDİ Rİ LMESİ YAPILAN İŞLERİN Bİ R KISIMININ SONUNDA
BAKIM-ONARIM İŞLEMLER
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5-PIYASA ARA ŞTIRMALARI VE YAKLA ŞIK MALIYET HESABI

e,
ü>

S.NO. YAPILAN İŞİN ADI
1

PROJELENDIRME, İHALE DOSYASI (SÖZLE ŞME, TEKNIK ŞARTNAME, TEKLIF ÇİZELGESİ) HAZIRLAMA VE !HALE
IŞLEMININ TAKIBI İLE ILGILI TÜM İŞLERİN BAŞLANGICINDA
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2

HAKEDİŞ KONTROLÜ, ÖDEMEYE ESAS HALE GET İRİLMESİ VE KESIN HESAPLAR A ŞAMASINDA

3

BAKIM ONARIM IŞ LERI VE PROJELENDİRMESİ BAŞLANGICINDA
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6-BAKIM-ONARIM İŞLERİ VE PROJELENDiRMESİ
YAPILAN I ŞIN ADI
SOĞUTMA GRUBU YILLIK PERİYODİ K BAKIMI

TARİHİ
11/22/2010

11/22/2011

Sözleşme taslağı ve teknik şartname hazırlanmas ı, ihale süreci ve i şin verilmesi sonras ında T.B.B. SYDF Litai
HoteI8ıSPA Teknik Birim Müdürlüğüne işin takibi için devredilmesi i şlemleri gerçekleşmiştir.
MEKAN İ K TES İ SAT OTOMASYONU YILLIK PER İYODİK BAKIMI

11/22/2010

Sözle şme tasla ğı ve teknik şartname hazırlanmas ı, ihale süreci ve işin verilmesi sonrası nda T.B.B. SYDF Litai
- HotelSıSPA Teknik Birini Müdürlüğüne iş in takibi için devredilmesi i şlemleri gerçekleşmiştı r.

3

5,000,00

11/22/2011
3,500.00

Sözleşme tasla ğı ve teknik şartname hazırlanması , ihale süreci ve i şin verilmesi sonras ında T.B.B. SYDF Litai
HoıeI8ıSPA Teknik Birim Müdürlüğüne i şin takibi için devredilmesi i şlemleri gerçekleşmiştir.
BUDERUS MARKA KAZAN VE DI Ğ ER EKİ PMANLARI YILLIK
PERIYODIK BAKIMI

4

11/22/2010

61000.00

11/22/2011

2

WİLO MARKALI POMPA, 1-I İDROFOR, PIS SU POMPASI VE PLAKALI
ISI DEĞİŞTİRİCİ LERİNİ N YILLIK PERIYODIK BAKIMI

MALİYET

11/22/2010

2

11122/2011
2,100.00

Sözleşme taslağı ve teknik şartname hazırlanmas ı, ihale süreci ve i şin verilmesi sonras ında T.B.B. SYDF Lıtaı
HoIeI8ıSPA Teknik Birim Müdürlüğüne i şin takibi için devredilmesi i şlemleri gerçekle şmiştir.
ASANSÖR YILLIK PERIYODIK BAKIMI

12/112010

t0
ı J

'O

11/30/2011

Sözleşme tasla ğı ve teknik şartname hazırlanmas ı , ihale süreci ve işin verilmesi sonrası nda T.B.B. SYDF Lital
HoteI8ıSPA Teknik Birim Müdürlüğüne işin takibi için devredilmesi i şlemleri gerçekle şmıştır.

L0I
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=
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20,769,00

(D
=
=
=

t

lm

a
00

ZAYIF AKIM ELEKTRONIK S İSTEMLERİ YILLIK PERİYODİK ilAKIMI

0

Eİ
11122/2 010

Il /22120 1 1

6
Sözle şme taslağı ve teknik şartname hazırlaııması, ihale süreci ve i şin verilmesi sonrası
nda T.B.B. SYDF Litai
Hotel8ıSPA Teknik Birim Müdürlüğüne işin takibi için devredil ınesi işlemleri gerçekleşmiştir.
KESINTISIZ GÜÇ KAYNA ĞI (UI'S) YILLIK PERIYODIK BAKIMI

1/1 1/2011

JENERATÖRLERİN YILLIK PERIYODIK BAKIMI

1/11/2011

YANGIN POMPALARI YILLIK PERIYODIK BAKIMI

1/11/2011

'-ü

2,150.00

rD
=
(0

1,800.00
2
=

1/11/2012

Sözleşme taslağı ve teknik şartname hazırlanması, ihale süreci ve işin verilmesi sonrasında T.B.B. SYDF Litai
HotelSrSPA Teknik Birim Müdürlüğüne işin takibi için devredilmesi i şlemleri gerçekleşmiştir.

3.0,00

SCADA SISTEMI YILIK PERIYODIK BAKIMI
10

Sözleşme taslağı ve teknik şartname hazırlanması işlemi tamamlanmış olup, 26.01.2011 tarihi itibariyle ihale
sureci başlam ış ve i şin verilmesi sonras ında T.B.B. SYDF Litai HotelaiSPA Teknik Birim Müdürlü ğüne işin takibi
için devredilmesi iş lemleri gerçekleşecektir. ( İHALE AŞAMASINDA)
T.B.B. HIZMET Bİ NASI VE SOSYAL TESISLERI DOLUM TARIHI
GEÇMIŞ YANGIIN SÖNDÜRME C İHAZLARININ DOLUMUNUN
YAPTIRILMASI
Sozleşme taslağı ve teknik şartname hazırlanması, ihale süreci ve işin verilmesi sonras ında T.B.B. SYDP Litai
HotelaiSPA Teknik Birim Müdürlü ğüne i şin takibi için devredilmesi işlemleri gerçekleşmiştir.

0
0>
0>

1/11/2012

Sözleşme taslağı ve teknik şariname hazırlanması, ihale süreci ve i şin verilmesi sonrasında T.B.B. SYDF Litai
Hotel8cSPA Teknik Birim Müdürlü ğüne işin takibi için devredilmesi i şlemleri gerçekleşmiştir.

2

0<

1/11/2012

Sözleşme taslağı ve teknik şartname hazırlanması, ihale süreci ve i şin verilmesi sonrasmda T.B.B. SYDF Litai
H0teISSPA Teknik Birim Müdürlü ğüne işin takibi için devredilmesi i şlemleri gerçekleşmiştir,

8

0

10,37200

7,500.00

1,354.00

BAHÇE BAKIM İŞLERİ
12

9/1/2009

9/1/2010

Eylül 2009-Eylül 2010 tarihleri aras ında Peyzaj Firması aracılığı ile yapılan bakım işleri, 2010 yılında yapılan ek
21,000.00
peyzaj alan ının da eklenmesi sonucunda alan ın büyümesi nedeni maliyetin 2 katına çıkmasını engellemek amac ı
ş
r
(Eylül
2010
tarihinden
bu
yana).
Bu
kapsamda
i
ıştırdığımız
bahçıvan
ile
yapılmaktadı
ile kendi bünyemizde çal
programlar ı ve yapılacak işlerin belirlenmesi ve i şlerin kontrolü gibi iş lemleri kapsamaktadır.
BAHÇE BAKIM EKIPMANLARI AI,IMl

13

Eylül 2010 tarihi itibariyle bahçe bakımını Birlik personeli bahçıvan ile yapmamı z nedeniyle gerekli olan bir
tak
ım ekipmanların alımını yapmam ız gerekıniştir. Alımı yapılması gerekli olan malzemeler: çinı biçme traktörü, 7,068.00
çit kesme makinesi, ilaçlama makinesi, kürek, t ı rmık, çapa, tulum vbdir. Söz konusu alım için ihale dosyas ı
hazı rlama, sözleşme hazırlama, metraj çizelgeesi olu şturma gibi işlemler yapılmış ve sonucunda malzeme temin
edilmiştir.
T.B.B. BAHÇES İ MEVS İMLİK ÇİÇEK VE INORGAN İK GÜBRE ALIMI

14

T.B.B. AYA Ş YAŞAM MERKEZI BITKİ SEI, ÇIT UYGULAMASININ
YAPILMASI
15

16

(D
0>

3
12/10/2009

ü>

12/17/2009

Toplam alanı yaklaşık 1 1.000m2 olan T.B.B. Ayaş Yaşam Merkezi uygulama alan ı nın I45mt uzunluğundaki yan
cephesinde Mavi Arizona Servileri ile bitkilerin geli şiniine uygulama alan ında devam etmeleri, böylece daha
hesaplı olmaları amacıyla bitkisel uygulama yapılmıştı r. Bu uygulaman ın sonrasında gübreleme, sulama, ot
ım işlemleri de uygulamadan sonra deva ın etmektedir.
temizliği gibi bak
T.B.B. SYDF LITAI HOTEL8ıSPA ÖNÜ RULO ÇIM UYGULAMASI

a
00

El

8,800.00
Bahçe içerisinde kullan ılmak üzere temini yap ılan mevsimlik çiçek ve iııorganik gübreler yılda 2 defa ihale
düzenlenerek en uygun teklifi veren firmadan temin edilerek uygulamas ı yapılmakıadır. Yılda 2 defa al ımı yapılan
malzemelerin 4 sefer al ındığı düşünülürse bugüne kadarki yaklaşık maliyeti yandaki gibidir.

9/17/2010

27,000.00
0
0>
ü>
(D
=
(D

900.00

0

17 Eylül 2010 da aç ıl ışı yapılan Otel Bloğu önünde rulo çim temini ve uygulamas ı işlemi yapılmıştır.

0
=

-:

Wİ LO MARKALI POMPALARDA MEYDANA GELEN ARIZALARIN
GIDERILMESI

"-k

Et
20.09.22010

11/10/2010

17
Meydana gelen arızanın nedenlerinin ara ştırılması , bakım kapsamında olup olmadı ile ilgili çal ışmalar, firma ile
yapılan görü şmeler ve sonrası nda tamirat işlemlerinin yapımını n tamamlanması.
FORM SO Ğ UTMA GRUBUNDA MEYDANA GELEN AR1ZALARIN
GIDERILMESI

7/8/2010

k,

2,701.00
0

9/11/2010

18
Meydana gelen arızanı n nedenlerinin ara ştırılması, bakım kapsamında olup olmadı ile ilgili çal ışmalar, firma ile
- yapilan gorüşmeler ve sonras ında tamirat işlemlerinin yap ımının tamamlanması.

15,132.02

0
ü>

lb

YÜZME HAVUZU LEDLI LAMBA VE DOZA! S İSTEM İ ENJEKTOR VE
ÇEK VALFLERİN DEĞİŞİMİ

(D

9114/2010

19
T.B.B. Tesisi aç ık havuzun hizmete alınmas ı öncesi yapilan taınir ve tadilat i şlemleri sırası nda tespit edilen 4 adet
lambanı n ve dozaj sistemi enjektör ve çek vaiflerin de ğişimi gerektiğinden acil olarak alınarak yaptırılımştır.
AÇILIR KANAT PENCERE YAPILMASI İŞİ
20

600.00

12/13/2010

Muhasebe, Sağlık Odası, Yaz ı İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Odası ve Başkan Yardunciları odalarına farkl ı lanhlerde açılı r kanat pencere yapıtırilmıştır.

3,000.00

c
=
=

DIĞER BAKIM İŞLERİ

21

Motorlu ilaçlama makinesi alımı (kar buz önleyici piiskurtme makinesi
olarak kullanılmak uzere)

1/10/2011

600.00

3 takım orijinal baskılı T.B.B. Logosu temini (Bilgi İşlem ve Sistem Odas ı
Giriş Kapılarında kullanılmak üzere)

1/3/2011

7500

4 adet 25011 torf temini (iç mekan bitkilerinde kullan ılmak üzere)

10/25/2010

260.00

12 Kalem elektrik malzemesi alt ını (T.B.B. Hizmet Binası ve Sosyal Tesıslermde oluşan ıhtıyaçlr nedeni ıle)

212212010

932.00

Elektrik malzemesi alımı (T.B.B. Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinde
oluşan ihtiyaçlar nedeni ıle)

6/29/2010

25730

Elektrik malzemesi al ımı (T.B.B. Hizmet Binas ı ve Sosyal Tesislerinde
oluş an ihtiyaçlar nedeni ıle)

12/9/2009

615.80

Yüzme havuzu kimyasallar ı alımı

7/26/2010

2553.00

Kazan dairesi ve mutfakta kullan ılan suyun dezenfektasyonu için
kullanılan ultravıyole lamba temtnı

1/6/2010

257.29

1 zone karbonmonoksit algı lama panel kart ı (Kanlı geçiş manyctik kartı)

12/29/2009

3055.36

özel Kalem Müdürlü ğü için klima temini ve montaj ı

11/2112009

2900.00

Wio motor bakım işi

10/22/2009

471.07

Bitki Temini

7127/2010

3,004.00

ni
ni

Sulama Sistemi Tamirat ı

10/12/2010

1,679.75

'D
=
t,

Su artı ma sistemi için tablet tuz temini

11/1212009

175.00

TOPLAM

21
ni
0

ni
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2
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167,021.79
"M
=
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'e

7-RESMI DAİRELER İLE OLAN İŞLERİN TAKIBI

t,

S.NO. YAPILAN İŞİN ADI

BAŞLANGIÇ
TARIHI

1

10/25/2010

T.B.B. HIZMET ALANININ AYRI AYRI RUHSATLANDIRILMASI

BİTİŞ
TARIHI

MALIYET

0

20,000.00

¼.>

Türkiye Barolar Birli ği Hizmet Alanını n, bu alanda yapılan kullanımların ayrı olması nedeniyle söz konusu
parselde yer alan kullanımları n ayrı ayrı ruhsatland ırılması işlemleri ile ilgili olarak gereken yaz ışmalar, iş
takibi, sözleş me hazırlanması vb, gibi işlemlerin yap ı lmsı

ni

0
ni
ni
=
t,
=
t,
=

2

T.B.B. AYA Ş YAŞAM MERKEZI İLE İLGİLİ ÇALI ŞMALAR

2
=

2/1/2010

Ayaş Yaş am Merkezi ile ilgili olarak al ı nan Yönetim Kurulu Karar ına göre satış veya takas işlemleri tekliflerinin
sunulması çalışmaları.
3

İŞ DENEYIM BELGELER! DÜZENLENMESI

8/6/2010

İ stekli olan yüklenicilerin talebi üzerine İş deneyim Belgelerinin düzenlenerek verilmesi
TOPLAM

20,00000

TÜRKİYE BAROLAR B İRLIĞI
31. OMAN GENEL KURULU

Kütüphane

Türkiye Barolar Birli ği 31. Olağan Genel Kurulu

KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜ Ğ Ü FAALİYET RAPORU
1 Nisan 2010 - 31 Mart 2011
Türkiye Barolar Birli ği Kütüphanesi 1 Nisan 2010 tarihinde
kurulmaya başlanmıştır. Bu tarih itibariyle yap ılan çal ışmalar:
1. Yazılım ve donan ımın sa ğlanması:
15 Haziran 2010'da MILAS Kütüphane Otomasyon Programı 'nm test makinesi kurulmu ştur,
• 17 Haziran 2010' da kitaplann veri giri şi yapılmaya başlanmış
ve sistem ayarları düzenlenmiştir,
• 27 Haziran "Bas ı m Modülü" aktanlarak, kitaplarda kullan ılacak barkot ve tasnif etiketlerinin konfigürasyon ayarlarlar ı
yapılmış ve etiketler basılmıştır.
• Kütüphanedeki kitaplar ın "yer numaraları" nı belirlemekte
kullanılacak olan Dewey Onlu Sm ıflama Sistemi (Dewey Decimal Classification), 4 cilt ile ilgili Milli Kütüphane Ba şkanlığı'na
mektup gönderilmiş ve bağış olarak sa ğlanmıştır.
2. Fiziksel düzenleme:
2.1. Dergiler:
Kütüphanede yer alan 177 adet bas ılı ve elektronik eri şimi
olan derginin 4579 adet say ısı için (ciltli dergiler tek sayı olarak
hesaplanmıştır) mevcut, eksik say ı, elektronik eri ş im, koleksiyona ahıımayacak olanlar için liste çal ışması ve raflarda düzenleme
çahşmaları yapılmıştır.
2.2. Dergi listelerinin haz ırlanması:
Dergiler ile ilgili 3 farkl ı liste ile yap ılmıştır.
2.3. "Türkiye Barolar Birli ği Kütüphanesi'ndeki Mevcut Dergiler" listesi:
nda kütüphanede yer alan 177 adet dergiListe, işlem aşaması
nin içermektedir. Alfabetik olarak düzenlenmi ş tir. Çizelgede; ISSN
nda değişiklik yapild ı ysa eski ve yeni ismi, konumarası, dergi adı
leksiyona eklenmesi dü ş ünülmeyen dergiler ve fazla kopyalar ın
hangi kutularda yer ald ığı ile ilgili genel bilgileri içermektedir.
487

Türkiye Barolar Birliğ i 31. Olağan Genel Kurulu

KÜTÜPHANE

2.4. "Türkiye Barolar Birli ği Kütüphanesi'ndeki Mevcut Dergiler (Detaylı)" listesi:
Liste, koleksiyona alınacak dergilerle ilgili detaylı çalışmaları
içermektedir. Her dergi için başlangıç y ı lı, mevcut sayılar, eksik
sayılar, çıkış aralığı, yayın hayatına devam edip-etmedi ği, elektronik erişimin olup-olmad ığı vb. bilgileri içermektedir.
2.5. "Fazla veya Koleksiyona Ekleıımeyecek Dergiler"
listesi:
Liste, dergi adı, yıl, sayı ve hangi kutuda oldu ğu ile ilgili bilgiler içermektedir.
2.5.1. Dergileri düzenleme çalışması:
2.5.1.1. Basıli dergiler:
137 adet derginin 2980 adet say ısı yıl, cilt ve sayılarma göre
kütüphanedeki raflarda alfabetik olarak düzenlenmi ştir
23.1.2. Elektronik ve bas ılı erişimi olan dergiler:
Elektronik ve basılı eriş imi olan 14 adet derginin 736 adet
elektronik eri şimi olan sayısı depoda yıl, cilt ve sayılarma göre
alfabetik: düzenlenmiş tir. Basılı sayılar kütüphane raflar ı
nda yer
almaktadır.
Elektronik eriş imi olan dergiler:
-Adalet Dergisi,
-Ankara barosu Dergisi,
-Ankara Üniversitesi Hukuk Dergisi,
-Ankara Law Review,
-Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
-Bilişim ve Hukuk
-Enstitü,
-Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
-Eskişehir Barosu Dergisi,
-Hukuk Gündemi,
488
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-Istanbul Barosu Bülteni,
-İ stanbul Barosu Dergisi,
-Sayıştay Dergisi ve
-T. C. Resmi Gazete'dir.
2.6. Kitaplar:
ıbibliyogra25 Ocak 2011 tarihi itibari ile sisteme; 1707 kitab n
fik bilgileri uluslararas ı standart olan Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları , Ikinci Sürüm(AACR2-Anglo American cataloging Rules, sımflama sisteminde Dewey Onlu S ınıflama Sistemi
(DDC-Dewey Decimal Classification), konu ba şlıkları nda evrensel bir yakla şı m olan Amerikan Kongre Kütüphanesi Konu Ba şılarak
lıkları (LCSH-Library of Congress Subject Heading) kullan
,
MARC(Machine Readable Catalog) formatında girilmiş damga
ve barkot i ş lemleri tamamlanmıştır.
Veri girişleri yapılı rken kaynaklanrı bibliyografik bilgileri ile
birlikte;
• Farklı dillerdeki kitaplar için paralel eser isimleri,
• Tezler için yap ıldığı üniversite, tez ad ı ve yılı,
• Türkçe ve İngilizce konu ba şlıkları,
• Yazar adı, konu ba şlikları , kurum adı vb. alanlarda "autority
file" olu şturulmuş tur. ilgili kelimeye tıklandığında bu konuda ki veya yazar ın farklı kitaplarına da bağlantı sağlanm ıştır.
ı konudaki, ayn ı kurumun veya yazar ın
Böylece tek tıkla ayn
farklı kitaplarma eri şinı mümkün hale gelmiştir,
• Bazı kitaplar için içindekiler k ısmı girilmiş,
• Roma Rakamı ile baş layan kitap isimlerinde normal rakamlarlar, normal rakam ile ba ş layan kitap isimlerinde rakam ın
yazı ile yazılmış haline "ek ba şlık girişi" yap ılarak kayna ğa
eriş im kolaylığı sağlanmıştır,
• Ayrıca, elektronik eri şimi olan kaynakları n katalog kayıtlan adresi eklenmiştir.
nna kaynağın bulunduğu web sayfasını
Böylece kütüphane program ından kayna ğın PDF erişilebilir
hale getirilmi ştir.
489
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Ondokuz Mayı s Üniversitesi'nde 7-9 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılan ÜNAK IkibinlO "Bilgi Yönetimi 2.0 Sosyal A ğlarda Bilgi Hizmetleri" toplantısına,
• Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda 25 Ekim 2010 tarihinde gerçekleş tirilen European Digital Library (Avrupa Dijital Kütüphanesi) ile ilgili "AccesslT Türkiye Tan ıtım
Toplantısı"na
• 14 Aralı k 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nde yap ılan
"Geleceğin Hukuk Kütüphaneleri" adl ı eğitim senıinerine
katılmmıştır.

490
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BASIN
MÜ ŞAViRİİĞI

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜ ŞAVİRLİĞİ
Mayıs 2009'da yap ılan 30. Olağ an Genel Kurul'undan bu
yana Bası n ve Halkla ili şkiler Müşavirliği tarafmdan;
• 33 yaz ılı basm açıklaması ile 7 bas ın toplantısı,
• TBB'nin Kurulu ş Y ı ldönümü etkinlikleri,
• Adli Yıl Açılışları nda TBB Başkanları tarafından yap ılan konuşma,
• "21. Yüzy ı lda Atatürk'ü Dü şünmek" programı çerçevesinde
gerçekleş tirilen etkinlikler,
• İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, çe şitli
sempozyum ve paneller,
• Demokratik aç ılı m ve Anayasa de ğişikliklerine ili ş kin olarak
TBB'ye yap ılan ziyaretler,
• TBB'nin Yüksek Yargı organlarma gerçekle ştirdiği ziyaretler,
• TBB'nin TÜRK- İŞ ve TEKEL i şçilerine yaptığı ziyaret,
• Basına açık gerçekleş tirilen Onsekizinci Baro Ba şkanları Toplantısı
• Önceki dönem ba şkanımı z Av. Özdemir Özok'un vefat ı ve
cenaze töreni program ı,
• Çeş itli vesilelerle verilen gazete ilanlar ı,
• Türkiye Barolar Birli ğ i Genel Kurulunun 11. Ola ğanüstü toplantısı,
• Av. Vedat Ahsen Co şar'ı n göreve başlaması,
ndan gelen röportaj ve görü şme talepleri,
• Yazılı ve sözlü bas ı
İle ilgili medya ili ş kileri organize edilmi ştir.
Bu konularla ilgili olarak görsel ve yaz ılı basına gönderilen
yazılı duyurularm yani s ıra gazetecilerle birebir ili şki kurulmuş,
ı nda kendilerine ula ştırılaçı klama ve faaliyetlerimiz mail ortam
mıştır.
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Söz konusu dönem içinde gündeme gelen yarg ı üyelerine
yönelik meslekten ihraç, telefon dinlemeleri, yarg ı bağımsızlığı,
yargı reformu, Anayasa de ğişiklikleri ve uyum yasaları konularmda Türkiye Barolar Birli ği'nin görüşlerini yansı tmak için yazılı ve görsel basınla yoğun iletişim kurulmuş, TBB görüşlerinin
kamuoyuna yansıması sağlanmıştır.
TBB ile ilgili olarak yaz ılı basmda çıkan haberler ve TV görüntülerinin elemeye tabi tutulduktan sonra web sayfasmda yer alması sağlanmış, Birliğimizi ilgilendiren haberler bülten halinde
Başkanlık Divanı üyelerine ulaştırılmıştır.
dyam/u Ayrı ca özel günlere ili şkin anma ve kutlama açı
u-rulan yapılmış , bunlar medyaya ulaştırılmış, web sitesinde yaymlanmıştır.
1 Haziran 2010 tarihinden itibaren ilki üç ayl ık, daha sonra
aylık olmak üzere, Türkiye Barolar Birli ği'nin etkinlik ve faaliyetlerini yansı tan e-bülten hazırlanmaya ve web sitesinde yayımlanmaya ba şlanmıştır.
4-10 Nisan tarilılerinfi-ı Avukatlar Haftas ı olarak kutlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirilmiştir.
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13 HAZİ RAN 2010-22 OCAK 2011 TAR İHLERİ
ARASINDA YAPILAN
BASIN TOPLANTILARI - TELEV İZYON
PROGRAMLARI

1. 16 Haziran 2010 tarihinde mazbatas ım aldıktan sonra görevine
başlayan Türkiye Barolar Birli ği Başkanı Av. V. Ahsen Co şar,
yönetim kurulu toplant ısı öncesinde medya mensuplarına
kısa bir açıklama yaptı.
2. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. V. Ahsen coşar, 9 ağustos
n
2010 tarihinde 41. Kurulu ş y ıldönümü dolayısı yla bir bası
toplantısı düzenledi.
3. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. V. Ahsen Co şar ve Türk
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Ba şkanı Dr. Eriş Bilaloğlu,
n toplantısı
nda,
13 aralı k 2010 günü düzenledikleri ortak bas ı
suç
öramaçlı
ıkar
"üçlü protokol"ün, terörle mücadele ve ç
gütleriyle mücadele kapsamındaki "tutuklu ve hükümlülerin
muayenesi sırasında yalnız olamayacaklannı " öngören 61.
Maddesi hükmünün, insan haklar ı ile hekimlik mesle ğinin ilkelerine aykırı olmasmın yanı sıra hekimle hasta aras ında bir
tür "güvenlik duyan" oluşturduğunu ve sonuç olarak hastanın en temel insan haklar ından olan tıbbi yardım ve tedavi
alma hakkını ortadan kald ırdığını vurguladılar.
i ile Türktrust, baş ta avukatlar olmak
4. Türkiye Barolar Birli ğ
üzere tüm hukukçulanmıza en uygun fiyatlarla, en kaliteli
hizmeti sağlayacak elektronik imza üretimi projesini 15 aral ık
2010 tarihinde düzenledikleri ortak bas ın toplantısı yla kamuoyuna duyurdular.
5. Av. Vedat Ahsen Co şar başkanlığı ndaki Türkiye Barolar Birlii heyeti, 13 ocak 2011 tarihinde Diyarbak ır'da KCK davasını,
ğ
17 ocak 2011 tarihinde Silivri'de 2. Ergenekon davas ını izledi.
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Coşar, silivri'de duruş maya verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
6. 31 Ocak 2011 - yargıtay ve danıştay'm üye daire sayısını art
ıran yasa tasarısına ilişkin basın toplantısı.
7. 28 Mart 2011 - savunmanın bağımbızlığı ve özgürlüğü ile basın özgürlüğü konularında yaşanan gelişmelere ilişkin basm
toplantısı
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Avukatlar Haftas ı Etkinlikleri

Türkiye Barolar Birliği 31 Ola ğan Genel Kurulu

AVUKAİİAH
AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ
HAFTASI
nda "Herkes Için Adalet ETKINLIKLER!
Bu yıl 04-10 Nisan 2011 tarihleri aras ı
Adalet Için Avukat" sioganı altmda kutlanan Avukatlar Haftas ı
dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Türkiye Barolar Birliği Avukatlar Haftası etkinlikleri çerçevesinde üç ayrı yarışma düzenlendi:
ULUSAL FOTOĞRAF YARI ŞMASI:
Avukatlar Haftası nedeniyle düzenlenen Ulusal Foto ğraf Yarışması iki kategoride yapıldı . 16 Mart 2011 Cumartesi günü toplanan seçici kurul herkese aç ık "Adalet" konulu genel kategoride
raf arasmdan Adana'dan
değerlendirmeye ald ığı 177 adet fotoğ
Osman Arsal'ın fotoğrafım Birincilik, Ankara'dan Nur şen
Coşar'm fotoğrafını tkincilik ve Konya'dan Ahmet Kayhan' ın fotoğrafım Üçüncülük ödülüne layı k buldu.
n katılabildiği sern ve stajyer avukatları
Yaln
ızca avukatları
best konulu özel kategoride ise Kütahya'dan 1. O ğuz Arseven
Birincilik, Mersin'den Mustafa Şahbaz Ikincilik, Adana'dan Asena Avluk Üçüncülük ödülüne lay ık görüldü. Özel kategoride
İ stanbul'dan Feyza Berker'in bir, Mersin'den Mustafa Şahbaz' ın
da iki eseri mansiyon ald ı.
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR ARASI RES İM YARIŞMASI:
ndan, cezaevlerindeki hükümlü
Türkiye Barolar Birliği tarafı
n adalete ve onun temeli olan savunma hakk ına
ve tutukluları
bakışlarını sanat yoluyla sergilemelerini sa ğlamak, "adalet" kavranuna "içeriden" bakışı , sanat ve hukukun bulu şma ortamında
sergilemek amac ıyla düzenlenen "Adalet ve Savunma" konulu
"içeriden - Hükümlü ve Tutuklular Aras ı Resim Yarışması"na
n üzerindeki
Türkiye genelindeki 60'a yak ın cezaevinden, 15 yaşı
154 hükümlü ve tutuklu 248 resimde katıldı.
26 Mart 2011 Cumartesi günü toplanan seçici kurul, Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevinden Ibrahim Erkut'un resmini Birincilik, Antalya E Tipi Kapah Cezaevinden Ya şar Ayhan
Deniz'in resmini İ kincilik, Sincan 1 Nolu L Tipi Cezaevinden
Hasan Kocaoğlu'nun resmini Üçüncülük ödülüne de ğer buldu.
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Edirne Kapah Cezaevinden Tomazs Piars, Maltepe 3 Nolu
L Tipi Kapalı Cezaevinden Jafar Afagh N. İle Changiz Aniini,
Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinden Refik Ozgüner ve
Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevinden Altu ğ Gök'e ait resinıler de
mansiyona layık bulundu.
HUKUK FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
MAKALE YARI ŞMASI
Hukuk fakültelerinde ö ğrenim gören öğrencilere yönelik
"Haklar Sorumluluklar ve Gerçekler" konulu makale yar ışmasmda Birincilik ödülünü Sezgin Baş (Erzincan Universitesi Hukuk Fakültesi), Ikinciik Ödülünü Ümit Yalçın (Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi), Üçüncülük Ödülünü Cennet Ceyda
Boğa (Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi) ald ı. Çağrı Şengöz (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Elif Gül Yılmazlar (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) ve Mine Yazgülü
Güveli (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) de mansiyonla
ödüllendirildi.
Yanş malarm ödül törenleri ve sergi aç ılışları Avukatlar
Haftası'nın ilk günü olan 4 Nisan 2011 tarihinde gerçekle ştirildi.
I. ULUSLARARASI AVUKATLIK HUKUKU KONFERANSI
Avukatlar Haftası kapsanunda organize edilen 1. Uluslararası Avukatlı k Hukuku Konferansı Ankara, Konya, Trabzon ve
Hatay'da gerçekleştirildi.
I. Avukatlık Hukuku Konferansı'nm ilk etkinliği 5 Nisan 2011
tarihinde, Türkiye Barolar Birli ği ve Ankara Barosu tarafından
ortak yapıldı.
Ankara'da 5-6 Nisan tarihlerinde iki sün boyunca süren dört
oturumda; Yunanistan, Italya, Polonya, Ispanya, Fransa, Bulgaristan ve Irlanda olmak üzere 7 ülkeden 8 hukukçu ile iki önemli
konu masaya yatırıldı.
"Avrupa Birli ği'nin Avukatlik Mesle ği ile ilgili Direktifleri"
ile "Avukatlık Mesleğinde Reklam, Tan ıtım ve Sınırları" konulannın ele alınacağı oturumlara Türkiye Barolar Birli ğ
i Yönetim
Kumlu üyeleri başkanlik yaptı.
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Aynı konular 6 Nisan 2011 tarihinde Konya Barosu'nun, 7
Nisan'da ise Trabzon ve Hatay barolarmın ev sahipliğinde tartışıldı.
AVUKATLAR HAFTASINA ÖZEL M İLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ
Milli Piyango idaresi Genel Müdürlü ğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, Avukatlar Haftası'na denk gelen 9 Nisan 2011
tarihli Milli Piyango çekili şi için; TBB logosu, Avukatlar Haftası
ve "Herkes Için Adalet Adalet Için Avukat" sloganıru içeren piyango biletleri satışa sunuldu.
İLK GÜN ZARFI VE PUL
PTT ile yapılan görüşmeler sonucu Avukatlar Haftası dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği logolu posta pulu ve ilk gün zarfı
bastırıldı.
PLAKET TÖRENİ
Meslekte 40. ve 50. yıhrıı dolduran avukatlara plaketleri 7 Nisan 2011 Per şembe günü törenle verildi.
OKUMA TIYATROSU: ÖLÜMÜ YA ŞAMAK
Türkiye Barolar Birliği Avukatlar Haftas ı etkinlikleri kapsamında Istanbul Barosu Tiyatrosu, Orhan Asena'mn yazd ığı Tamer Levent' in yönettiği Ölümü Yaşamak isimli oyunu, 8 Nisan
2011 Cuma günü, okuma tiyatrosu olarak sahneledi.
YARATICI DRAMA: AVUKATLIK B İR SANAflIR
Etkinlikler kapsamında Av. Makbule Özer Arpa ğ'm koordine
ettiği Avukatlık Bir Sanatta adli yaratıcı drama performansı da 8
Nisan 2011 Cuma günü sergilendi.
KONSER
Ankara Barosu Türk Sanat Müziği Korosu, 7 Nisan 2011 Perşembe akşamı, Ankara Barosu Türk Halk Müzi ğ
i Korosu da 8
Nisan 2011 Cuma akşamı birer konser verdi.
AVUKATLAR HAFTASI WEB S İTESİ
Avukatlar Haftası etkinliklerinfr ülke çapmda duyurulması
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AVUKATLAR amacı ile sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, www.avukatHAFTASI larhaftasi.org internet sitesi yayma hazır hale getirildi.
ETKINLIKLER!

EĞİTİM ÇALI ŞMALARI
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi 9 Nisan 2011 Cumartesi günü Şırnak'ta, 10 Nisan 2011 Pazar günü Mardin'de e ğitim
çalışmaları gerçekleştirdi.
SPOR OYUNLARI
Avukatlar Haftas ı etkinlikleri çerçevesinde Cine'de, Kıbrıs
Türk Barolar Birliği ortaklaşa spor oyunları yapıldı.
TBB RADYO-TV
Etkinliklerimizin internet üzerinden yay ınlanması amacıyla
Avukatlar Haftası'nın ilk günü TBB Radyo ve TV yay ına girdi.
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TBB - UNICEF ÇOCUK HAKLARI PROJE
ÇALIŞMALARI RAPORU
T.C. Hükümeti - Unicef 2006 - 2010 Ülke Program ı çerçevesinde: Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Içişleri Bakanlığı,
Sağlı k Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile T.Barolar Birli ğinin taraf olduğu "ÖNCE ÇOCUKLAR"
ını n 11 Düzeyinde Modelle ıımesi
Çocuk Konma Mekanizmalar
projesinde, proje fi ş i hazırlığından itibaren çal ışmalara. aktif
olarak iştirak edilnıiştir.
Söz konusu projenin hedefi; Çocuk Koruma Kanununda önndaki çogörülen, özellikle kanunla ili ş ki halinde veya risk alt ı
,
ihmal
ve
istismardan
ı
ndan
yararlanmas
itim
hakları
cukların, eğ
korunması için ilgili kurumlar ı n kapasitelerinin artt ırılmasının
sağlanmasıdır. Bu sonuca ulaş abilmek için de öncelikle e ğitime katılım oranları düş ük olan çocuklar ile çali ş an ve sokakta
yaş ayan çocuklar, kanunla ili şkili hale gelmi ş olan çocukların
yaygınlığı göz önünde tutularak seçilmi ş on iki ö ncelikli ilde, etkili ve çocuk merkezli önleme, konma ve izleme hizmetlerinin
verilebilmesi için etkili ve e şgüdümlü çal ışma mekanizmalarını
oluşturmakt
ır. Projenin uygulama alanı olarak Adana, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbak ır, Istanbul, Izmir, Kocaeli, Mersin,
Samsun, Şanlıurfa, Trabzon illeri tespit edilmi ştir.
Önceki dönemde, taraf olarak çal ışmalarına katıldığımız Jandarma Genel Komutanl ığı ve UNICEF'in deste ği ile yürütülen
ndan finanse edilen "Türkiye'de Çocuklar
i tarafı
Avrupa Birliğ
Için Iyi Bir Yöneti ş im, Koruma ve Adalete Do ğru" projesinde de
ndaki çocuklar ile aileleri için
kanunla ili ş kide olan ve risk alt ı
önleyici ve koruyucu tedbirlere eri şimi artırmak için çe şitli moı niteliğinde olan "Önce
deller geli ştirilmiş tir. Bu projenin devam
ın Il Düzeyinde MoÇocuklar - Çocuk Konma Mekanizmalar ın
dellenmesi" projesinde de, 12 ilde olu şturulacak izleme - de ğerlendirme dahil, etkili ve koordineli çal ışma mekanizmalan ile bu
modellerinuygulanmasının kolaylaştırılması amaçlannııştır.
Proje payda şları ile birlikte gerçekleş tirilen çocuk haklara-un
gelişimi bakımından önemli olan etkinliklerin bir k ısmı aşağıda
belirtilmiştir.
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Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma
çocux Hizmetleri Genel Müdürlüğünce geliştirilen
Erken Uyarı SisHAKI.AIU
terril
ile
çocuklara
yönelik
riskleri
önceden
fark
edip önlemeye
PROJÜ İ
yönelik pilot uygulama sonucunda tüm ilere yaygmlaştırılması
a maç lanmak ta d ir

TBBUN İ CEF

MEB Yetiştirici Smıf Eğ
itim Program (Telafi Eğitimi) Zorunlu
eğ
itim çağında olduğu halde eğ
itim sistemi d ışı
nda olan 10-14
yaş grubundaki çocuklar ı
n ilköğretime devanılarını düzenleyen
kısa süreli bir geçiş programıdır.
Ayrıca 0-6 ve 7-19 ya ş gnıplarında çocuğ
u olan öncelikle güç
koş ullardaki ailelere "Aile Eğitimi", danışmanlık hizmeti verilmesinin gerçekleştirilmesi ve okullarda ya şam becerileri e ğitim
programının uygulandığı "Akran Eğ
itimi" projesi MEB sorumluluğunda gerçekleştirilnıiştir.
Adalet Bakanlığı : Etkin Hükümlü Yönetimi: Çocuk Kapal ı
Ceza Infaz Kurumlar ı Çocuk Eğitimevleri ile Yeti ş kin Ceza Infaz
Kurunıjarındaki çocuklan kapsamaktad ır.
Çocuk Koruma Kanunun uygulanmas ını sağlamak için il düzeyinde koordinasyon modelinin geli ştirilmesi ve tüm illerde
kurulması amaçlanırıaktadır.
ÖNCE ÇOCUKLAR - Çocuk Koruma Mekanizmalar ıımı İl
Düzeyinde Modellennı esi Projesi'nde Türkiye Barolar Birli ğ
i
sorumluluğunda gerçekle ş tirilmesi planlanan faaliyetler kapsammda Barolarm Çocuk Haklar ı Komisyonları temsilcileri ile
yapılan toplantılarda çal ışmaları
n üç grup halinde devam ettirilmesi kararlaştırılmiştır.
1. Grup - Avukatlar için hazırlanması öngörülen el kitabı çalışması ; Prof. Dr. Feridun Yenlsey'in deste ğ iyle, çocuk alanı
nda
çalışan avukatlara yard ımcı olma hedefini ta şımakta, kitapta
suça sürüklenen, mağdur ve korunma ihtiyacı olan çocuklara
yönelik hukuki yard ım metotları belirlenmektedir. Ma ğdur veya
sanık çocuk için soru şturma ve kovuş turma safhalarında dikkat
edilmesi gereken hususlar, korunma ihtiyac ı olan çocuklar için
alı
nacak tedbirlerin detayl ı olarak açıldandığı bu başvuru kitabı
bası larak barolara da ğıtılmış bulunmaktadı
r.
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2. Grup - Barolarda ba şvuru / ş ikayet mekanizmaları için mo- ÇOCUK
de! geli ştirmesi;
HAKLARI
PROJESİ
Merkezlerinin,
kuruluBarolarda kurulacak Çocuk Haklar ı
şu, amacı ve i şleyiş ş ekli ile ilgili çalışmalar ba şlaımş , geliştirilen
model tespit edilmiş tir. Buna göre kurulacak merkezin amac ı:
ı tmak, çocuk yargı lamasmda çocuk lehine
Çocuk haklarmı tan
getirilen tüm düzenlemelerin uygulanmas ı için çal ışmalar yapında çal ış an kuruluşlarla ortak çal ışmalar yapmak, çocuk alan
mak, merkeze ba ş vurunun kolayca yap ılabilmesini sa ğlamak
ve merkeze yap ılan ba şvuruları değerlendirerek ilgili birim ve
kuruma yönlendirmek olarak belirlenmi ş bulunmaktadı r. Amacın gerçekleş tirilebilmesi için adliye içinde müstakil bir mekan
olması , merkezde kadrolu bir avukatın çalışması , kadrolu ve gön çocuk mevzuat ı, çocuk psilcolojisi ve
nüllü çalış acak avukatları
çocukla iletiş im konularında e ğitim almalarırun sa ğlanması gerekmektedir. Ayr ı ca merkezde ba ş vuru alma, ar ş iv, istatistik ve
değerlendirme amaçlı takip sistemi kurulmas ı gereklidir.
3.Grup - Avukatların, savunu ve tanıtı m konusundaki rollerini güçlendirmek üzere materyal haz ırlığı ve uygulaması ; Çocuk
konma mekanizmasının tanıtımı , hakları, tedbirleri, hak ihlallerinde baş vuru yollan, yard ım al ınabilecek yerler- kurumlar ve
sürecin nas ıl işlediği konularında haz ırlanacak bro şür ve kitapçıkların içerikleri konusunda akademisyenler, çocuk psikiyatrisı , gran yanı sıra bilgisayar uzman
leri ve konuyla ilgili uzmanlar ı
fiker, senanist, çocuk yazar ı, yönetmenlerden de teknik yard ım
alınmış bulunmaktad ır. Söz konusu materyallerin de bas ımları
tamamlanmış bulunmaktad ır.
Bu gruplardan ayr ı olarak üniversiteler nezdinde olu şturulacak Çocuk Koruma Merkezleri model geli ştirme çal ışmaları
yapmak üzere, T.Barolar Birli ğinli önderliğinde akademisyenler
tarafından kurulan grup, Ba ş vuru Merkezinin kurulu ş ve çalış ma esaslarmı belirlemiş ve hazı rlanan yönergeler Üniversitelerin
rektörlüklerince kabul edilerek YÖK taraf ından da onaylanm ış nda olan
tı r. Üniversitelerimizde kurulmu ş ve kuruluş aşaması
bu merkezler öncelikle "Hastane" merkezli olarak çalışmakta,
gerekli olan durumlarda barolarda kurulan çocuk merkezleriyle
i yapmaktadır.
işbirliğ
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Önce Çocuklar ve Türkiye'de Çocuklar Için İyi Bir Yönetişim,
ÇOCUK Koruma ve Adalete Do ğru Projeleri çal ışmaları sonucunda basıPROJ5 İ lan kitap, broşür, afiş ve diğ er materyalin listesi a şağı da gösterilmiş ve baroların-ına gönderilmiş bulunmaktadır.
Yukarıda açıklanan bu çah şmalarm yan ı sıra T.Barolar Birliği; Ülke Program ının hazırlı k çalışmaları , Merkez Koordinasyon
Kurulu toplantıları ve çocuk hakları konusunda yap ılan tüm çalışmalara aktif olarak kat ılmış bulunmaktadı
r.
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2009-2010 YILLARINDA TBB-UNICEF
İŞBİRLİĞİYLE YAPILAN ÇALI ŞMALAR

ÇOCUK
HAKLARI
PROJESi

- Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yard ı m Eğ itirnci
El Kitabı (4500 adet)
- Çocuklara Hukuki Yard ı m Merkezleri El Kitab ı (200
adet)
şmiş Milletlerin Çocuk Haklar ına Dair SözleşKİTAPLAR - Birle
mesi ile Türk Hukuk Mevzuat ı Karşı laştı rmal ı Analizi
(2000 Adet)
- Birle ş miş Milletlerin Çocuk Haklar ı na Dair Sözle şmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karşı laştı rmal ı Analizi
- Yönetici Özeti (2000 adet)
TUTANAK DEFTER!
(4500 adet)
POSTERLER
(2400 adet)

- Bu Mahkemede Çocuk Var
Bu Odada Çocuk Var
- Bu Karakolda Çocuk Var

KAPI APARATI

FILMLER
ve DVD'LER

- Spot/Tan ıtı m Filmleri
- Çocukla İ letiş im Eğ itim Filmi (450 Adet)
- Kitapları ve Tan ıtı m Materyallerini içeren DVD (450
Adet)

BROŞÜRLER
(4500 adet)

- Suça Sürüklenen Çocuklar Var
Mağdur Çocuklar Var
- Korunma ihtiyac ı Olan Çocuklar Var

'Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarma Dair Sözle şmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karşılaştırmalı Analizi' ve yönetici özetleri ile Spot/Tanıtı m Filmleri hariç tüm materyaller, Barolar ın
üye sayısı dikkate alınarak üst yazı yla Barolara gönderilmi ştir.
na Dair Sözleşmesi ile
'Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklar ı
Türk Hukuk Mevzuat ı Karşılaştırmalı Analizi' ve yönetici özetleri Baroların katılımıyla yap ılacak toplantıda da ğıtılacak olup,
spot/tamtıın filmleri de yine ayni toplant ılarda kullamlacaktır.
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TBB Kad ı n Hukuku Komisyonu
(TÜBAKKOM)
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TÜBAKKOM ÇALI ŞMA RAPORU
Üilcenıiz Dünya toplumsal cinsiyet e şitliği endeksinin 126. s ırasında yer almakta olan bir ülkedir.
Dünya Ekonomi Forumu'nun, 134 ülkede yapt ığı araştırma sonucu haz ırlanan "Kadınlarin ekonomik hayata katılımı
kadınların elde edebildiği ya da onlara sunulabilen olanaklar,
na eriş im ve herş eyden önemlisi kaeğitime ve sağlık olanaklar ı
ndan Küresel Cinsiyet
rar alma mekanizmalar ı nda temsil açısı
Eşitsizliği 2010 y ılı raporuna göre Türkiye endeks s ıralamasında son sıralarda yer almaya devam ediyor. Sa ğlık alanında 61.
i konusunda 131.
siyasette 99. ekonomik katılım ve fırsat eşitliğ
eğitim konusunda ise 109. s ıralarda yer alan Türkiye, toplamda.
Etiyopya'nı n da gerisinde kalarak 126. s ırada yer almaktadır
Kadı
nların ekonomik hayata katılımı ,kadınların elde edebildiğ i yada onlara sunulabilen olanaklar,e ğitim ve sa ğlık olanaklana erişim ve herş eyden önemlisi karar alma mekan ızmalannda
rı
i ölçen,
ndaki e şitliğ
nlarla erkekler aras ı
ndan , kad ı
temsil açısı
nda oli endeksinde 126. s ırası
dünya toplumsal cinsiyet e şitliğ
n ın insan hakları alanında ne kadar gerilerde oldu ğumak, kadı
muzun göstermektedir..
nın korunmas ı
Yaşamın her alanında kad ının insan hakları
ve toplumsal cinsiyet e şitliğinin sa ğlanması için mücadele eden
n hukuku - haklar ı komisyonları
Türkiye barolarmın kadı
- Ulusal ve Uluslar aras ı mevzuatta kad ının insan haklarına
ilişkin düzenlemelerin ya ş ama geçirilmesi, eş it ve adil uygulanmasmın sa ğlanması.
- Evrensel hukuk ölçe ğinde adalet ve eş itlik prensibine aykırı
ı değiştirecek çözüm
mevcut düzenlemeleri ve uygulamalar
önerilerinin saptanmas ı ve savunulması.
nı öğrenmeleri ve kullanmalar ım sa ğlama- Kadınlar
ın hakları
itim çalışmaları yapılması ve gönüllü dan ışmanya yönelik e ğ
lık hizmeti verilmesi.
i sağlan insan hakları mücadelesine kamuoyu deste ğ
- Kadını
ile
ortak
komisyonları
n
hakları
yla
barolarm
kadı
mak amacı
ı.
eylem planları
nın oluş turulup, uygulamaya konulmas
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KADIN HUKUKU - Barolar ın kadm hukuku komisyonları arasında koordinasKOMİSYONU
yon, işbirliği ve dayanışmanm sağlanması doğrultusunda çaTOBAKKOM
lışmaların yapılması
- Mesleki anlamda ,kurumsal ve uygulamaya yönelik yayı
nlar
yapılması
amaçlarıyla çalışmalarına devam kısa ad ı TÜBAKKOM olan
Türkiye Barolar birliği kadın hukuku komisyonu 5 Haziran
1999 tarihinde kurulmuştır. Çalışmalarını 11 yılı aşkı
n bir süredir kararlı hkla sürdüren TÜBAKKOM'un 2 Mayıs 2009 günü yapılan genel kurulunda Hatay Barosu Kad ın hukuku komisyonu
10. dönem sözcülü ğüne Aydı
n, Erzincan , Gaziantep ,Kayseri,
Mersin,Samsun, ,Tekirdağ Baroları kadı
n hukuku komisyonları yürütme kuruluna seçilmi ştir. Türkiye Barolar Birli ği Kadin
Hukuku Komisyonu(TÜBAKKOM)Yönergesi uyar ı
nca Ankara
,İstanbul ve tznıir Barolarırun doğ al üye olduğu yürütme kurulu
11 baronun katılımı ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Ciddi bir baskı grubu olma özelli ğine sahip olan TÜBAKKOM'urı ısrarli talepleri ve çal ışmaları sonucu hukuk alanında
yapılan iyileştirmeler elbette yadsınamaz. Ancak, hala yapılması
gereken yasa değişiklikleri ve yap ılan yasa değişikliklerinin uygulanmamasının yarattığı ciddi sorunlar vardır.
TÜBAKKOM olarak kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılmasını, ailede, toplumsal ya şamda, eğitimde, istihdamda ve
siyasette demokrasinin olmazsa olmaz kriteri olan kadm erkek
eşitliğinin, ça ğdaş koşullara uygun şekilde yasal temele dayandınlması ve uygulamaya geçirilmesi, kadına yönelik ekonomik,
fiziksel, sözel, cinsel ve psikolojik şiddete son verilmesi, yasal
hakları
nı kullanmalarmda karşılaştıkları engellerin kald ırılması
yolunda çaba göstermeye devam etmekteyiz.
TÜBAKKOM'un amaçlanndan biri de, barolarm kad ın hukuku komisyonları arasında dostluk ,dayanış ma ve bilgi alış verişini güçlendirmek, komisyon kurulmam ış olan barolarda komisyon kurulmasını özendirerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanması alanında yapılan çalış malara ve ülkemizin demokratikleşmesine katkıda bulunmaktır.
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Bu çalışmalar kapsamnı da TÜBAKKOM'un 10. döneminde
13-14 Haziran 2009 tarihinde Antakya 'da 1. Yürütme Kurulu
toplantısı
17-18 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara'da TBB nde 2. Yürütme
Kumlu toplantısı
12-13 Mart 2010 tarihlerinde Sams ım'da 3. Yürütme Kurulu
toplantısı
5-6 Şubat 2011 Ankara'da TBB nde 4. Yürütme Kurulu toplantısı
11-12 Aralı k 2009 Adana'da 1. genel üye toplantısı
5-6 Haziran 2010 Tekirda ğ'da 2. genel üye toplantısı
18-19 Eylül 2010 Aydın 'da TBB Başkanı Av.V.Ahsen Co şar
ı ile
ve TBB eşgüdüm sorumlusu Av. Asude Şenol 'un da katılım
3.genel üye toplantısı yapılmıştır.
larda, Yargı tay 2. Hukuk Dairesi Üyesi Ömer U ğur
Bu toplantı
Gençcan Boş anmada kusur ve mal rejimleri, Ankara 8. Aile Mahnda
kemesi Yargıcı Eray Karınca 4320 sayılı Yasa'mn uygulaması
karşılaşılan sorunlar ve giderilmesinin yöntemleri ile Aile Mahkemelerinin görevleri, ITÜ I şletme Fakültesi Hukuk Anabilim
Dalı iş ve sosyal güvenlik hukuku ö ğretim üyesi Kadriye Bakırcı
iş yasası ve yönetmelikleri. Av. Nazan Moro ğlu'nun 4320 sayılı
Yasa ile ilgili sunumları ile eğitim çalışmalan yapılmıştır.
Toplumsal ya şamım ızı düzenleyen Anayasa'n ın eşitliğe ilişkin 10. md.si ile diğer yasalarda ve uygulamada var olan cinsiyet
eşitliğine aykırı düzenlemelerle ilgili de ğişiklik önerileri ile uygulamadaki aksaklıkları giderecek önermelerde bulunulmu ştur.
1- Anayasanın 10. maddesinde
Kadınlar ve erkekler eş it haklara sahiptir. Devlet bu e şitliğin yaş ama geçmesini sağlamakla yükümlüdür ve kad ınlar ile
nda fırsat eşitliği ve uygulamada fiilen e şitlik sağerkekler arası
larıması amacma ula ş mcaya kadar % 50 kotada dahil olarak bu
yükümlülük kapsam ında geçici ve özel önlemler içeren yasal
düzenlemeler yapar. Bu tür düzenlemeler ayr ımcılık olarak de515
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KADIN HUKUKU ğerlendirilemez.
KOM İSYONU
olan Siyasi Partiler
TOBAKKOM

Şeklinde değişiklik önerisi ile di ğer yasalar
Yasası ile ilgili değişiklik önerileri

2- Seçim yasası siyasi partiler yasası ile ilgili değişiklik önerileri
3- Medeni yasa ile ilgili de ğişiklik önerileri
4-

TCY

ile ilgili değişiklik önerileri

5-

4320

sayılı yasa ile ilgili de ğ
i şiklik önerileri

6- Belediye yasası ile ilgili değişiklik önerileri
7- Aile Mahkemesi yasas ı ile ilgili değ
i şiklik önerileri
8- İş yasası ile ilgili değ
i şiklik önerileri
9- Gebe Veya Emziren Kad ı
nların Çalıştırılma ŞartlarıylaEntzirme Odaları ve Çocuk Bakim YurtlarIna Dair Yönetmelik
ile ilgili değişiklik önerileri
10- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ile ilgili değ
i şiklik
önerileri
11- Sığınma evleri yasa ve yönetmeliği ile ilgili değ
i şiklik
önerilerinıiz hazırlanrmş ve düzenlemelerin ya şama geçmesi ve
uygulamadaki alcsakl ıklaırm giderilmesi amaçları ile çalışmalar
yapılmakta olduğu gibi kampanyalar planlanmıştır.
8 mart Dünya kad ınlar günü, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayan
ışma günü, 5 Aralık kadınlara seçme
ve seçilme hakkının verildiği günlerde basm açıklamaları hazırlanmış ve ortak metin tüm barolarda ayn ı gün ayın saatte bası
n
aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılnııştır
TBMM kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu ile çalıştay düzenlenmesi kararlaştırılmış ve planlanmıştır.
-4320 sayılı yasa ile ilgili değişiklik önerilerin-ıiz KSGM'ne
gönderilmiş

-8 Mart 2011 tarihinde Antakya'da yap ılan Dünya Kadınlar
günü etkinliğine kablim gösterilerek TÜBAKKOM 10. dönemi
içerisinde haz ırladığmız Anayasa'nın eşitliğe ilişkin 10. md si ile
T.Ceza Yasasi, Siyasi Partiler Yasasi Seçim Yasalari İş Yasasi ve
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ilgili Yönetmelikler Belediye Yasas ı ve Ailenin Korunması Ya- KADINHUKUKU
KOMISYONU
n ve TÜBAKKOM
sasi ile ilgili Değiş iklik Önerilerimiz Adalet Bakan ı ile Kad ı
Aileden Sorumlu Devlet Bakan ı 'na sunulmuştur.
r ı davası-Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde a ğır cinsel sald ı
na katılma kararı alınmış ve Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde
duruşmaya katılarak müdahil olma isteminde bulunulmu ştur.
n hukuku komisyonlan aras ında ortak termi-Baroların kadı
noloji olu ş turmak evrensel hukukun,uluslaras ı sözleşmelerin ve
nda çağdaş yorumlar yapaAIHM in ba ğlayıcı normları karşısı
rultuda
yasal
düzenlemeler
yap ılabilmesi ile
ğ
bilmek ve bu do
klarm
giderilmesi
ve olumlu
uygulamadan kaynaklanan aksakl ı
örneklerde birlik sa ğlanması amaçları ile ilgili söz ve karar sahibi
ndan e ğitim çal ışmaları planlanmış ve Yargıtay
olabılmek aç ısı
üyelerinin, Yarg ı çlarm, uzman ve akademisyenlerin kat ılımı ile
eğitim çalışmaları yapılmıştır.
1-2 Nisan 2011 tarihlerinde TCFBAKKOM tüm barolar kadın hukuku komisyonlarmın katılımı ile Istanbul barosu Orhan
Apaydın salonunda Toplumsal Cinsiyet kad ına Biçilen roller,
Uluslararası sözleş meler çerçevesinde toplumsal cinsiyet ,T
Ceza Kanunu ,Cinsel Suçlar, 4320 Sayd ı Yasa ve Uygulaması , Kadm Hakları Merkezi Çalış ma Sistemi Aile Mahkemelerinde Uzman Raporlan ,Adli T ı p Sistemi-Adli Muayene -cinsel muayene,
nda Avukatlann,Yargıçların, uzman
Sunum Teknikleri konular ı
ve akademisyenlerin katılımı ile e ğitim çalışmaları yapılmıştır.
Karısın
ı dövmekle suçland ığı mahkemede "Ayetli savunma
yapan " Mersin 1 A ğır Ceza Mahkemesi üyesi yarg ı ç Bayram
nda Hakimler Savc ı lar Yüksek Kurulu Ba şkanlığına
Selek hakkı
Şikayet dilekçesi gönderilmi ş ve basın açıklaması yapılmıştır.
ndan biri şiddetin değiş ik biçimleriYeryüzünde her üç kad ı
na yönelik
ne maruz kalmaya devam ederken,ülkemizde de kad ı
n cinayetleri oranı % 1400 artmış
ş iddet, taciz, tecavüz ve kad ı
ı n %75'inin e şi tarabulunmaktadır. Şiddete uğrayan kad ınlar
fı
ndan şiddete uğradığı , Cinayet sonucu ölen kad ınların % 40n
rayan kad ınları
70inin eş i tarafında öldürüldüğü. Tecavüze u ğ
% 50'sinin 18 yaş altında. Her 4 kız çocuktan biri cinsel şiddete
uğ
radığı belirlenmiştir.
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KADIN HUKUKU
Yine 2010 yılmda eş leri ya da sevgilileri gibi en yak ınları olan
KOMISYONU
erkekler
tarafından 388 kadı
n ve çocuk öldürülmüş ya da yaraTOBAKKOM

Şiddet olaylannın en az 42'sinde ma ğdurların tehdit
altı
nda olduğu çevrelerince biliniyordu, can güvenlikleri bulunmadığı , tehdit edildikleri ya da şiddet gördükleri gerekçesiyle
daha önce karakola ya da C. savc ıliğma ba şvurmuşlardı
Bu tablo karşısını da TÜBAKKOM bile şenleri olan Türkiye Barolar birliği kadı
n hukuku komisyonlan kad ı
na yönelik şiddetin
önlenmesi için Kad ınların haklarını öğrenmeleri ve kullanmalarmı sağlamaya yönelik e ğitim çalışmaları yapmakta ve gönüllü
damşmanlı k hizmeti vermekte ve farkındalığı arttırmak amacı
ile kampanyalar düzenlemektedirler.
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Adli Yı l Açı lışında ve
Danıştay'ı n Kuruluş Yı ldönümünde Yap ılan
Baş kan ve Ba şkan Yard imc ı larını n Konuşmaları

Türkiye Barolar Birli ğ i 31. Olağan Genel Kurulu

AÇI Ş
KONU ŞMALARI

TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BAŞKANI
AVUKAT ÖZDEMİ R ÖZOK
TARAFINDAN
DANIŞTAY'IN 141. KURULU Ş YILDÖNÜMÜ VE
İDARİ YARGI GÜNÜ
NEDENIYLE YAPILAN KONU ŞMA

Sayın Cumhurbaşkanım;
Yargımı zm saygm üyeleri, değ erli konuklar, yazılı ve görsel

basınımızın seçkin temsilcileri "Dan ıştay'ı n 141. Kurulu ş Yıldönü-

mü ve idari Yargı Günü" nedeniyle yapılan toplantıyı onurlandırıştay
manızdan dolayı sizleri saygıları mla selamhyor; ba şta Dan
görevini
özvenda idari yarg
ı
olmak üzere yurdun dört bir yan ı
riyle yürüten yargı ç, savcı ve tüm yargı çalışanlarını gönülden
kutluyorum.
10 Mayı s 2002 gününden bu yana sizlere bu kürsüden sekizinci kez seslenmenin onurunu, mutlulu ğunu ve sorumluluna,
na, yargı adı
ğunu yaşamaktayı m. Ancak, her yı l hukuk adı
z
onca
tespit
ve
n
a
yaptığımı
na, insan hakları adı
demokrasi adı
n
dan
yeterince
algı
değerlendirme konunun sorumluları tarafı
n, acımasızca
lanmamakta, hafta bunca eme ğe ve uğraş a karşı

anlatılanlarda zerre kadar hukuk sorunu yok, siyaset ve ideoloji var"

ı değer konuklar çok iyi arumdenilebilmektedir. Oysa siz sayg
sayacaksını z, bu kürsüden sizlerin ho şgörüsüne s ığınarak hep

"hukukun üstünlüğü", "hukuk devleti", " yargı bağımsızlığı ", "yargıç
güvencesi" gibi ülkemiz için ya şamsal önemi olan yarg ının ev-

rensel ilke ve kavramlarıyla ilgili tespit ve de ğerlendirmeler yapılmıştır. Keşke demokrasinin eksiksiz i şlediği, insan haklarının
yerleştiği, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramlar ının
yaşam bulduğu, din gibi toplumun büyük ço ğunluğunun bağ lı olduğu ortak değ erlerin günlük siyaset arac ı olarak kullanılmadığı , ülke siyaset ve toplumsal ili ş kilerinde tarikat ve cemaat
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AÇIŞ temsilcilerinin,
KONUŞMALARI

şıh ve şeyhlerin etkili olmad ığı, siyasilerin söylem ve eylemlerinin ört-üştüğü, çağdaş bilimin tartışma konusu
yapılmadığı, herkesin sosyal güvenlikten yararland ığı, kimsenin
yarınmdan kuşku ve korku duymad ığı, huzur barış ve güvenin
hüküm sürdü ğü bir Türkiye'de konu şmuş olsaydık da, Avrupa
ülkelerindeki meslektaşlanmız gibi sadece mesleğimizin teknik
ve uygulama yönlerini dillendirebilseydik. Oysa ya şanan bunca
olumsuzluklar karşısı nda, ülkemizin ve ulusumuzun gelece ğine yönelik kimi yaş amsal sorunlarm zaman zaman kamuoyuyla
paylaşılması , hukukçu ve aydm olmamız yanında bizlere yasa
ile yüklenmiş ağır bir görev ve sorumluluğun gereğidir.

Bu konuşma ile 2005-2009 yılları
nı kapsayan ikinci dört yıllık seçim dönemim bitmi ş olacaktır. Türkiye Barolar Birli ği'nin
demokratik yapısı içinde 23-24 Mayıs 2009 tarihinde yapılacak
seçimler sonrası sizlere gelecek yıl hangi başkanın hitap edebileceğini bilmek mümkün de ğildir. Ama yeni başkanınıız kim
olursa olsun, Türkiye Barolar Birli ği'nin kuruluşundan itibaren
savunduğu "hukukun üstünlü ğü", "sosyal hukuk devleti", "laik demokratik cumhuriyet", "insan haklar ı " ilke ve ideallerinden asla
uzaklaşmayacağmı kesinlikle söyleyebilirim.
Sayın Cumhurbaşkanım;
İdari yargı; olağanüstü yetkilerle donatılmış yürütme karşısmda, sağlı
klı bir denge kuran ve bireylerin haks ızlığa uğramasın
ı önleyen bir güçtür. Bu anlamda Dan ıştay ve idare mahkemeleri, idarenin hukuka aykırı eylem ve iş lemlerini denetlemek
suretiyle idarenin hukuka uygun davranmas ı
n ı sağlamaktadırlar. Bunun sonucu idari yargı , hukukun üstünlü ğüne dayanan,
hukuk devleti kavramını soyut bir bilgi ve iddia olmaktan ç ıkarıp, somut bir gerçek haline dönü ştürme yolunda toplumun
umudu ve güveni olmu ştur.
Çünkü toplumun mutlulu ğu, hukukun korumas ı altı
nda özgür, adil ve eşit yaşama hakkmdan kaynaklanır.
Tarihi oluş umunda idari yargı dan söz edilebilmesi için, "hukuk devleti" anlayışı
nın ortaya çıkması gerekmiştir. Bir diğer
ifade ile idari yargının ortaya çıkışı, "hukuk devleti" kavramımn
ortaya çıkışı ile koş uttur. Sadece halkm hukuka uymak zorunda
522
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devleti" anlayışında, idari yargı ve hafta bir idare hukuku söz konusu de ğildir. idari yargı dan söz edebilmesi için, erklerin aynl ığı ilkesinin ve idarenin de hukuk kurallar ı ile bağlı olması gereknı beklemek
nın ortaya ç ıkması
tiği, yani "hukuk devleti" anlayışı
ma
süreci,
Fransa'da
yargısallaş
gerekmiştir. Gerçi, idari yarg ının
1800'lerin baş ma, Türkiye'de 1868 yilma kadar geriye götürülebilirse de, idari yargı alanında gerçek yargısallaş ma, idari yargı
kararlarının (yani Consül d'etat yahut da Şura-yı Devlet) yürütmenin onayma tabi olmaktan ç ıkartıldığı tarihlerden ba şlar. Bu,
Fransa için 1872, Türkiye için 1925 (fiili faaliyet 1927)'dir. Yani
Türkiye'de idari yargı , ancak Cumhuriyet sonrası gerçek bir
yargı organı hüviyetine kavuşabilmiş tir. Hatta bu dönemde de,
na kadar yasama organm ın vesayetinde geçirilmi ş bir
1934 yılı
süre söz konusudur.
idarenin bütün eylem ve i şlemlerine karşı yargı yolunun
açık olduğu Anayasa'nın 125. maddesinde vurgulanarak, hundan biri güvence altma
kuk devletinin olmazsa olmaz ko şulları
n ayn
ı maddenin değişik fılcralan
alinmak istenmi ştir. Buna karşı
iş ik maddelerde bu temel ilkeye s ınırlamalar getirilmesi
ile değ
erkler ayrılığı ilkesi ile hukuk devleti ilkesine ayk ırılık oluşturmaktadır.
nda idari yargılama usulünün
Anayasa'daki smırlamalar yanı
temelini oluş turan ilkeler açı smdan özellikle yurutmenin durdurulması kurumuna getirilen ağır koş ullar nedeniyle de, hızlı,
keyfi ve hukuka aykırı hareket etmeyi alişkanlık haline getiren
ı yetkisinin kullamlmasmı s ırurlayan aleyhe
idareler lehine, yarg
düzenlemeler getirilmi ş bulunmaktadır.

Saym Cumhurba şkanım,
idari yargı bir bakıma yürütme erkini elinde bulunduran siyasal iktidarlar için büyük bir güvence sa ğlamaktadır. Yürütme
ve idarenin hukuk d ışı eylem ve iş lemlerini denetleyerek onlarm
hukuka uygun biçimde görevlerini yapmalar ım sağlayacak ve
na yardımcı olacaktır. Bu suretle
idarenin hukuk içinde kalmas ı
n güvenilir yol göstericisi olahukuka duyarli bir siyasal iktidar ı
rak kabul edilmelidir.
523
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Daha önce yapmış olduğumuz konuşmalarda da ısrarla vurguladığımız gibi, idari yargıyı zayıflatan ve böylece yönetimin
yargısal denetiniini engelleyen veya gecilctiren bu ve benzeri
olumsuzluklar hızla giderilerek, yurttaşın güçlü, etkin ve her
türlü imkarıa sahip idare karşısı
nda, hak arama özgürlü ğünün
önündeki tüm engeller kald ırılmalıdır.
"Yargı bağımsızlığı ", hukuk devleti için olmazsa olmaz bir
şarttır. Ancak bu, Anayasa yarg ısı ya da idari yargı gibi, muhatabı doğrudan devlet organlan olan yargı organları bakımından
çok daha önemlidir. Bağımsızlığı tam olarak sağlanmış bir idari
yargının varlığı, hukuk devleti ilkesi açısından en temel zorunluluktur. Çünkü idari yargı, yurttaşın idarenin hukuk dışı işlem ve
eylemlerine (hafta kusursuz sorumlulukta oldu ğu gibi, hukuka
uygun idari eylemler sonucu gördüğü zararlarına) karşı sığmabileceği yegane merciidir.

Yürütmenin aktif unsuru olan idare, yurttaşların hayatının
her amnda onunla muhatap olan büyük gücün, kamu kudretinin ad ıdır. Bu güç hukukla bağlı olmadığı zaman, ne yapaca ğı
belli olmaz ama olumsuz şeyler yapabileceği açıktır. Tarihteki
antidemokratik rejimlerin kaynağında, erklerin tek elde toplanmasından doğ an kudret tekelinin olduğunu unutmamak gerekmektedir. Bu durum sadece baskıcı kral ve diktatörlere özgü de
değildir. Bir elde toplanan ve kab ı
na sımayan sınırsız güç, her
koş ulda insan hak ve özgürlüklerinin yan ı sı
ra demokrasinin de
en büyük düşmanıdır.
Demokrasilerde de ço ğunluk, denetimsiz ve rakipsiz bir kuvvet durumuna gelirse, aynı sonuç ortaya ç ıkar, zorbalık ve baskı
politikaları güııcelleşir. Bir Fransız özdeyişinde anlamlı bir biçimde ifade edildi ğ
i gibi "yetkiler kötüye kullan ı lmadıktan sonra ne
işe yararlar ki?"

Bu olumsuz olas ılıkların ortadan kalkmas ının çaresi bağımsız
yargı ve onun sağlayacağı yargı denetimi olarak ortaya ç ıkmaktadır. 0 halde, bağımsız bir idari yargının varlığı, yurttaşların
hukuk güvenliği için yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu, o kadar
önemlidir ki, bazı hukukçular, hukuk devletinden sadece bağıms ız bir idari yargının varlığı n ı anlamak gerektiğini söyleyebiln-ıiş524
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nı n da birinci sorunu, yarg ı bağımsızlıönemli olarak, idari yarg ı
ğının tam olarak sa ğlanmasıdır.
Maalesef, Türkiye'de yarg ı bağımsizlığı nin yeterince sa ğlanamamış olması , son derece ciddi bir sorun olmaya devam etmekteör. Ufukta da, bu sorunun çözümüne dair bir ışık görülmemektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi Ba şkanı kuruluş yı l dönümü

nda bu durumu " ... bitmeyen bir senfoniye dönü şmüşkonuşması

tür...demek suretiyle özetlemi ş tir. Siyasal iktidarlar ortaya koydukları her te şebbüslerinde, bu sorunu de ğil çözmek, daha da
ağırlaştırmak niyetinde olduklarm ı ortaya koymu şlardır. Bunu,
son olarak 2007 y ılı nda Türkiye'nin gündemine ta şıdıkları meşhur "sivil anayasa" taslağmda aç ı kça görmekteyiz. Daha sonra,
ı ya da meslek kurumunun görü şü alınnda hiçbir yarg
2008 yılı
na sundukları
madan bir sabah aniden Avrupa Birli ğ i makamları
"Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Taslağı"ndan da anlaşılmaktadır.
ış tay' daki dosya art ışı
idari yargının tepesinde bulunan Dan
n gerçekve iş yükü adil, sağlıklı ve gecikmeksizin yargılamanı
n
gereklerine
uynı
leştirilmesi yan ı sı ra yüksek mahkeme olmas ı
ve
n
ı
ması
gun düzeye çekilmesini sa ğ layacak ivedi önemlerin al
gerekli yasal düzenlemelerin yap ılmasım zorunluluk haline getirmiştir. Bu ba ğlamda idari yap ınıı zm ve hukuk devletinin gereklerine uygun bir idari yarg ı sisteminin ya ş ama geçirilebilmesi
ı sistemimizi olu şturan
için, ba ş ta anayasa olmak üzere, idari yarg
ş ama geçirilmelidir.
iklikler
süratle
ya
ysalarda gereken de ğiş
i gibi idari yarg ı sistemimiz, 1982 y ılında yürürlüğe
Bilindiğ
giren, 2575 sayıli Danış tay Kanunu, 2576 say ılı Bölge İdare Mahkemeleri, Idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulu ş
ılama
ve Görevleri Hakkı nda Kanun ve 2577 say ılı idari Yarg
Usulü Kanunu ile yeniden yap ılandırılmıştır.
Önceleri, k ı smi bir rahatlama getiren bu düzenlemeler, idare
mahkemelerinin yurdun çe ş itli yerlerinde görev yapmas ı, bunun sonucu yurtta şların daha çabuk ve daha kolay hak arama
n yanı sı ra idarenin yurtolanaklarını elde etmesi, tüm bunlar ı
taş larla olan ili şkilerinde uzla şmadan çok ihtilaf ı tercih etmesi,
yurttaş-devlet ili şkilerinde kamu çal ışanları yla ilgili imar düzen525
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lemeleriyle ilgili ve vergi hukukuyla ilgili yeterli ve ayr ıntıli yasal düzenlemelerin bulunmamas ı tabi hepsinden önemlisi "genel
bir idari usul yasas ının" çıkarılamamış olması, Danıştay' ın 1982
öncesi yapıya dönmesine neden olmu ş tur. Gelinen noktada kökili ve kahcı çözümler yerine dava dairesi ve üye say ısı artıniması
ve zaman, zaman idari yarg ı yasalarında değişiklik yap ılması
gibi geçici önlemler al ınmıştır. Nitekim "2575 sayılı Danış tay Kunununda, 2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve
Vergi Mahkemelerinin Kurulu ş u ve Görevleri Hakkı nda Kanunda ve
2577 sayılı İdari Yargı lama Usulü Kanununda Değişiklik Yap ılmasına
Dair Kanun Tasans ı Taslağı " gündemdedir. Oysa daha önce yapılıp olumlu sonuç almamayan yasa de ğişiklikleri yerine "genel
idari usul yasası " baş ta olmak üzere idari yarg ıyı oluşturan tüm

yasal mevzuatın, hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti ilkeleri de dikkate al ı narak, ülkemizin gelişen ve değişen koşulları
na
uygun bir biçimde yeni ba ş tan düzenlenmesi çok daha yararl ı
sonuçlar verecektir.
Sayı n Cumhurbaşkanım;

Ülkemizde idari eylem ve i şlemlerin çoğu kez hukuka aykırı
bir biçimde düzenlenmesinin ve büyük bir k ısmının yurttaşlar
tarafmdan idari yarg ıya taşınnıasınm temel nedenlerinden birisi"., memur dokunulmazl ığı ... olarak da tanımlayabileceğimiz
idarenin ajanı durumunda olan devlet memurlannın haksız ve
hukuk d ışı iş lem ve eylemlerinden dolay ı doğrudan sorumlu olmamaiarmdan kaynaklanmaktad ır. Anayasa'nm 125/5.
maddesi hükmüne paralel olarak, 657 say ılı Devlet Memurlan
Kanunu'nun 13. maddesinde " ... kiş iler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak, u ğradı klan zararlardan ötürü, bu görevleri yerine
getiren personel aleyhine değ il, ilgili kurum aleyhine dava açarlar..."

hükmü kar şısı
nda birçok kamu görevlisi tesis etti ği işlem ve eylemlerde özensiz ve hukuka ayk ı
rı davranmaktadırlar. Aynı şekilde tesis edilen i ş lem ve eylemlerin suç te şkil etmesi halinde,
Anayasa'nı n 129/6. maddesi hükmüne göre " ... kamu görevlile-

ri hakkında ceza kovu ş turması açılması belirlenen istisnalar dışında,
kanunun gösterdiği idari merciin iznine tabidir.... tüm bu koruma

hükümleri kimi kamu görevlilerinin sorumsuz davranmalarma
neden olabilmektedir.
526

Türkiye Barolar Birli ği 31. Olağan Genel Kurulu

Ş
idari yargı bugün kimi nedenlerle etkin ve yayg ın yargısal de- AÇI
KONU ŞMALARI
netim gerçekleştirememekte, yeterince h ızlı çahşamamaktadır.
nı, yargı dışı ndan kaynaklanan sorunidari yargı run sorunları
ikiye ay ırmak mümkündür. Faşeklinde
lar ve yapı sal sorunlar
n genellikle idari yarg ı içi yap ısal sorunlar olmaktan
kat sorunları
ndan kaynaklanan problemlere ili şkin olduğu göçok, yargı dışı
rülmektedir. Bu ba ğ lamda, idari yargını n karşılaştığı en büyük
sorun, muhatabı olduğu idarenin hukuka uymama yönünde her
geçen gün artan kararl ılığı olarak kağınııza ç ıkmaktadır.

1. idari Yargı mn, Kendisinden Kaynaklanmayan Sorunlar ı

(Çevresel Sorunlar)
a. idarenin hukuka uymama kararl ılığı içinde olmas ı: idari
ı orgarundan,
yargı
nın önündeki en büyük sorun budur. Bir yarg
uyuşmazhları makul sürede ve elbette ki isabetle çözmek suretiyle etkili ve verimli çal ışması beklenir. Bunun için de en temel
sorun, yargı çlara ve mahkemelere dü şen iş yüküdür. idari yarndaki uyu şmazlıkları çözmekten
gı
nın iş i, vatanda şla idare aras ı
nda
idare,
hep
hukuka
ve hakkaniyete uygun hareibarettir. Aslı
n ın iş yükü son derece azalacakket etse, teorik olarak idari yarg ı
tır. Uyu şmazlıkları sıfira indirmek elbette ki mümkün de ğildir;
ama bunun çok ciddi oranlarda azalt ılması mümkündür. Ancak,
gerçek durum bunun tam tersidir:
idarenin eylem ve i ş lemlerinde hukuka uygun hareket etmediğinin en belirgin örneği Maliye Bakanlığı'nı n vergi mükellefleı lama istatistikleridir. Yarg ı ya intikal eden uyuş riyle olan yarg
mazlı klar içinde, ilk dört s ırayı oluşturan uyu şmazlıkların vergi
mahkemelerindeki idare aleyhine sonuçlanma oranlar ı -Takdir
komisyonu kararlar ı % 90, Vergi denetmeni raporları % 77, Yaygm yoğun vergi denetimiyle ilgili tutanaklar % 83, Bakanhkça
yayımlanan genel tebli ğ lerde % 91, ödeme emirlerinde ise % 95
oranında mükellef lehine sonuçlan ımştır.
Bu başvuruları ayrı ayrı incelediğimizde Dan ıştay'da vergi ihtilaflarıyla ilgili toplam ba şvuruları n % 80'ini vergi idaresi
ıştay'a yap ılan
yapmakta,% 20'sir ıi mükellef yapmaktad ır. Dan
vurusunun
%
77'si
vergi
mükellefi
lehine,
ş
bu toplam temyiz ba
% 23'ü vergi idaresi lehine sonuçlanmaktad ır.
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Aynı şekilde, Danıştay'da temyiz edilen gelir vergisi uyu şmazlıklarmda temyiz ba şvurusunda bulunanlarm oranı % 79
vergi idaresi, % 25 vergi mükellefi, Danıştay'a yapılan bu başvurularin sonuçları ; % 75 mükellef lehine, % 25 vergi idaresi lehine
sonuçlanmaktad ır.
Yine Danıştay'da temyiz edilen kurumlar vergisi uyu şmazlıklarmda temyiz başvurusunda bulunanlarm oran 84 vergi
idaresi, % 16 vergi mükellefi, Dan
ıştay'da temyiz edilen kurumlar vergisi uyuşmazlıklarının sonuçları ise % 84 mükellef lehine,
% 16 vergi idaresi lehine sonuçlan.maktad ır.

Vergi idaresinirı temyiz ettiği davaların toplam sonucu ise
% 88 mükellef lehine, % 12 vergi idaresi lehine olarak sonuçlanmaktadır. Bu tablo sağlıklı bir hukuk devletinde yaşanması
mümkün olmayan ve idarenin vatanda şları dava açma zorunda
bırakan hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulundu ğurıu gösteren çok çarpıcı bir sonuçtur.
İdari yargı da bu özensizlikler nedeniyle uyu şmazlıklar sürekli artmaktadır. Ancak bu artış , idari yargıda genel görevli
mahkeme olan idare mahkemeleri esas al ındığında, son on yılda
kabaca şöyle bir seyir izlemektedir. Aç ılan ortalama dava say ısı,
1998 ila 2002 yılları arası
ndaki ilk beş yılda; 53.000 den 80.000'e
çıkmış ; 2003 ila 2007 yılları arasmdaki beş yıllık dönemde ise,
bu sayı sürekli artarak, 2007 y ılında 145.000'e dayamnıştır. Yani,
dava sayısı her yıl sürekli artmaktadı r. Ama bu artış, 1998'e göre
beş yı l sonra % 50 iken, 2003'e göre beş yıl sonra yani 2007 de %
80'e ulaşntştır.
Her yı lki davaların yaklaşık üçte biri, ertesiıla
y devretmektedir. Bir de temyiz sonucu bozulan dosyalar eklendi ğinde, dosya
sayıları çok büyük rakamlara ula şmaktadır. Böylece, aynı dönemin ilk beş yıl ı
nda (1998-2002), toplam dosya say ısı 91.000'den
125.000'e yükselmiş iken, devam eden beş yıllık dönemde, katlanarak artmış, 2003 yilmda 142.000, 2004 yılında 187.000, 2005 y ılı
nda
221.000 ve nihayet 2006 yılı
nda 274.000'e ulaş arak rekor kırmıştır.
Bu rakam, 2007 yılı
nda 19.000 azalarak 255.000'e gerilemi ştir.
Görüldüğü üzere, idari yargı , kendi bünyesine göre oldukça
ağır bir dava yükü altmdadır. Bu yükün, sürekli yeni mahkeme528
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ğyol de ğildir. idari yargı dalci dava sayısı , idarenin hukuku çi
nemedeki kaıarlılığııun göstergesi say ılmaktadı r. Yani bu duıa övünülecek de ğ il, üzerinde ciddi cidrum, hukuk devleti ad n
di dü ş ünülecek bir durumdur. Bu davalarm %40'm ı a şkmırun
ndan aç ılan davalar olmas ı,
idareye kar şı kendi personeli taraf ı
nda 57.000 memur,
daha da dü şündürücüdür. Yani, s ırf 2007 y ılı
dare
hukuka
uymaya
karar verdi ği
idareye kar şı dava açmıştır. İ
zaman, dava sayıları artmayacak, hafta azalacaktı r. Özetle, idari
yargıyı etkin kılmanın yolu, idarenin hukuka uymay ı benimsemesinden geçmektedir. Aksi takdirde bu sorunun gerçek bir
çözümü yoktur.
nın gereği gibi uygulanmaması: İdareb. Mahkeme kararlar ı
nin, mahkeme kararlar ını gereği gibi ve gerekçesini gözeterek
uygulamaktan kaç ınmaması gerekmektedir. Ama uygulamada
durum bunun tam tersi olmaktad ır.
Mahkeme kararlar ının gereği gibi uygulanması , idare taran sonucunun, hem de gerekçelerinin dikkate
fmdan hem kararı
na
alınması anlamı gelmektedir. Hatta idare, istikrar kazanm ış
ı şekilde i ş lemlerinde göz önünde bulundurmakararları da ayn
n etkinliğinin ve giderek
nı
il, uygulamalıdır. Aksi durum, yarg ı
yargıya güvenin azalmas ı demektir ki, bir hukuk devletinde bunun kabulü mümkün de ğildir.
Bunun sa ğlanması için, her ko ş ulda yetkililer hakk ında daha
süratli ve daha basit usullerle ceza davas ı açılabilmesine olanak
sağ layacak düzenleme yap ılmalıdı r. Hafta bu konuda do ğrudan C. Savc ıları yetkili kılınmalıdı r. Yargı kararlarını bakanların
emri ve bilgisi altında uygulamayan görevliler hakk ında soru şturma izni verilmedi ği s ık ya ş anan olaylar olarak kamuoyuna
yansımaktadı r. Özellikle siyasi nedenlerle, yerine getirilmeyen
kararlardan dolay ı bazı yetkililerin aç ı kça korundu ğu konusunda kamuoyunda olu ş an izlenimin, yarg ının etkinliği aç ısından
mutlaka giderilmesi gerekti ğini, alt ı n çizerek söylemeliyiz.

Son yıllarda, yasama ile yürütme erklerinin eylemsel olarak tek
elde toplanmış olmasının bir sonucu olarak "yasama yetkisi ku 11amı uygulanmaz hale getirilmektedir.
tarak" mahkeme kararlar
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Buna en çarpıcı örnek; Avukatl ı k Kanunu'nun 168. maddesi
gereği Türkiye Barolar Birli ği'nin Adalet Bakanl ığı'yla birlikte
her yıl için yeniden düzenledi ği Avukatlı k Asgari Ücret Tanfesi'nin
vergi mahkemelerjndeki vekalet ücretinin as ıl olarak maktu, s ımrlı olarak da nispi belirlenmesine ilişkin hükmünü Dam ştay
8. Dairesi'njn 23.1.2008 gün ve 2007/1110 E,2008/332 K say ılı
kararı ile avukatlar lehine iptal etmi ştir. İdari Yarg ılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin idari yargı kararlarmın 30 gün
içinde yerine getirilmesine ili ş kin en-iri uyarınca Avukatlık Ücret
Tanfesi'nde vergi davalar ı nda nispi vekalet ücreti düzenlemesi
yapılmıştır.

Sözkonusu iptal karar ı temyiz edilmesi nedeni ile halen Damş tay Idari Dava Daireleri'nin Genel Kurulu incelemesinde olup
yargı lama sürmektedir.
Maliye Bakanl ığı , nispi olarak düzenlenmesi nedeniyle vergi
uyuşmazlı ldarmda vekalet ücretlerinin çok yüksek miktariara
ulaşacağın
ı ileri sürerek tekrar maktu vek1et Ücretine dönülmesini ısrarla talep etmi ş ancak bu talep idari yarg ı lama usulü yasasının açı k hükmü ve halen Danış tay incelemesinde olan konu
hakkında idari yarg ının yetkisini a ş acak bir düzenleme yap ılması olanağı bulunamam
ıştır.
Bu karannıı z Maliye Bakanl ığı yetkililerine iletilince bakanlı k yarg
ı yetkisini bir biçimde dolann- ıak amacı yla Anayasa'nın
138. maddesini de dikkate almadan, halen TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'nun gündeminde olan Gelir Vergisi Kanunu ve Baz ı
Kanunlarda De ğişiklik Yap ılması Hakkında Kanun Tasarısı'na
bir madde ekleyerek "...doğan her türlü davalarda, duru şmasız ise
390 TL duru şmalı ise 550 TL azaini maktu avukatl ı k ücretine hükmedilir" biçiminde bir düzenleme yapmak aray ışı içine girmi ştir.

Bu giriş im erkler aynl ığını n içselleştirilmenıjş olduğu yanı
nda
yasama ile yürütmenin yarg
ı erkine karşı birlikteliğinin somut
bir göstergesidir.
c. Genel İ dari Usul Kanunu Bulunmamas ı : Kamu yetkisi
kullanan organlar ı n çalış ma usulleri önceden belirli ve saydam
olmak durumundad ı r. idarenin, bazı işlemlerde takip edeceğ
i
usuller bellidir: Kamula şt-ı rma, ihale iş leri vs. Ama genel bir idari
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usul kanunu y ıllardır ç ı kartılamanııştır. idarenin karar sürecin- KONUŞMALARI
de nas ıl davranması gerektiğinin standart kurallara ba ğlanmanda
ı
sı yanı nda, yönetilenlerin de ittihaz edilecek i şlemler hakk
şmazuyu
ıkacak
önceden bilgi sahibi olmas ının getirilmesiyle ç
likların yargı önüne gelmeden büyük oranda çözün ılenmesifle
olanak sa ğlanmalıdır. Bu sürecin çal ışmaması önemli bir noksanlıktır.
Kanunun ç ıkartılması, belki ilk ba ş ta dava say ılarmda bir aruş a yol açabilirse de, orta vadede hem yurtta şların hukuksal güvenliği, hem de mahkemelerin denetim yaparken daha objektif
ölçütlere sahip olabilmelerini sa ğlayacak ve i ş yükünün de azalmasma sebep olacaktır. Ayrıca, taslak ş ekline göre, bu kanunla, idareye belli konularda sulh olma ve sulh oldu ğu konularda
ödeme yapma yetkisi de tanırımaktadır. Bu ise, uyu şmazlıklaun yarg
ı önüne gelmeden çözümünü sa ğ layabilir. Böylece, hem
mahkemelerin i ş yükü azalmış , hem de yurtta şların ma ğduriyetleri daha hızlı giderilmiş olabilir.

2. idari Yarg ını n Yapısal Sorunları
almaa. idari Yargıçlarm Kayna ğı : Yeterli hukuk formasyonu
her
idari
n
ı
caları
ı ç olabilmeleriflin sak
n idari yarg
mış olanları
nuz
bir
konu
olmasma
ra ğyargı gününde özellikle vurgulad ığı
men konu güncelli ğini korumaya devam etmektedir.
ndan kamu yöneticileDanış tay'a idari yargı ve savc ılarm d ışı
rinden atama yap ılması yönterninden de y az geçilmesi gerektiğine inanmaktayız.
ın Anlaşılabilir ve Basit Hale Getib. İlk İnceleme Konular ın
ı da ortalama darilmesi: istatistikler incelendi ğinde, idari yarg
ndan
biri nedeniyle
vaların dörtte birinin, ilk inceleme konular ı
i görülmektedir. Bu, oldukça yüksek bir orand ır ve
reddedildiğ
bu noktada bir sorun oldu ğu aç ıktır. Üstelik ilk inceleme konularmdan ret, bazen y ıllar sonra, davanın temyiz ya da karar dünda dahi gerçekle şebilmektedir. Örne ğin, "kesin
zeltme aşaması
ve yürütülmesi gerekli i ş /em olma" zaman zaman son derece dar
nda idari i ş lemin denetim d ışı kalmasına yol
ıp, asl ı
yorumlan
açılabilmektedir. Ayn ı şekilde, "idari ba ş vuru yollannrn tüketilme531
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mesi" konusu da, özellikle idari ba ş vurular için dava açma süresinden daha k ısa süreler tanınmış olması durumunda hak arama
özgürlüğünü engelleyecek şekilde kar şımıza ç ıkmaktadır.
Özellikle tam yarg ı davalarmda idareye ba şvuru şartının
aranması, yasal imkans ızlılc dolayısıyla ş u anda hiç de i şlevsel
değildir. Çünkü idarenin, yerel idareler hariç, böyle bir ba şvuruyu de ğ erlendirecek ne yetkisi, ne de buna ili ş kin bir bütçesi
vardır. İdare, önce kendi içinde bu konularda yetkili kil ındıktan sonra böyle bir ba şvurunun anlamı olabilir. Hatta bu durumda, uyu şmazlıkların yargı orgam önüne gelmeden çözülmesi de sa ğlam-niş olabilir ki, arulan usul kural ının amacı da
zaten budur.
İ dare ve vergi mahkemeleri aras ı nda görev uyu şmazlığı çıktığmda, vergi mahkemelerinde dava açma süresinin daha k ısa olması nedeniyle, idare mahkemesinde dava aç ılmış ve daha sonra
vergi mahkemesi görevli görülmü ş se, yine hak kayb ı
na yol açılabilmektedfr. Örne ğin burada, sürelerin e ş itlenmesi bir seçenek
olarak dü şünülebilir.
Özetle, idari yargı da ilk inceleme konular ı aşaması, oldukça
sorunlu bir a ş ama olarak gözükmektedir; bu konunun idari Yarı lama Usul Kanunu'nda yap ılacak de ğiş iklikte üzerinde önemg
le durulması gerekmektedir. Bir davanın, ilerleyen a şamalarda
ilk inceleme konular ı bakınıından reddedilebilmesi için, ilk inceleme s ırasında anlaşı lamayan bir durumun varlığı gibi bir şartın
getirilmesi mümkündür. Bu noktada, idari yarg ıçlara da büyük
görev dü şmektedir: Yargı yerleri, bir davay ı ilk inceleme konuları bakınıjndaı-ı incelerken, buradaki her yasal düzenlemenin,
sonucu itibariyle hak arama hürriyetine bir k ısı tlama getirdiğini
gözden uzak tutmamal ı , ilk inceleme konular ının s ınırlayıcı yönlerini münıkün olduğunca dar yorumlamalıdırlar.
c. Bölge idare mahkemelerine itiraz yoluyla gelen konular ı
n
artırılması, Danış tay'da ilk derecede bak ılan davalarm mümkün olduğunca azaltılması, i ş yükünün yarg ı örgütü içerisinde
dengeli da ğıtımı m sağlayacağı için, davaların süresinin de k ısalmasına hizmet edecektir. İ stinaf mahkemelerinin yararlar ı
ve zararlarının tartışılması bir yana bırakıldığı nda, Bölge İdare
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Mahkemeleri'nin kolayl ıkla istirtaf mahkemelerine çevrilebilme- KONU ŞMALARI
si mümkün olduğundan, idari yarg ı da tstinaf Mahkemeleri sistemine geçilebilmesinin adli yarg ı ya göre çok daha kolay olaca ğı
düşünülmektedir.
d. idari Yargılama Usul Kanunda De ğişiklik Yap ılması Hakkında Kanun Tasansı : Uzunca süredir haz ırlıkları sürmüş olan
bu konunun, güncellenmek suretiyle son ş ekli verildikten sonra
TBMM'ye gönderilmesi sa ğlanmalıdır. Böylece, idari yargılama
usulünün uygulamada aksayan yönleri giderilmi ş ve yurttaşların idare karşısı nda haklarmı daha kolay ve etkili şekilde aramaları sağ lanarak, hukuk devleti idealine katk ı da bulunulmu ş
olacaktı r. idari yargılama usulü kanununda de ğişiklik yapılması, idari yargı lama usulünü do ğrudan ilgilendiren kamu hukuku
alanındaki yasal ve anayasal de ğiş iklikler nedeniyle de gereklidir. Örneğin, Anayasa'nm 40. maddesinde yap ılan "Devlet, işlemlerinde, ilgili ki ş ilerin hangi kanun yollan ve mercilere ba şvuracağını
ve sürelerini belirtmek zorundad ır" şeklinde 2001 y ılında yap ılan

değiş iklik, idari Yarg ı lama Usulü Kanunu'na yans ıhlmamıştır.
Aynı şekilde, idari Yarg ı lama Usulü Kanunu, özellikle süreler
yönünden yine Bilgi Edinme Kanunu ile de uyun ılaştırılmamış tır. Tebligat Kanunu'nda yap ılan de ğişiklikler aç ısından da bir
gözden geçirme gereklidir. Son olarak, Genel idari Usul Kanunu ile idari Yarg ı lama Usulü Kanunu'nun mutlaka birbirini tamamlar şekilde yürürlü ğ e konulmaları zorunludur. Çünkü idari
aşamada ba şlayan süreç, uyu şmazlı k o aş amada sonuçlanmad ığı takdirde, yarg ılama a ş amasmda da devam edecektir. Bu iki
kanunun birçok noktada hükümlerinin birbirini tamamlamas ını
ğnegerektirmektedir. Genel Bir idari Usul Kanunu'nun yoklu u
deniyle, Idari Yargı lama Usulü Kanunu'na alman baz ı hükümlerin buradan ç ıkartılması, Genel idari Usul Kanunu'na aktar ılması da gerekebilecektir. Özetle, bu iki kanun birlikte dü şünülmek
durumundadır.
ı sıra, özellikle üzerinde durulmas ı
e. Bu genel yaklaşımı n yan
ır.
gereken baz ı hususlara da şöylece de ğinmek yararl ı olacakt
aa. idari yargı da, asli müdahale benzeri bir kurumun kabul
edilmemiş olması , bazen do ğrudan davaya taraf olamayan ki533
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şilerirı, tali müdahale yoluyla hakk ını elde edememesine neden
olabilmektedir. İdari işlemin doğrudan muhatabı olan kişinin
mevcut durumun devamı nda menfaati oldu ğu hallerde durum
böyledir. Tasarı da, bu konunun ele al ı
ndığı, davaya katılanın,
katıldığı andan itibaren davamn gerektirdiğ i usulü işlemleri tek
başı
na yapmasum-ı önerildiği görülmektedir ki, bu öneri gereksinmelere uygundur.
bb. Idari yargı da, eskiden var olan yorum davalar ını
n yanı
sıra, tespit davası
na da gereksinim oldu ğ
u uygulamada çok karşılaşılan bir yakınmadır. Adli yargının içtihatla geli ştirebildiği
bu dava türünün (tespit davas ı), bir içtihat kurumu oldu ğu bilinen idari yarg ıda içtihatla geli ştirilememiş olması ilginçtir. Bu
durumda, taslakta yer verilen yorum davalar ının yanı sıra, yasal
olarak bu dava türünün (tespit davas ı ) de düzenlenmesinde yarar olduğu düşünülmektedir.
• cc. Yürütmenin durdurulması konusu: Bilindi ği üzere, idari
işlemler hukuka uygun say ılırlar ve bu nedenle de dava aç ılması
o iş lemin yürütülmesinı durdurmaz. Gerçi, y ılda aleyhine toplamda 200.000'i bulan dava aç ılan (dava aç ılmayıp sineye çekilen
olaylar da mutlaka çoktur) bir idarenin, i şlemleririin hukuka uygunluk karinesinden yararlan ıyor olması ne derece meşru sayılabilir ve hakkaniyete uygundur?
Bilindiği üzere, vergi mahkemesinde dava aç ılması, yürütmeyi durdurmaktad ı r. Ama idare mahlcemesindeki bir davada
yürütmeyi durdurma kararı verilmedikçe, i ş lem yurumektedir.
Yürütmeyi durdurma şartlan "ve" ile bağlanmıştır. Bu şartların
"veya" ile ba ğlanması , yurttaşların "hukuka uyınama" yolunda
sabıkası sürekli artan idare kar şı smda daha bir hukuksal güvenceye kavu şmasma yard ım edecektir. (Aç ıkça hukuka ayk ı
rı
olan bir iş lemde, bir de telafisi güç yahut imkans ız zarar şartı
aranması anlamlı gözükmemektedir). Ama bu yakla şım biraz
aşı
rı görülürse, bu takdirde, hiç olmazsa, bir kere uygulanmakla
tükenen idari i şlemler bak ımından, do ğrudan dosya üzerinden
yürütmeyi durdurma karar ı verilebilmesi idari yarg ıçlara tanınmalıdı r. Aksi durum, gerçekten de telafisi imkans ız zararlara yol
açmakta, süreç daima yurtta şın aleyhine i şlemektedir.

AÇI Ş
KONUŞMALARI
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Sayı n Cumhurbaşkanını;
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ilkesinin
merke"hukuk
devleti"
z
gibi,
Yukarda aç ıkladığınıı
zinde idari yargı yer alır. idari yarg ının ba ğımsızlığı , etkililiği
ve verimliiği, bu bak ı mdan bütün bir hukuk sistemi ve hukuk
devletinin temeli bakımı ndan büyük önem ta şımaktadır.
"Hukuk devleti", devleti yöneten iktidar sahiplerinin egemenliği karşısında ki şilere ba ğımsı z bir haklar ve özgürlükler çevresi-alanı tanı yan ve iktidar sahiplerince bu haklara yap ılacak
msı z yargı güvencesi olan ve
müdahale ve sald ırılara kar şı bağı
iktidar sahiplerinin bu hak ve yetkilerini Anayasa ve hukukun
ı sağ layan devlettir.
temel ilkelerine uygun biçimde kullanmas ın
Hukuk devleti anlay ışı nda insan haklan ba şta olmak üzere
temel hak ve özgürlükler güvence alt ı na aimmalı ve insanlık
onurunun korunmas ı yamnda e ş itlik ilkesi de temel amaç olmalıdı r. Böylece giderek "Hukuk Devleti" ilke ve kavramı hak ve
özgürlüklerin "hukuk" güvencesini sa ğlayan onlar ı yaşama geçiren devlet olarak algılarıınaya ba şlarmştır. Kuvvetler ayr ıhğı,
temel hak ve özgürlüklere ba ğlı kalmayı da içeren, yasaman ın
anayasaya uygunlu ğu yürütme ve yargını n hukuka ba ğlı olması , ayrı ca devletten kaynaklanan haks ızlı klarm giderilmesi yamnda ya şamın her alanında "hukuk güvenhiği"nin varlığı "hukuk
devleti" nin temel ö ğelerini olu şturur.
İş te tam burada hukuk ö ğretimi ve hukukçun ım e ğitiminin
önemi ortaya ç ıkmaktadır. Hukuka ve onun ö ğretimi ve e ğitimi
sonunda yeti ş en hükukçuya verilen önem, o ülkede uygulanan
siyasal-hukuksal rejimin kalitesiyle do ğrudan orantılıdı r. Bu gün
retim ve e ğitiminin nitelikli hukukçu yeülkemizde, hukuk ö ğ
tiştirilmesinde yeterli ve ça ğın gerekleri ile uyumlu olmad ığı ve
buna dayal ı olarak siyasal, sosyal, toplumsal ve yarg ı alanmda
ortaya ç ı kan sorunların, temel nedenlerinden birinin de hukuk
öğretimi ve hukukçu e ğitimdeki eksikliklerden kaynakland ığı
genel bir kanıdır. Çünkü nitelikli ve donan ımlı hukukçularm,
hukuk devletinde önemli görevleri vard ır. Hukuk devletinin gelişmesinde, sorunlar ı a ş mada, görevleri ve sorumluluklan yerine
ı geliştirmede nigetirmede, yetkileri kullanmada, insan haklar ın
telikli ve donan ımlı hukukçularm büyük pay ı vardır. Bu anlam535
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da hulcukçu olmazsa devlet s ıradan bir örgütlenme ve yönetme
mekanizması olarak kalı r. Ona çağdaş özelliklerini kazand ıracak
olan hukukçudur. Bu bak ımdan "biat, itaat ve töre" kültüründen
arı
ndırılmış aydınlık kafalı nitelikli ve donanımlı hukukçu yeti ştirmek son derece önem ta şımaktadır.
Bu konunun önemini, Ord. Prof. Dr.H ıfzı Veldet Velidedeoğlu bir söyleşisinde "... Hukuk adam ı sıfatını taşıyan kiş i bu s ıfata la-

yık olmalıdı r. Bu ise feragat vefedakürl ı k ister. Yüreklilik ister. Adalet
tarihinin temiz yapraklannda ancak böyle feragatli, fedakür ve cesur
yargı çlar yer alı r. Hangi anayasa, hangi yasa konulursa konulsun, bir
ülkede hukuk devleti ancak sa ğlam bilgili ve yürekli yarg ı çları n yargı
görevi başı nda bulunmasıyla; ba ş ka bir deyimle, yargı görevi başında
bulunanları n bükülmez, bilgili ve yürekli olmaları yla gerçekle şir. Bu
olmadı kça 'hukuk devleti' kavram ı anayasa kitaplar ını n yap rakları
arası nda tutsak kalmaya mahkı2m olur." demek suretiyle kon ı.muı-ı

önemini belirtmiştir.
Tüm bu aç ıklamaları
n ışığı
nda; hukuk devleti; var olan hukuku tanıyan, aç ıklayan, geli ştiren, ba şarılı olarak uygulayan,
olması gereken hukuku ara ştı ran, hukuk bilirni gereklerine göre
mesleğini yerine getiren, hukuku kuramsal ve ele ştirel aç ıdan
ele alan, hukuki sorunlara çözüm bulmak için hukuk kurallannı ve olanaklarını kullanmasını bilen, genel kültürle donanm ış,
mesleki formasyona sahip, hukuka ve adalete inançl ı ve bağlı,
ahılalch, erdemli, bilgili, kültürlü, geni ş ufuklu, ho şgörülü, insan
sevgisiyle dolu, insan haklar ı na saygılı , hukuku ve hukuk devletini bireylerin hizmetine sunan, sorumluluk duygusu geli şmiş,
sorunları saptama, irdeleme, yarg ı lama niteliği bulunan, küçük
hesaplarm ard ından gitmeyen, halk psikolojisini bilen, mesleki
ve şahsi saygmlık ve onura dü ş kün, hukuk kuralları
na i şlerlik
kazandıran, hukuku ya şayan ve ya şatan, halka karşı güler yüzlü ve tarafsı z, haklı ya arka çıkan ve güven veren, şiddeti reddeden, barışı, dengeyi, adaleti ve huzuru savunan, siyasal iktidarlar baş ta olmak üzere çe şitli güç odaklar ına karşı bağımsızlığını
koruyan, yargı ç, savcı , avukat, noter, bilim adam ı ve hukukçu
kamu görevlilerine şiddetle ihtiyaç duymaktad ır. Çünkü hukuksal yorum ve de ğ erlendirme sosyoloji, psikoloji, siyasal tarih, felsefe, iktisat, mant ı k ve hatta matematik gibi bilim dallar ına olan
536
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ve böylece hukuki dü şünmeyi öğrenmiş hukukçular yeti ştirdiğimiz takdirde hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti kavramlannı yaşama geçirmiş olabiliriz. Son dönemlerde kamuoyunu
ilgilendiren davalardaki hukuki süreç bu konudaki eksikliklerimizi çok çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermi ştir. Hukukun
hukukçu diye tanımlananlar taraf ı ndan örselenmesi, ötelennıesi,
etkisizleş tirilmesi demokratik bir toplum için dü şünülecek en
büyük kötülük ve felakettir.
n ulaştığı teknoloji ve bilim ça ğı , insanlar ve topluminsanlığı
lar aras ındaki eşitsizliği, adaletsizliği, haksızlığı ve en önemlisi yaş am kaynağı olan gelirin da ğılımındaki dengesizliği giderememiş tir. Bu olumsuzlukların asgari düzeye indirildi ği
toplumlarda egemen güç, nakle dayal ı din kuralları değil, akla
dayalı evrensel hukuk kuralları ve onun şekillendirdiği "hukuk
devleti"dir. Hukuk devletinde her ş eyi hukuk belirler. Temel ölçüt bireydir. Çünkü hukuk devletinde tebaa yoktur, özgür insan
vardı r. Kul yoktur, haklar ve yetkilerle donat ılmış yurttaş vardır.
Bunun sonucu insanın gönenci ve mutlulu ğu, özgürlüğünün ve
yaratıcılığının korunması devletin varlık ko şuludur.
Sayın Cumhurba şkamm;
Özel yaşamın gizliliği, taşımış olduğu önem nedeniyle kamu
hukuku ve özel hukuk normları tarafından korunduğu gibi uluslar arası belgelerde de güvence alt ına alınmıştır. Anayasa'nın
"Özel Hayatı n Gizliliği ve Korunmas ı " başlığı altında 20. maddede,
"özel hayatı n gizliliği", 21. maddede "konut dokunulmazlığı " ve 22.
maddede "haberleşme özgürlüğü" düzenlen-iştir.
Tüm bu bilgiler ışığında özel hayatın gizliliğini ve korunmas ı
ini geliş tirmek ve manevi de ğerlerikavramını, bireylerin ki şiliğ
ne güvence sağ lamak için başkaları tarafından bilinmesini istei hususlarm olu şturduğu ve korunması hukuken gerekli
mediğ
görülen hayat üzerindeki hakk ı olarak tarif edebiliriz. Bu anlamn gizlili ği ve korunması hakkı, kiş inin, özel hayada özel hayat ı
ı n bilmekin
faaliyetlerini
kendisinin bildi ği, başkaların
tı
na iliş
tarafı
n
dan
öğrenildiğinde
diği, bilmesini istemediği ve başkaları
na saldırı niteliği sayı lacak bir anlam ifade eder.
de kiş ilik hakları
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Özel hayatı
n önemli bir unsurunu olu şturan "haberleşme Özgürlüğü" ile ilgili ilk yasal düzenleme 1.8.1999 günlü ve 4422 say ılı
Çıkar Amaçli Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nda yer alm ıştır. Bu konuda son düzenleme ise 1.6.2005 günü yürürlü ğe giren
5271 sayılı Ceza Muhalcemesi Kanunu'nun 135. ve devamı maddelerinde yapılmıştır. Bu her iki yasal düzenlemeyle getirilen hükümler istisnai hükümler olup çok zor ko şullarda uygulanması
gerekirken günümüz Türkiye'sinde insanlarm korkulu rüyası haline gelmiştir. Kural bu hükümlerin genel uygulama olmamas ı,
amacı
na uygun biçimde özenle kullanılmaları olmasıdır.

Günümüz ça ğdaş ceza yargılamasmın amacı, keyfi kararların verilmesi de ğil, maddi gerçeğe ulaşılması, ancak her şeye
rağmen ve ne pahası
na olursa olsun maddi gerçe ği elde etmek
değildir. Bir başka ifadeyle, ceza yargilamasmda maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla, sınırsız, hukuk kuralları
na aykırı ve sanık
haklarını hiçe sayan yol ve yöntemler izlenemez. Yargılama insanları gafil avlamak değildir. Bu sebeple çağdaş ceza hukukunun ve ceza yargılaması normlarmın kabul etmediğ
i delillerin ve
bu normlara ters dü şülerek elde edilen delillerin, yargı makamı
tarafından değerlendirilmeye alınmaması gerekmektedir. Çünkü bu deliller "hukuka aykı rı deliller" olarak nitelendirilir ve yargı
makamını n "vicdani delil sistemin" deki hareket sahasmın sınırıı çizer. Çünkü yarg
n
ı makamı, maddi gerçeğ
i ulaşabilmek için,
hukuk kurallarınm öngördü ğünün tersine ve dolayısıyla "hukuk
devleti" ilkesini ihlal ederek karar verebilme yetkisine sahip değildir. Yargı mercii bu kuralı
n ve sınırın dışı
na çıkacak olursa,
vereceği karar da elbette hukuka ayk ı
r ı bir karar olacaktır.
Bu konuda Anayasa'nın 38/6 maddesinde "kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguları n, delil olarak kabul edilemeyeceği" açıkça belirtilmiştir. Aynı şekilde, 5271 sayılı CMK'nm 217/2. maddesinde
de "yüklenen suçun, ancak hukuka uygun şekilde elde edilmiş delillerle
ispat edilebileceği" yine 230/1-b maddesinde "hükme esas alınan ve
reddedilen delillerin belirtilmesi, bu kapsamda dosya içeri ğinde bulunan
ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delil/erin mahkumiyet hükmünün gerekçesinde ayr
ıca ve açıkça gösterilmesi" gerektiği belirtilmek-

tedir. Ancak, itham sistemini kabul eden Türk ceza yarg
ı laması
hukukunda da "hukuk devleti" ilkesi çerçevesinde kanunlar tara538
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fından önceden belirlenen yol ve yöntemler, şüpheli veya sanık
sıfatını taşıyan kiş inin belirli hak ve özgürlüklerini zedelememek
veya ortadan kaldırmamak suretiyle kullan ılabilir.
Bu noktada, kiş i hak ve özgürlükleri ile kamu düzeni ve toplumsal yarar aras ında bir denge gözetilmek zorundad ır. Kiş i hak
ve özgürlüklerini s ınırlandı ran hukuk kurallar ı, hiçbir şekilde
nı çoğ altmak bu hak ve
keyfi olarak otoritenin gücünü ve bask ısı
yla
düzenlenemez ve yüı
hürriyetlerin özünü yok etmek amac
rürlüğe konulamaz.
Her hak ve özgürlükte oldu ğu gibi haberle ş me özgürlüğü de
sı
n ırsız de ğildir.
n da
Kamu otoritesinin, suçun önlenmesi, ilenmi ş olanları
veriler
ve
özel
şisel
failleriyle birlikte ortaya ç ıkarılmasında ki
iletiş imden yararlanma ihtiyac ı yadsmamaz. Bu gerçek durum
karşısında, toplum menfaati ve kamu düzeninin sa ğlanması ile
kişinin haberleş me özgürlüğünde korunan hukuki menfaatleri arası ndaki yarar dengesi tam anlam ıyla sa ğlanmalı, bu tür
önemli hak ve özgürlüklere müdahalelerde s ı rf kamu otoritesin hak ve özgürlüklerinin
nin güçlü kıhnması değil, ba şkalarını
korunması esası gözetilmeli, ancak haberle ş me hürriyetinin özünü zedeleyecek düzenleme ve uygulamalardan özenle kaç ımlmalıdır. Bu ba ğlamda ki şinin özel hayat ının gizlili ği ve korunması hakkını s ınırlandıran yasal düzenlemelerin s ınırları kanun
koyucu taraf ından çok net ve aç ık bir şekilde çizilmelidir.
Uygulamada bu konulara gerekli duyarl ı liklar gösterilmedi ği
için hak ve özgürlükleri s ırurlandıran düzenlemeler ve pratikleri
toplumun büyük tepkilerini çekmektedir.
Kuş kusuz toplum düzen ister, düzen hukuku gerekli k ılar,
hukuku ilke ve kurallar olu şturur. Amaç ki ş i hak ve özgürlüklerinin geniş, eş it, sürekli olarak, adalet çatısı altmda kullarulabilığı güvenli ve ya şanabilir
diği barış, huzur ve karde şliğin öne ç ıkt
bir ülkeye sahip olmaktır.
Sayı n Cumhurbaşkanım;
24 Nisan 2009 günü Anayasa Mahkemesi'nin 47. kurulu ş yıl
dönümü ve yeni hizmet binas ının aç ıhşı törenine kat ıldı k büyük
539

AÇIŞ
KONUŞMAt.ARI

Türkiye Barolar Birli ği 31. Ola ğan Genel Kurulu

AÇIŞ mutluluk
KONU ŞMALARI

duyduk. Danıştay ve Yargıtay'rnda en kısa sürede konumlarına yakışır işlevde yeni binalarına taşmmasını içtenlikle
diliyorum.

Sayı
n Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yasama ve yürütme temsilcilerinin büyük bir ço ğunlukla katıldığı bu etkinlikten bir hafta önce Türkiye Barolar Birli ği'nin aynı nitelikteki
etkde bu kurumları
n temsil edilmemi ş olmasmı çok manidar ve anlamlı buluyoruz.
Yukarda da belirttiğim gibi barolar ve Türkiye Barolar Birliği
meslek sorunları kadar, yurt sorunları, demokrasi, insan haklaı, hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti ile ilgili konu şmaya ve
r
sorgulamaya devam edecektir. Çünkü bizim temel i şlevlerimizden biriside kamu otoritelerini say ılan evrensel ilke ve kavramlar yönünden önyargısız bir biçimde izlemek ve sorgulamakt ır.
Bu dunış ve yaklaşımı n sivil demokratik toplumun olu şması
yönünden son derece önemli oldu ğuna inaıın'ıaktayı z. Bize uygulanan yaklaşı m biçimi bu görevimizi sa ğliklı bir biçimde yaptığımızın göstergesidir.
Kutlama törenlerinde Anayasa Mahkemesi Ba şkanı ve
Başbakan'm yapmış oldukları konuş malarda demokrasi, insan
hakları,hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ilkelerine yaptıkları
vurgular yan ında Cumhuriyet değ erleriyle ilgili yaklaşınıları
bizleri memnun etmi ştir,
Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin yüce divan salonunda savcılı k kurumu ile savunma kurumunun e şitlenmesi bizim y ıllarr dillendirdiğimiz "silahların eşitliği" ilkesi olarak tanımlanan
dı
ama iddia-savunma ili şkisinde "hak ve yetkilerin eşitliği" ilkesi
olarak ileri sürdü ğümüz haksızlığın giderilmesi yan
ında, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlü ğü bakımından son derece
önemli bir geli şme olarak gözlenmiştir.
Bu yaklaşımlarından dolayı Anayasa Mahkemesi yetkililerine
teşekkür ediyoruz. Çünkü Türk yarg ı sisteminde sürekli tart
ışılan ve yasal dayana ğı olmayan bir konunun üzerine cesaretle
giderek net bir duruş sergilemişlerdir.
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Bilindiği gibi yargılamanın unsurlarmdan iddiayı ceza yargılamasmda savcılik kurumu temsil etmektedir. Ba şka bir anlatımla ceza yargısında iddia görevi, suçtan zarar gördü ğü kabul
edilen toplum adma devlete düşmektedir.
Devleti ise, mahkemede yürütmeye bağlı olan ve olması gereken savcılık temsil etmektedir. Prof. Dr. Lütfü Du ıan'ın "...
yargı yetkisini yalınız hakimler kullanabilir. Savc ı lar ise, genellikle
yürütmenin emrinde kamunun hakların ı savunurlar. İdari görevlerde
çalışan savcılar ise, kamu hizmeti yapan sade memurlard ır..," Bu ni-

telikleri nedeniyle savcılık kurumunun yargı örgütündeki yeri
ve konumu yeniden gözden geçirilmelidir. Bu ülkemizde bir
türlü gerçekleştirilemeyen "yargı reformu"nun temel sorunudur.
Köklü ve kalıcı bir "yargı reformu"ndan ve dolayısıyla "yargı bağımsızlığı" ve "yargıç güvencesi"nden söz edilebilmesi için mutlaka her zaman yürütme erkinin gücünü arkas ına alan "savcılık
kurumu"nun yargı örgütü içindeki konumunun yeniden gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Savcılık bir kamu organ olsa da nihayetinde ceza yarg ılamasmda davac ıdır. Başka bir deyin-de ceza yargılamasmda toplum
dolayısıyla devlet adına iddia makamın temsil etmektedir. Bu
ılama aşamasmda kalmamakta özeltemsil yetkisi sadece yarg
likle ilk derece adli örgütünü, yani mahkemeleri yönetmekte,
temsil etmekte, mali yetkiler ba şta olmak üzere mahkemelerin
tüm gereksinmelerini belirlemektedir. Böylece, savc ılık yanlış
bir yaklaşımla hem yargısal bir kurum gibi algılanmaktan doğan, hem de Adalet Bakanl ığı'na dolayısıyla yürütmeye ba ğlı olmasından kaynaklanan idari ve mali yetkilerini kullanmaktad ır.
Yerel mahkemelerdeki Cumhuriyet ba şsavcılarırun konumu, etkinliği ve yetkileri ile adalet komisyonu ba şkanlarının konumu,
etkinliği ve yetkileri kıyaslandığı zaman, iddiay ı-devleti-yürütmeyi temsil eden savc ı ile millet adına karar veren yargıç arasındaki fark çok net bir biçimde görülecektir.
Bu çarpık ve hukuka aykırı uygulama "yargı bağımsızlığı ve
yargıç güvencesi"nin gerçekleşmesi için başlı başına bir engel teşkil etmektedir. Başka bir anlatımla savcıl ık kurumunun yarg
ı
içindeki yeri ve konumu yeniden belirlenmeden "yargı bağımsızlığı " ve " ya rgıç güvencesi" ni sağlamaya olanak yoktur.
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Belirtilen nedenlerle savcılık kurumunun sadece savunma
örgütüyle olan ilişkileri değil yargılama içinde yargıçlık kurumuyla olan ilişkileri de "yargı bağı msızlığı" ve "yargıç güvencesi"
yönünden yeniden gözden geçirilmelidir. Anayasa Mahkemesinin duruşma salonunda yapmış olduğu düzenleme bu açıdan
büyük önem taşımaktadır.
Sayın Cumhurba şkaıum;
Yerel seçimler sırası
nda, uzlaşma ile "ombusdmanlzk", "bireysel
başvuru ", "Türkiye milletvekilliği" ve "parti kapat ılması " konularmda anayasa değişikliği yapılması düşünceleri seslendiriimiştir. Daha sonra bu öneri çe şitli nedenlerle yinelendi ve Anayasa.
Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü ve yeni binanın açılış tören Başbakan, yaptıkları konuşmada "...medeniyet yarıninde Sayı
ını da
şı nda geç kalmamak için her alanda olduğu gibi hukuk konular
çağdaş dünyanın gereklerine uydurma zorunlulu ğu doğmuş tur..."

sözleriyle değişikliklerin amaç, kapsam ve içeri ği hakkında bilgiler verdiler. Bu sözlerin gere ği olarak, çağdaş hukuk düzeninin
kurulması yan
ında uygulamaları
nda aynı anlayışla yapılmasını
beklemekteyiz.
nda vurgulad ığı gibi, "...huSayı
n Başbakanı
n bu konuşması
kuk modernleş tikçe toplumda modernleşir. Hukuk geliştikçe, Özgürleştikçe toplumda gelişir, özgürleşir." Bu bakımdan içerik ve usul
açısından Cumhuriyetin ilk günlerinden hatta Osmanimın son
günlerinden itibaren alınan çağdaş hukuk sistemlerinin gerekliliğine ve yararı
na inancı ifade eden bu sözleri ülke ça ğdaş hui bakımından son derece önemli buluyor ve
kukunun geleceğ
önemsiyoruz.
Bu sözleri gelecek günlerde y ıpratılan, örselenen ve ötelenen
hukukun yeniden yapılandırılması ve inşası yönünden bir güvence olarak görüyoruz ve bu sözün takipçisi olacag ın ızı yineliyoruz.
n hakÖzellikle sosyal haklar cümlesinden işçi hakları, kadı
ları, temel haklardan san ık haklar
ı, adil yargılanma hakkı konularında düzenleme ve uygulama konusunda AB standartlar ına
ulaşabileceğimize dair umudumuz artmış bulunmaktadır.
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Saym Başbakan'ın, toplumsal uzla şma ile Anayasa'da deği- AÇIŞ
şiklik veya yeni düzenleme önerdi ği dört başlik konusunda Tür- KONU Ş MALARI
kiye Barolar Birli ği'nin 2007 Anayasa Önerisi'nde çok ayrmtılı ve
dengeli düzenlemeler söz konusudur. Saym Ba şbakan'm bu dört
önerisine karşı çıkmamızı gerektiren bir durum da söz konusu
değildir. Ancak, bunlara ek olarak milletvekili dokuırnlmazhğının çağdaş dünya örnek almarak yeniden düzenlenmesi, Adalet
Bakanlığı'nın yargı erki üzerindeki etkinliğinden vazgeçilmesi
gibi konuların da gündeme getirilmesinin hukuk devleti aç ısmdan olumlu olabileceğini düşünmekteyiz.
1. Bireysel Başvuru
"Anayasa şikayeti"nin yargıda yapılacak gerçek bir reformun

anahtarı olabileceğine içtenlikle inanmaktay ız.
Temel hak ve özgürlüklerin normatif etkisini dikkate almayan bir yorum ya da uygulama, ancak anayasa şikayeti ile düzeltilebilir. Ülkemizde genellikle sorun yasa hükümlerinde de ğil,
hükümlerin anayasaya ayk ın uygulanışmda kendini göstermektedir.
Prof. Dr. Fazıl Sağlam'ın anlatımıyla "Anayasa şikayetinin temel işlevi, hak ve özgürlüklerin dolays ız kullan ımını korumak ve sağlamaktı r. Başka bir ifadeyle Anayasa'nın 11. maddesinin içerdiği temel
hakların üstünlü ğünü ve bağlayı cı lığını ve aynı zamanda yatay etkisini yaşama geçirmektir. Anayasa şikayeti, bu temel işleve bağlı olarak
anayasaya uygun yorum ilkesinin kapsam ini geni şletir; bireysel olayı
aşan uzak etkisiyle yarg ıda birlik ve bütünlüğü sağlar, dolayısıyla yargın ın saygınlığını artı rır. Ayrı ca: Anayasa şiküyeti, yurttaşı n demokratik anayasal yaşama katılma bilincinin gelişmesinde rol oynar, onu
güçlendirir ve böylece önemli bir demokratik i şlev yerine getirir."

Anayasa şikayetinin yararını en iyi anlatacak rakamlardır. Anayasa şikayetinin uygulandığı Avusturya, Almanya ve
Ispanya'da, 1999 - 2005 y ılları arasında, bu üç ülke aleyhine 7 yıl
içinde AIHM'de aç ılan davalarda saptanan ihlal say ısı, Avusturya için 91, Almanya için 47 ve Ispanya için 19'dur. Bu yöntemi
benimsemenii ş olan Fransa, Italya ve Türkiye'de bu say ı, ülke
sırasına göre 344, 1.170 ve 764' dür. Görülüyor ki aradaki fark şaşırtıcı boyuttadı
r.
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Anayasa şikayeti yolunun bu işlevi, Anayasa Mahkemesi'nin
2004 yilmda yaptığı öneri ve bu öneriyi ilke olarak benimseyen
ve güncelleştiren TBB 2007 Anayasa Önerisi'nin öngördü ğü yasama ve yürütmeden tam anlamıyla bağımsı z, günlük siyasetin
gölgesinden uzak ve üstlendi ği bu ağır yükün başanyla altından
ndan
kalkabilecek nitelikte yap ılandırılmış bir mahkeme tarafı
yerine getirilebileceği ise tartışmasızdır.
Bağımsız ve tarafsızlık mahkemenin kurulu şunda temel ölçü
olarak alınmalı, bunun dışmda mahkemeyi siyasallaştırmaya
yönelik yanlış modeller alda getirilmemelidir.
Anayasa şikayeti konusunda yapılmak istenen anayasa değişikliği, ancak o zaman inand ırıcılık kazanabilir.
Yargı organının oluşumunda siyasal iktidarın rolünü artırarak bağımsızlık ya da tarafsızlık sağlanamaz.
Bu nedenle siyasal iktidar, anayasa şikayetini, Anayasa
Mahkemesi'ni siyasallaştırmasmın bir aracı, bir basama ğı olarak
düşünüyorsa, en doğru yol bundan vazgeçmektir.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunluğunu yasama organına seçtirmek, çoğunluğun politik iktidarını denetleyecek bir
organı çoğunluğa bağımlı duruma getirmekten başka bir sonuç
doğuramaz.
2. Türkiye Milletvekilliği
Türkiye Milletvekilliği Türkiye Barolar Birli ği'nin 2007 Anayasa önerisinde benimsedi ği bir kurumdur. Bunu sa ğlamak
üzere yürürlükteki 80. maddede yer alan "seçildikleri bölge" ibaresi, Anayasa Mahkemesi kararında ülke seçim çevresine engel
ılan maddeye tekabül eden
olarak görüldüğü için önerinıizin an
ıştır.
Aynca
aynı maddede "Türkiye
92. maddesinde yer almam
Büyük Millet Meclisi üyelerinden yüzü ülke seçim çevresi milletvekili
olarak seçilir." kuralı konulmak suretiyle Türkiye milletvekilliği

ölçülü bir say ıda sabitlendirilmiştir. Böyle bir düzenlemeyi, siyasal partilerin, seçim çevrelerinin baskısından uzak kalarak halen
oldukça ileri derecede yereileşmiş bulunan ülke siyasal yaşamı m ulusal düzeye yönlendirmesine olanak sa ğlaması bakmıından
yararlı görüyoruz.
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milletvekilliği ile düzeltilebileceğini sanmak yanlış olur. Bu konuda Anayasa önerimizde birbirini tamamlayan kurallar yer almıştır.
nda kalan milletvekilhikleriÖncelikle ülke seçim çevresi d ışı
nin seçim çevrelerine özgüle ıımesi dengeli bir temsili yans ıtacak
biçimde düzenlenmelidir. Ş u anda yürürlükte olan özgüleme
sistemi, nüfusu ve seçmen say ısı düşük illerin gelişmiş illere
göre parlamentoda daha yüksek oranda temsiline yol açmaktadı r. Demokratik temsili zedeleyen bu dengesizli ği düzeltmek
gerekir. Bunun için Anayasaya "Ülke seçim çevresi adaylan d ışında
kalan milletvekilliklerinin seçim çevrelerine özgülenmesine ili şkin usul
ve esaslar dengeli bir temsili yans ı tacak biçimde kanunla düzenlenir."

şeklinde bir kural konulmas ı sorunları giderecektir.
İkinci olarak, ülke seçim baraj ı n yüzde on; ve siyasal partilere
yapılacak devlet yardımını yüzde yedi, olarak sınırlayan barajlan makul bir düzeye çekilmesi gerekir.
rı
Üçüncü olarak, kadınların parlamentoda temsilini sa ğlamak
üzere makul ölçüde bir pozitif ay ınmcılık uygulanması gerekir.
Önerimizde bu gereksinim, şöyle bir kuralla karşılanmıştır. "Kadı nlar ve erkeklerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsili, yüzde
kı rktan az olmayacak biçimde kanunla düzenlenir."

3. Siyasi Partilerin Kapatılması
ndan "Hukuk Yoluyla Demokrasi KoAvrupa Konseyi tarafı
olan ve Venedik Komisyonu
yla
görevlendirilmiş
misyonu" adı
olarak da anılan bu kurul, siyasal partiler konusunda yapt ığı çahşmalan, 11 Aralı k 1999 tarihinde bir rapor olarak karara ba ğlaızca şiddet
nuştır. Bu raporda yer alan yasaklama ilkelerini, yaln
iddeti
savunan
partilerle
sinirli
olarak
gösteruygulayan ya da ş
anlamlımeye çalışmak, gerçeğin üstünü örtmeye çalışmakla eş
dır. Çünkü raporda şiddetin yanında "ırkçı lık, yabancı düşmanlığı
ı bağlamda değerlendirilmektedir. Laikve hoşgörüsüzlük" de ayn
lik, dinsel hoşgörüyü sağlayan, somutla ştıran ve güvence altına
alan bir ilkedir. Esasen, AIHM'nin Refah Partisi' y le ilgili olarak
i Büyük Daire kararı da bu gerçe ğin altını çizmektedir. Siverdiğ
yasal partilerle ilgili anayasal ve yasal düzenlemelerde Venedik
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Kriterleri'ne aykırı bir durum yoktur. Ama Venedik Kriterleri'ne
daha uygun düşecek düzenlemeler yap ılabilir. Bu konuda Anayasa önerimizde yer alan düzenlemelerden yararlanmak mümkündür. Örne ğin; eylemi olmayan bir partinin yasaklanması
ihtarlı bir düzene ba ğlanabiir. Anayasa önerinıize göre, eylemi
olan parti, herhangi bir ayk ırılık halinde değil, ancak bu eylemlerin parti yasaklarmın koruduğu değerler için tehdit ve tehlike
teşkil etmesi halinde yasaklanabilmelidir. Bu ölçüt, odak tan
ı mı
konusunda kendini gösteren ihtiyac ı daha belirgin bir çözüme
kavuşturmaktadır.
Kapatma yapbr ıı-m yerine devlet yard ımından kısmen veya
tamamen yoksun bırakma yaptırınıını uygulama kuralı belirsizdir ve ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Bir kere bu yaptırımm
henüz devletten yard ım alma koşulları
na erişmemiş olan bir
partiye nası l uygulanacağı belirsizdir. Öte yandan bu yapt ırımın
düzenlenmesinde parti yasaklar ı yönünden bir tutarlılik sağlanrmş değ ildir. Bunun yerine Anayasa'da öngörülen parti kapatma
nedenleri dışında, Anayasa'da ve kanunlarda yer alan yasakları n, parti kapatma yaptırı mma konu ola ınayacağı belirtilmeli, bu
çeş it yasakların, yasa koyucu tarafı ndan eylemin ağırlı k derecesine göre, farklı yaptınmlara ba ğlanması öngörülmelidir.
Bunun dış mda parti kapatmayı zorlaştırma bahanesi altında
Anayasanın değişmez ilkelerinin içini bo şaltmaya yönelik anayasa
değişikliklerine gitmeye çal ışmak tııtulabilecek en yanl ış yoldur.
4. Ombudsman
2007 Anayasa önerimizde "Kamu Denetçiliği Kurumu" adı altmda ombudsman kurumuna da yer verilmi ştir. Ancak bu kurum yargınm yerine geçecek bir kurum olarak dü şünüimemeli, yargını n yükünü hafifle ştirecek bir i şleve sahip kılınmalıdır.
Önerimizin 140. maddesinde yer alan düzenleme böyle bir ni-
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telik taşımaktadır: "Kamu Denetçiliğ i Kurumu, kamu denetçisinin
başkanlığı nda kamu yönetiminin yargı dışı denetimini sağlamak ve
yurttaş /ann yönetimin işle yişinden doğ an yakı nma, istem ve başvurularını incelemek ve görü ş belirlemek üzere olu ş turulur".

Bu kurumun ayni zamanda, idari yargının iş yükünün azalmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağı inancındayız.
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Sayı n Cumhurbaşkanım;
Ülkemiz, yıllardır bu topraklarda ye şermeye ve fihizlenmeye
başlayan insanca yaş ama istemi, çağdaş , uygar ve aydınlık gelecek düşlerine; banş , huzur ve kardeş lik arzusuna; demokratik, laik, hukuk devleti hedefi ve tüm bunlar ı n güvencesi olan
devrimlere bir türlü ısmamayan bir kesimin amans ız direnci ve
saldırısıyla karşı karşıyadır.
ıl öteleyen, statükoyu korumaya çal ışan,
Bunlar, akıl ve bilin
ortak moral değerleri alabildiğine istismar eden, her türlü popülist davranışı başarının ve siyasetin anahtan olarak kabul eden,
sadece kendileri için ya ş ayan ve toplumun her kesiminde bu nitelikleriyle önemli konumlara gelen etkin bir yap ıyı ve anlayışı
oluşturmaktadırlar.
n ın ve anlayışı n etkin olduğu her kurum süratle yozBu yapı
laşmakta, çözülmekte ve ça ğdaş kimliğini yetirmektedir. Yaı basit ve önyargısız gözşanan tüm olumsuzluklarm kayna ğın
lemlerle hemen yani ba şırazda görebileceğiniz bu sa ğlıksız ve
hastalıklı yapı oluşturmaktadır. Türkiye, bu yapıdan ve bu yapmı n temsilcilerinden süratle kurtulmad ığı sürece, bölücü terör
belası baş ta olmak üzere, siyasal, ekonomik, toplumsal ve yarg ısal hiçbir sorununa ak ılcı, ciddi, kalicı bir çözüm asla bulamaz.
rıya karşın, barış, huzur ve karBunca olumsuzlu ğa ve saldı
deşliğe inanan, insanca ya şamayı amaç edinen, bu toprakların
doğasmdan ve kültüründen kaynaklanan ırk, din, dil ve mezhep aynliğı m yok sayan büyük bir kesim de, sebatla ve dirençle
bu de ğerleri yaşamaya ye ya şatmaya çal ışmaktadır. Ülkemizin
n, huzurun, karde şliğin ve
yaşam sigortası olan bu kesim, barışı
ıngücünde olma yan
şinde
geleceğimizin güvencesidir. Kendi i
da, yurt ve ulus sevgisi yüksek olan bu sa ğlıklı kesimin ho şgörüsü, inancı , direnci ve kararl ılığı olmasa, Türkiye çoktan karde ş
kavgası baş ta olmak üzere büyük maceralara sürüklenebilirdi.
Çünkü her kademedeki yönetim zaaf ı ve ehliyetsizlik nedeniyle
bireysel ve kurumsal büyük yanli şlar yapılmakta; rü şvet, yolsuzluk, usulsüzlük, suiistimal, vurgun ve soygun söylemleri
toplumsal dokuyu a ğır bir biçimde tahrip etmektedir. Böylesi
bir yapı da dürüst, ilkeli, ş aibeden uzak, öngörülü, idealist yö547
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ve toplum liderlerine gereksinim olmasma karşm, bu
konularla ilgili olarak yapılan anket çalışmalanrım sonucu hiç de
iyi bir noktada olmad ığımızı göstermektedir.
Güzel ülkemizin masum, mazlum ve idealist büyük ço ğunluğu, yaşananları asla, ama asla hak etmemektedir.

• Damştay'ımızm kuruluşunun 141. y ıhnda ülke ve yargı sorunları yla ilgi olarak iyimser yaklaşımlar sergilemek, ülkemizin
yannlarma yönelik güzel duygular ta şımak, hepimizin özlemi
olmasına karşm, geçmiş ten günümüze, öngörüsüz, bilgisiz ve
duyarsı z yönetim anlayışlarımn neden oldu ğu bu süreç toplumun bilinçli kesimini karamsarh ğa itmektedir. Trafik ve terör
belasının artık kader olarak kabul edildi ği, yaşamınıızda, toplumsal travmaları artıracak "bina çökmesi, gaz patlamas ı, lodos esintisi, sel, yangı n, iş kazası " gibi nedenlerle yaş anan kitlesel ölümler
doğ al kabul edilirken bu kez toplumu derinden yaralayan ve
hiçbir biçimde izah edilemeyen çok tehlikeli sonuçlar verecek
Mardin katliamı yaşanmıştır. Bunun tek nedeni ça ğdaş eğitim
baş ta olmak üzere, toplumun ayd ınlannıası , bilinçlennıesi ve
kallcmmasmı engelleyen popülist yaklaşımiardır. "Eğitim birliği"
ilkesi baş ta olmak üzere ak ıl ve bilimi öne çı karan Atatürk ilke ve
devrimlerinin hedefi olan ça ğdaş toplum yerine, kadercilik, türbe ve töre kültürünün egemen oldu ğu feodal toplumsal yap ı
nın
inatla korunması ve savunulmas ı bu olaylarm temel nedenidir.
Hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti kavram ının söylemlerde kaldığı , yargı bağunsizli ğı ve yargıç güvencesiniı- sadece
anayasa metinlerinde vurguland ığı , hak ve adalet duygusunun
toplum belleğ inden silindi ği, siyaset baş ta olmak üzere tüm toplumsal iliş kilerin kirlendi ği, cumhuriyet değerlerinin alabildi ğine yıpratıldığı , en iyimser yurtta şın dahi yaşananlar karşısında
karamsarlığa kapıldığı, kutsal din duygularmın acımasızca sömürüldüğü, itaat, biat ve töre kültürünün tutsa ğı kişilerin özgürlük, demokrasi ve insan haklar ı savunuculuğuna soyurıduğu, bilimin aydı
nlık yolunun dışlandığı , ülke bütünlü ğ
ünün bölünme
eşiğine geldiği, tüm çağdaş kurum ve kavramları n acımasızca
karalandığı , vurgun, soygun ve rü ş vet söylenıleriııin yaygı
nlaştığı, tarafsı zhk yerine eş-dost ilişkisinin öne ç ıktığı, işsizliğin ürkütücü boyutlara ulaştığı, "korku"nun egemen kılınmak istendi548
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ği ve de tüm bunlarm üstesinden gelecek bir yönetim anlay ışının
çok uzak göründü ğü bir dönemi ya şamaktayız.
n bir gelecekte Atatürk ilke ve devrimlerinin
Dileğin-iz yakı
aydınlattığı akı l ve bilimin egemen oldu ğu, insan hakları ihlallerinin yaşanmadığı , herkesin kendisini özgürce ifade edebildi ği,
temel hak ve özgürlüklerin ki ş isel ve kurumsal olarak ya şama
geçtiği, tüm yurtta şlarınıızı n hukuk güvenli ğinden yararland ığı,
barış, kardeş lik ve huzurun ya şandığı, "korku "nun söz konusu
olmayacağı bir ülke olma umuduyla sayg ılar sunarı m. 10.05.2009
Türkiye Barolar Birli ği Başkam
Avukat Özdemir ÖZOK
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TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ BAŞKANI
AV. OZDEMIR OZOK'UN
2009-2010 ADLİ YARGI YILI AÇILI Ş KONUŞMASI

Sayı
n Cumhurbaşkanım;
Yüksek yargı organlarının saygı n üyeleri, seçkin konuklar,
değerli meslekta şlarım, basmıımzm özverili temsilcileri 20092010 yargı yılı açılış törenine onur veren sizleri sayg ıyla selamlıyorum.
Yeni adli yılı
n Türk yargı erki mensupları için başanlı, halkımı z için adaletli, toplumumuz için huzurlu, güvenli ve verimli
geçmesini diliyorum.
Bu dileklerimi tam dokuz y ıldır buradan dillendirmeme karş m üzülerek ifade etmek isterim ki her gelen y ıl gideni aratmaktadır.
Özellikle 2004-2005 yarg ı yılı açış konuş mamda belirttiğim
gibi "... Türk yargı sistemine yönelik eleş tiri boyutların ı aşan ve doğrudan yargı erkinin varl ık ve yetkilerini hedef alan sald ı rı lara maruz
kalınan... tespit ve de ğerlendirmesi, son aylarda ya şananlar

karşısı
nda çok etkisiz ve hafif kalm ıştır.
Hatırlanacağı gibi son birkaç yıldı r Anayasa Mahkemesi başta
olmak üzere, idari ve adli yarg
ı da süren kimi davalarla ilgili olarak koparılan fırtınalar, Türk yarg
ı tarihine geçecek talihsiz olaylardır. Tüm bunları n yanı sıra, yargıç ve savcı larla ilgili olarak
çıkarı lan yaz kararnamesinin görü şülnıesi sırasında Hakimler ve
Savcı lar Yüksek Kumlu ile Adalet Bakanl ığı arası
nda yaşananlar
bu kurumun yap ısı, iş levi ve konumu ile ilgili kayg ılarımızm ne
denli doğru olduğunu açıkça ortaya koymu ş tur. Bakanl ık Personel Genel Müdürlü ğü'nün haz ırladığı listeyi Hakimler ve Savcı lar Yüksek Kurulu üyelerinin incelemesi, de ğiş iklik önermesi
ve yargını n daha iyi i ş lemesi için müdahalelerde bulunmas ı,
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den olmu ş tur. Oysa bilindiği gibi Hakimler ve Savc ı lar Yüksek
Kurulu'nun varl ık nedeni bu i ş lemleri yapabilmesidir.
Yaşananlar şu acı gerçeği bir kez daha gözler önüne sermi ştir.
Hiçbir siyasal iktidar siyasetin do ğ asmdan kaynaklanan nedenlerle yarg ıya karşı saygın, ölçülü, mesafeli ve duyarl ı olmamıştır. Yargı, hep icraat ı engelleyen bir ayak ba ğı gibi alg ılanmıştır.
Siyasal iktidar ülke yönetiminden ve ülkenin kaderinden sadece kendisini sorumlu kabul etmi ş ve kendisi d ışındaki güçleri,
kurumları ve yurtseverleri yok saym ıştı r. Bunun sonucu olarak
en sade yurttaş tan en sorumlu kamu görevlisine kadar yayg ın
bir dinleme düzene ği kurularak onlar kontrol edilmeye çal ışılmıştır. Bu hukuk ve ahlak d ışı dinlemelere dayanarak birçok
kişi hakkı nda iddianameler düzenlenmi ş , sayfa sayfa yaz ılar,
öyküler ve romanlar yaz ılmıştır. Bu durumda yap ılacak şey;
toplumun huzuru, barışı ve güvenliği için büyük sorumluluklar yüklenen yarg ıç ve savc ılarımızın yargı erkini ve "yargı bağı msızlığı " ile "yargı ç güvencesi" ni sahiplenerek cesur ve kararl ı
n
duruşlar sergilemeleridir. Cumhuriyetin müeyyidesi olan say ı
n
yargıçları
ı
n
yilmaz
temsilcileri
say
nı
savcılarımızın ve yargı
mızm bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine olan mancımızda ya şanan bunca olumsuzluklara kar şın, hala bir eksilme
olmamıştır.
ndan bu yana, her
Türkiye Barolar Birli iğkurulduğu 1969 y ıl ı
platformda ısrarla "yargı bağı ms ızlığı ", "yargı ç güvencesi", "yarg ılama diyalektiği" gibi temel yarg ı sorurılannda ça ğdaş, akılcı ve
"hukuk devleti" ilkelerine uygun çözümler önermi ş tir. Maalesef
bu istek ve öneriler kimi "dar görü şlü" politikacı ve hukukçular
tarafı
ndan "siyaset yapmak" olarak alg ılanmış , bunun sonucu içe-

riği ve kapsamı hep göz ardı edilmiştir.
Hadi bir an için diyelim ki, bizler s ırf siyasal iktidar ı önyargılı
eleştirmek için y ıllardı r ciltler dolusu yaz ıp çiziyoruz. Peki, ayn ı
nda Anayasa,
ş eylerin Avrupa Birli ği İstiş ari Ziyaret raporlar ı
Yargı tay ve Damştay ba şkanlarının konuşmalarinda ısrarla vurgulanmasma neden duyars ı z kalmıyor ve yarg ının temel sorunlarına kurumsal de ğil ki ş isel ve politik yakla şıliyor?
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Bu sorunun yanıtı çok açık... Siyasal iktidar sözcüleri iktidara
gelinen yılların ilk günlerinde, tarafs ızlık ve bağımsızlığına güvenmediklerirü aç ık bir ş ekilde ifade ettikleri yarg ıyı, "bağımlı "
hale dönüş türmeyi tercih etmişlerdir.
Bunun en somut göstergesi;
Kritik davaların savcı ve yargıçlarmın önemli ba ğımsız kuruluş larm üyeliklerine atanmas ı,
Kimi savcı ve yargıçlara Adalet Bakanl ığı'nın olağanüstü gayretlerle sahip ç ıkması,
Adalet Bakanl ığı'nın yasal yetkisi olmadığı halde yarg ıç ve
savcı adayları ile yargıçlık s ınıfında olanlar hakkında ar şiv araşfirması yapması,
Yargı ve hukuk adı
na görevlerini yapmaya çah şan kimi yargıç ve savc ıları n fişlennıesi ve
Haklarında teftiş kurulu arac ıl ığıyla soruşturma ba şlatılması
iddialarıdır.

Hepsinden önemlisi yarg ı ç ve .savcı adaylığı smavlarıım-ı
Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu taraf ı
ndan yap ılması gerekirken, evrensel ilkelere ve yasal hükümlere ayk ırı biçimde kinıi
usulsüzlükler içeren s ınavlarda ısrar edilmesidir.
Silivri'de görülmekte olan ve tüm kamuoyunu ilgilendiren
davanın savcıları yla ilgili benim ki şisel olarak asla kat ılmadığı m Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu'nun tasarruf talebine
karşı
n, Adalet Bakanl ığı'nın gösterdiği direnç ve yanda ş medyanm günlerce Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu aleyhine
yazdıkları, geçtiğimiz yıl Yargı tay üyesi seçimleri s ırası
nda
Adalet Bakanl ığı'nı
n kendine yak ı
n üyelerin seçimi için yaptığı engellemeler yan ı sıra dönemin müste şarırun s ırf toplantıları erteletebjlmek için tartışmalı rapor ald ığı iddiaları, "yandaş
yargı " yaratmanı n somut göstergeleridir. Bir an için dü şünün,

"altında Ba şbakanın zı rhlı aracı, arkasında Adalet Bakanl ığı nı n Icoşulsuz desteğ i ve yanı nda yandaş medyan ı n gücünü hisseden bir savcının" bu konumu kar şısı nda söylenecek tek şey "sakın ı n savcı m
geliyor" dur.
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savcılik kurumlarmca düzenlenen iddianamelerle aç ılan kamu
davaları, yüzde ellinirı üzerinde beraatla sonuçlanmaktad ır.
ıda dava açılanlar
Numaraland ınlan iddianamelerle hakk n
için günlerce süren yaz ılar, televizyon söyle ş ileri ve yorumlarla
yargısız infaz yap ılmakta ve Anayasanın 138. maddesi, TCK'mn
i gibi,
277.maddesi ve Basm Kanunu'nun 9. maddesi ihlal edildi ğ
hukukun evrensel kurallar ı "masumiyet karinesi", "lekelenmeme
hakkı " ve "adil yarg ılannıa hakkı " yok sayı lmakta ve bunlarla ilgili

ciddi hiçbir soruşturma yap ıldığı kamuoyuna yans ımamaktadır.
Bütün bu hukuksuzlukları ortaya koyanlar ise yargılananlarla
özdeş sayılmaktadırlar. Oysa adalet ve yarg ı tarihi bu tür giriş imlerin hiç kimseye ve hiçbir iktidara yarar sa ğlamadığını gösteren acı örneklerle doludur. Yap ılması gereken toplumun tüm
i ve her fırsatta dillendirdiği
bireylerinin, iş ve aş kadar istediğ
egemen
oldu ğu "hukuk devleti"ni
ilkesinirı
"hukukun üstünlüğü"
bütün kurum ve kurallar ıyla yaş ama geçirmektir. Insarum ız artık
şuna inanmıştır ki, yaş anan bunca olumsuzluklar, adaletsizlikler, eş itsizlikler, dengesizlikler, yönetim zaaflar ı, ancak "hukukun
üstünlüğü"nün egemen oldu ğu "hukuk devleti" ile aşılabilir. Çünn ulaştığı bilim çağı ve teknoloji, insanlar ve toplumkü insanlığı
lar arasındaki eşitsizliği, adaletsizliğ i, haksızlığı en önemlisi yaşam kaynağı olan gelirin da ğılımı ndaki dengesizliği, dolayısıyla
emeğe yapılan saldırıları giderememiş tir. Bu olumsuzluklann
asgari düzeye indirildi ği toplumlarda "hukuk" ile onun ideal biçimi olan "hukuk devleti" ve "hukukun üstünlü ğü" önem kazanmıştır. "Hukuk devleti" nin yaş ama geçti ği toplumlarda her şeyi,
n ürünü toplumun gereksinimi olan "hukuk" belirler, temel
aklı
ölçüt "özgür birey"dir. "Tebaa" yoktur, "kul" yoktur; sorgulayan,
irdeleyen, yargılayan "özgür yurttaş " vardır. Son günlerde hedef
tahtası haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu şundaki teılması oldu ğunu bumel felsefenin de "Özgür birey/yurtta ş " yarat
rada anımsatmak isterim.
Yeni bir Avrupa için Paris Şartı 'nın önsözünde "demokrasinin
temelinde insana saygı ve hukukun üstünlüğ ü yatar. Kimse hukukun
üstünde değildir." denilmek suretiyle "hukukun üstünlü ğü"nün

ıştır.
ulus üstü evrensel bir kavram oldu ğuna vurgu yapılm
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Kısaca "hukuk devleti", toplumun bireyleri yanında, devletin
tüm organ ve görevlilerinin de faaliyet, işlem ve eylemlerinin
hukuk kurallarına ve anayasal ilkelere uymas ı, kendisini bu kurallarla bağlı sayması demektir.
Ancak itaat, biat ve cemaat kültüründen gelen kimselerin dillerinden düşürmedikleri, akla dayal ı bu evrensel ilke ve kavramları yaşama geçirmeleri işin doğası gereği mümkün değildir.
"Hukuk devleti"nin gerçekleşmesinde en önemli etken ve olmazsa olmaz koşul "yargı bağı msızlığı " ve "yargıç güz>eıwesi"dir.

Yargı bağımsızlığı " yargı mensupları
na verilmiş bir imtiyaz
ya da sınırsız kullanılacak bir olanak de ğildir. "Yargı bağımsızlığı " bireylerin, doğru, adil ve hakkaniyete uygun "adil yarg ılanma
hakkı " nın güvencesi olarak tan ınılanmıştır.
Toplumda adalet duygusunun olu şmasını ve konınrnasını
sağlayacak "bağımsız yargı " ayni zamanda çağm yönetim biçimi
olan "demokrasi"nin de olmazsa olmaz koşuludur.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kısmen "yargı bağımsızlığı " ve "yargıç gı2vencesi"ni de kapsayan "Yargı Reformu Stratejisi", daha önce olduğu gibi Bakanlığın kapalı kapılan ard ında ve
hiçbir kurumun haberi olmadan haz ırlanarak öncelikle AB temsilcilerine sunulmadı , bizlere de haber verilerek ortak çal ışmayla
son ş ekli verildi. Türkiye Barolar Birli ğ
i olarak bu çalışmaya her
türlü katkıyı sunduk, önerileriniizin önemli bir bölümü Bakanl ık
yetkilileri tarafmdan dikkate al ınarak belgeye konulmu ştur. Bu
işbirliği ve yaklaşımlarmdan dolayı Adalet Bakanı ve Bakanlık
üst düzey yöneticilerine teş ekkür ediyoruz.
Adalet Bakanlığı "Yargı Reformu Stratejisi Eylem Pldnı "nda, on

ana başlikta yapılacak değ
i şiklikler detaylarıyla şıralanmıştır.
Bunların birçoğı.mu desteklediğimiz halde bazıları hakkı
nda çekincelerimizi ve karşı önerilerimizi bildirdik. Ku şkusuz bu ba şlıklar önemli ve yapılması gereken düzenlemelerdir.
Ancak biz bu çalışmalar sırası nda da belirttiğiniiz ve her fırsatta dillendirdiğinıiz görüş ve iddialarınıızı bir kez daha yineleyeceğiz. Özellikle HAkimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu ile ilgili
düzenlemelerde bizim y ıllardır dilendirdiğimiz ve AB Istişari
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kuruldan ayrılması , yargıçlık ve savcılı k smavlarmın HAkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu taraf ından yapılması konularında
bu pakette hiçbir düzenleme yoktur. Türkiye Barolar Birli ği'nin
2007 tarihli Anayasa Önerisi'nde, Hakimler ve Savc ılar Yüksek
Kurulu'nun yargılama diyalektiğine uygun hale getirilmesi,
ndan yönetilmesi düyargıçlar ile savcıların ayrı kurullar tarafı
zenlenmiştir. Ayr ı ayn kurulacak yüksek kurullarm olu şumu da
buna göre ş ekillenmektedir. Türkiye Barolar Birli ği önerisinde
nda önerilerir. Bunlar hakkı
bu konuda ayrıntı lar bulunmaktadı
n-izi yinelemeyeceğim.
Yargıç ve savc ılarm kurullarmda Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin seçece ğ i üyelerin varlığı "yargını n siyasallaşması " sonucunu do ğuracaktır.
1961 Anayasas ı ile denenen yerel yarg ıçların seçecekleri üyelerin sayı ve nitelikleri konusunda ise çok dikkati olunmas ı gen az sayı da olması halinde de Türkiısındayı z. Bunları
rektiği kan
i
temsilcisi
ile birlikte kurullar ı n çalışmalarının
ye Barolar Birli ğ
na denetim konusunda
şeffaflığmı sağlayabileceği ve kamu adı
yararlı olabileceği dü şüncesindeyiz.
Ayrıca bugün yap ılması ön görülen de ğişikliklerin birço ğunun yasa ile de ğil, geniş bir işbirliği ile yap ı lacak Anayasa değişikliğiyle gerçekleş tirilmesi gereken hususlar oldu ğunu da
anımsatmak isterim.
ı z yapmı z, yargı
Hangi ad alt ında, hangi değişikliği yaparsan
klasik
yap ıyı deve
oturmuş
sisteminiizde y ıllardır yerleşmiş
ğiştirmediğiniz; özellikle "yargı lama diyalektiği"ni oluşturan say
ı yeniden düzenlemedi ğiniz, yarg ıyı
-savunma - karar yap ısın
yetki,
görev ve sorumluluk bak ımından
oluşturan bu unsurları
yeni baş tan kurgulamad ığmız takdirde, asla "yargı bağımsızlığı "
ve "yargı ç güvencesi"ni gerçekleştiremezsiniz. Çünkü yarg ılama
i taşı yan ilk sosyal ve
diyalektik bir süreçtir ve tarihin bu özelli ğ
kamusal eylemi olarak kar şımıza ç ıkmaktadır. İnsanlık tarihinin
en eski diyalektik uygulamas ı say -savunma ve karar üçlüsüdür.
Bu yap ılanma ülkemizde tarihsel geli ş imi itibariyle iddiayı oluşturan savcılık kurumunu di ğ er iki unsurdan daha güçlü ve dona555
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hale getirmiştir. Mevcut yapı içerisinde savcılık kurumunu
savunma ile kıyaslamak dahi istemiyoruz, bu ilişkideki farklılık
yıllardır dillendirilmektedir. Savc ı
nı
n, sadece duruşma salonundaki yerinin bir basamak a şağıya alınmış olması, "silahlann eşitliği" konusunda ironik bir deneme olarak dü şünülmelidir.

Özellikle son yıllardaki önemli davalar nedeniyle savc ılık
kurumunun yürütmenin de deste ğini alarak hüküm kuran yargıçlık kurumundan da etkili ve güçlü bir konuma geldi ği gözlenmiştir. Yapısı ve konumu itibariyle yürütmenin temsilcisi
Adalet Bakanlığıyla yakı
n temas içinde olan savc ılık kurumu bu
konumunu yargı lama diyalektiğinde kendi lehine kullanmakta
ve yargıçlığın tüm güvenceleri yanı
nda idari ve yönetsel yetkilerini de kurumsal olarak avantaja dönüştürebilmektedir. Yargıçtan beklenen tarafsizlık ve objektiflik nedeniyle, yarg ıçlar yürütmenin temsilcisi Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere, tüm
ilişkilerinde kendilerini soyutlamış ve bir anlamda dosyalar ıyla
vicdanları arası
nda baş başa kalm ışlardır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarmda ceza davasında sanık ile savcının eşit olmasının gerektiğini vurgulanııştır. Bizim sistemimizde bırakm sanılda müdafiinin eşit olmasmı, savcılık kurumu ile yargı ç dahi eşit koşullara sahip de ğildir.
Yine bu konuda Frans ız Yargıtay'ı AlliS' nin 6.maddesinde
yer alan yargı bağınısızlığımn savcılar açısmdan söz konusu
olamayacağın
ı, zira savcıların yargılama yapmadıklanna karar
vermiştir.
Savcılık kurumunun yargı da ve adliyelerdeki s ınırsız yetki ve
olanaklan yeniden düzenlenmedi ğ i sürece yargı bağımsızlığını
gerçekleş tirmeye olanak yoktur. Mevcut çarpı k sistemde yarg
ı,
bağımsız ve tarafsız karar verebiliyorsa bu büyük ölçüde ki şisel
inisiyatiflerin sonucudur.
Ülkemizde yürürlükte bulunan klasik yap ı ve mevcut sistem
değişmediği sürece, "yargı bağımsızlığı " ve " yargıç güvencesi" yanında "adil yargı lanma" koşulları
nı gerçekleştirmeye olanak yoktur. Bilindiği gibi, genel kural gereği "sistemden beslenen ler sistemi
değiş tiremezler". Bu nedenle yakın zamanda bu değişikliğin gerçekleş mesi mümkün görülmemekte ve yarg
ı üzerindeki tartışmaları
n bir süre daha sürüp gidece ği anlaşılmaktadır.
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rucu unsurlanndan olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder...

denilmek suretiyle savunma hakkının evrensel gelişiniine uygun bir tanım yapılmıştır. "Savunma"nın olmadığı yerde yargı nın kurduğu hükmün hukuki ve
lamadan söz edilemez, yarg ı
yasal dayanağı, varlı k nedeni savunmadır. Bu denli önemli olan
"savunma" ve onun hukuk sava şçıları avukatlar yarg ılama diyalektiğinde istenen, beklenen ve hak etti ği yerde değildir. Bu durum devam ettiği sürece ülkemizde "hukukun üstün/ü ğü"nden,
"hukuk devleti"nden ve onun olmazsa olmaz ko şulu olan "yargı
bağımsızlığı "ndan söz etmeye olanak yoktur. Çünkü ça ğdaş ve
donammlı avukatlar, bulunduklar ı ülkelerde, hak ve adalet ba şta olmak üzere hukukun üstünlü ğüne dayalı "hukuk devleti" ve
"yargı bağımsızlığı ", "yargı ç güvencesi" gibi ilke ve kavramların
ında, bulundukları
yaş ama geçmesi için mücadele verme yan
ını yaparlar.
ünü
ve
savunmas
toplumun da her konuda sözcülü ğ
Bu nitelikleriyle avukatlar bulunduklar ı toplumdaki hukuk
ında, toplumsal sorunlar ın çözümünde de
ve hak ihlMleri yan
sözcü ve öncü olmak durumundad ırlar.
ı olan savunma örgüBu denli önemli görev ve sorumluluklar
tü barolar ve onun özverili üyeleri avukatlar istenen, beklenen
ve özlenen konumda de ğillerdir. Y ıllardır verilen mücadelelern siyasal iktidar
nav, birkaç stajyer avukatı
le yasaya konulan s ı
kulis
sonucu
bir
gece
ans ızın kaldınltemsilcilerine yaptıkları
mıştı r. 0 gün kulis yapan bugün avukat olan stajyerler ya şadıkları olumsuzluklar kar şısmda yaptıklarının çok yanlış olduğunu
bize itiraf etmektedirler. Bu yüzeysel ve popülist yakla şım sonucu, bugün dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan bir şekilde,
herhangi bir mesleğ e giremeyen hukuk mezunları , hiç olmazsa
avukat olurum diye barolara ba şvurmakta ve hiçbir engelle karşılaşmadan avukatlı k ruhsatı alabilmektedir.
ABD'de il barolarının alacakları stajyerlerle ilgili olarak mezun olunan okullar
ı belirleyebildikleri her hukuk mezununu
nav ve staj yöntemstajyer olarak almad ıkları , ayrıca çok sıkı sı
nav ve
yine
çok s ıkı sı
ın
leri uyguladıkları , Avrupa'da da barolar
staj uygulamaları yaptığı , Japonya'da en zor elde edilen mesleki binlerce başvurudan ancak çok
lerin başı nda avukatlığm geldiğ
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az kimsenin avukat olabildiği gerçeği karşısında Türkiye Barolar
Birliği olarak her ay 550-600 avukat ruhsat ı düzenlemekteyiz.
Bu olumsuzluğun süratle giderilmesi ve avukatlık mesleğini hak
ettiği, özlenen ve beklenen konuma kavu şturulması gerekmektedir. Çünkü barolar ve onun üyeleri avukatlar bir yandan hukuk
ve hak ihlallerine karşı mücadele verirken öte yandan toplumun
önemli sorunları karşısı nda da gerekli duyarlılıklaı-uu göstererek öncü görevini sürdürmektedirler.
Avukatlarm bu özelli ği evrensel nitelik ta şımaktadır.
Dünya siyasi tarihinin incelenmesinden de anla şılacağı gibi,
başta Fransız ihtilali ve Amerikan ba ğımsızlığı sırasmda dünyanın ilk yazılı anayasası olan Amerika Anayasası'nı n yapımı
olmak üzere, devrim niteli ğindeki tüm eylemlerde, dünya tarihini değiş tiren ve dönüştüren tüm siyasi olaylarda gerek eylem,
gerekse düş ünce lideri olarak avukatlar hep öncü olmu şlardır.
Amerikah avukat Luis Land' ın "Avukat" isimli ş iiri bu özellikleri çok güzel ifade etmektedir.

AÇI Ş
KONUŞMAt.ARI

"Ben avukatım.
Kaba gücün yerine merhameti, ada/eti, hakkaniyeti koydum.
insanoğluna, diğer/erinin hakk ı na, mü/kiyetine, Itü niyetine sayg ıyı;
Vicdan, ifade ve top/anma özgürlüğünü ben öğrettim.
Haklı dava/ann sözcüsü;
Yoksulun, mazlumun, dul ve yetimin savunucusu yum.
Çarşı da pazarda onuru sürdürürüm.
Halkın sevmediği, popüler olmayan dava/ann şampiyonu benim.
Zulmün, bask ı n ı n, bürokrasinin düşrnanıyım.
On emre giden yolu ben haz ı rladım,
Yunanistan'da kölelerin, Roma'da esir/erin özgürlü ğ ü için ben savaştı m,
Stamp Act'le ben mücadele ettim.
İnsan haklan ve özgürlükleri bildirgesini ben yazd ım.
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Köle/eri ben savundum,
Kölelik karşı tıyım.
Kölelik Kurtuluş bildirgesini yayı nlayan bendim.
Her ülkede, her iklimde hami cezaland ırı r, masumu korur, dü şeni kaldırır,
Adaletsizliğe ve vahşete karşı çıkarım.
Tüm savaş larda özgürlük için savaş an bendim.
Halkı n yaygarasına ve çoğunluğun despotluğuna karşı duran benim.
Adaletin gerçekle ş mesini engelleyen önyargı olması n diye zenginleri savunur;
Yoksulun tüm hak ve imtiyazlar ı teslim edilsin diye davas ında ısrar ederim.
ımı yapmaksızı n insanlığı n eşitliği
Irk, renk, sınıf cinsi yet ya da din ayr
ı m.
için çalışı r
Hilebazlı ktan, dalavereden ve sahtekdrl ıktan nefret ederim.
Adaletten ödün vermekten ya da menfaati z ı t iki müvekkile hizmet etmekten yasaklıyım.
ı , bugünün liberali, geleceğin radikalıyım.
Geçmişin muhafazalcdr
ı m.
Adalet ve hakkaniyeti gerçekle ş tirmek için uzlaşmaya inan ır
Aynı nedenle şekilciliğin ve kı rtasiyeci/iğin Gordion düğümünü kesip atarım.
Tüm buhranlarda insanl ığın lideri yim.
Dünyanı n günah keçisiyim,
ın ı avucumun içinde tutar ımda, kendi haklarıını sağlainsanlığın haklar
mayı bir türlü beceremem.
Ben öncü yüm.
Geçmiş ten vazgeçecek, bugünü ve var olan ı yı kmak isteyen en son ki şiyim.
Ben adil hükümdar, dürüst yarg ılayıcıyım.
ı rım.
Mahkı2m etmeden önce dinler, herkes için en iyiyi ara ş tı r
Ben Avukatım."
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Son günlerde kamuoyunun gündemini bu güne kadar çok
ağır bedeller ödenen, kiıııilerine göre "Güneydoğu sorunu", kimilerine göre "terör sorunu ", kimilerine göre "Kürt sorunu" olarak
tan
ımlanan sorun oluşturmuştur.
Siyasal iktidar temsilcilerinin bu kronik sorunu, ba şlangıçta
"Kürt açı/un,", arkası
ndan "Demokrasi açı/luu" adı altında ülke

gündemine alma konusundaki, zamanlama tercihlerinin gerçek
nedenini, baz ı iddialara karşı
n, bilemiyoruz.
Ancak, hangi nedenle olursa olsun, bu denli önemli sorunun
gündeme alınmasın
ı önemsiyor; so ğukkanlı, önyargısız ve gerçekçi yaklaşı mlarla çözüm aranmas ını diliyoruz.
Tek endiş emiz önceki açılım ve giriş imler gibi bu aç ılımın da
sonuçsuz kalmas ıdır. Şu ana kadar ya şananlar karşısı
nda zamanlaması ve alt yapısı yeterince oluşturulmadan ortaya atılan
"Kürt açılun ı " da diğer açılı mlar gibi gerçekçi ve yapıcı bir çözüme ulaştırı lmazsa, bunun olumsuz sonuçlar ını düşünmek dahi
istemiyorum.
Bu noktada Sayı n Cumhurbaşkanımızm dillendirdiği "Herkesin başını kumdan çıkarması " önerisine yürekten katılıyorum. Ülkemizin temel sorunlarını
n başı nda gelen ve belki de tek ciddi
sorunu olan bu sorun, çok dikkatli ve so ğukkanlı yaklaşılması
gereken, özensizlik ve duyars ızlığ a asla tahammülü olmayan bir
konudur. Ça ğımızda modernleş menin güçlendirdi ği milliyetçilik hareketlerini inceleyen bilim adamı-gazeteci M.Ignatiyef,
Avrupa'da Yeni Milliyetçilik adlı kitabmda, milliyetçiliğin daha
yıkıcı hal almasını engellemenin yolunu ak ılcı biçimde göstermektedir. K ı saca, bütün etnik grupları
n devlete güven duymasını sağ lamak için bütün etnik gruplara e ş it davranan bir devletin,
kısaca bir "hukuk devleti"nin varlığı şarttır. Ayrıca sorunları zor
kullanılarak değil, tartış arak halletme kültürünün varl ığı da ön
koşuldur.
Bu nedenle, tartışmanın tüm yanlarının en sade yurttaşımızdan en sorumlu kamu görevlisine kadar "başını kumdan çıkararak" konunun, sosyolojik, tarihsel ve toplumsal boyutlar ı yanm560
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da, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlik nedenlerini de göz önünde AÇI Ş
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tutarak, gerçekçi ve kalıcı çözüm önerileri getirmesi gerekti ğine
inanmaktay ım. Oysa demokrasinin güvencesi olan muhalefet
partileri ile siyasal iktidar temsilcilerinin, herkese güven sa ğlayabilecek "demokrasi ", "insan hakları " ve "hukuk devleti" ilkeleriyle
asla bağdaşmayan "dağa çı kmak", "idam sehpalann ı yeniden kurmak"
ve "vatana ihanet" gibi Sığ suçlamalan, terör örgütünün hain sal-

n çözümünün daha çok uzakdırılarmı sürdürmesi bu sorunlar ı
larda olduğu acı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü sonmun
çözümü için, terör örgütünün silahlar ın b ırakması yanında, "insan haklarına dayalı ", "hukukun üstünlü ğü "ne bağlı, temel hak ve
özgürlükleri s ınırlamayan, dü ş ünce ve örgütlenmeden yana, çok
kültürlü, çoğulcu, katılımcı , devletin bir hizmet kurumu olarak
algılandığı, çağdaş bir vatandaşlık anlayışının benimsendiği,
toplumun tüm kesimlerinin üzerinde anla şma sa ğladığı sivil bir
anayasaya şiddetle ihtiyaç vard ır. Kuş kusuz bu anayasanı n adresi milli iradenin ve demokrasinin temsil edildi ği Türkiye Büyük Millet Meclisi' dir.
Beni sabırla dinlediğiniz için te şekkür ediyor; yeni adli y ılın
hepimiz için, ba şarıli geçmesini diliyor; sayg ılar sunuyorum.
Türkiye Barolar Birliği Başkam
Avukat Özdemir ÖZOK
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DANIŞTAY'IN KURULU Ş U'NUN 142. YILDÖNÜMÜ VE
"İDARİ YARGI GÜNÜ" NEDENIYLE
TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ
BAŞ KAN YARDIMCISI AVUKAT BERRA BESLER' İN
YAPTIĞI KONUŞMA

10.05.2010

Sayın Cumhurbaşkarum;
"Danıştay'ın 142. Kuruluş Yıldönümü ve İdari Yargı
Günü" nedeniyle, Dan ıştay Başkanı Sayı
n Mustafa Birden ile
Danıştay'da ve ülkemizin dört bir yan ı
nda idari yargı görevini
özverili çali şmalanyla yürüten sayg ıdeğer yargıç ve savcılarınuzı, yargı emekçilerini üstün ba şarı dileklerimle, içtenlikle kutluyor; baş ta zat-ı 5liniz olmak üzere, bu toplant ıyı onurlandıran
çok değerli konuklara, yargı organiarımızm sayg
ın temsilcilerine, değ erli meslektaşlarıma, bas ı
nımızın değ erli mensupları
na
Türkiye Barolar Birli ği adına saygılarımı sunuyorum.
Bu onurlu kürsüyü, her kuruluş yıldönümünde, yarg ının kurucu unsuru savunman ın temsilcilerine açan Dan
ıştay'a, Say ın
Başkanınıızın şahsında şükranlarım
ı ifade etmek istiyorum.
Türkiye Barolar Birliği'nin kı sa bir süre önce ebedi yolculuğuna u ğıırladığımız Değerli Başkanı Avukat Ozdemir Ozok'u
saygıyla anıyor, Sayı n Daruştay Başkanının, Ba şkanımızla ilgili
içten gelen güzel duygu ve dü şüncelerini aynen paylaşarak, kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.
Sayı n Cumhurbaşkamm;
Birey-toplum-devlet ili şkisinin, antik ça ğdan bu yana düşünce tarihinin ana konular ı ndan biri olması çok derin arılamlar
içermektedir.
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Bu düşünce yo ğunlaşmasını n ana nedeni; sosyal bir varl ık AÇI
KONUŞMALARI
n; iktidarlarm s ııursız gücü karolarak, devleti yaratan insanl ığı
şı smda, en temel hak ve özgürlüklerirıl savunmakta yetersiz kalması ve ça ğlar boyunca uğradığı zulümler olmu ştur.
n dayattığı dogmalar, insan özgürOrtaçağda, dini kurumları
na, dolayısı yla bilimin ve uygarlığın gelişmesine
lüğüne ve aklı
büyük sekte vurmuş; insanlık, yüzyıllar süren bir sava şımla ve
büyük kayıplar vererek bu ça ğdan ç ıkabilmiştir.
18'inci ve 19'uncu yüzy ıllar, iktidarlarm güçlerinin s ınırlandırılması bağlamı nda, temel insan haklarının anayasalarda yer
alması mücadelelerine sahne olmu ştur.
20'inci yüzyı lda ulusal düzeyde sürdürülen insan haklar ı mücadeleleri, milyonlarca ki şinin yaşamını yitirdiği ve insan onurunun büyük darbe ald ığı 2. Dünya Savaşı dramından sonra evrensel boyutta ele almabilmi ştir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, İ Q Aralık 1948 tarihinde kabul ettiği "Insan Haklar ı Evrensel Bildirisi" bu aç ıdan
önemli bir dönüm noktas ıdır.
Bildiriyi takiben, ba ş ta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Avi ve Avrupa
rupa Güvenlik ve I şbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliğ
Konseyi çerçevesinde haz ırlanan sözle şmeler ve di ğer hukuki
belgelerle evrensel hukuk in ş a edilmiştir
İnsan hak ve özgürlüklerinin geli ştirilerek korunmas ını amaçn uygulamada
n ve var ılan sonuçları
layan bütün bu çal ışmaları
nasıl karşılık bulacağı ülkelerin yönetim şekillerine ba ğli olup,
otoriter ve totaliter rejimlerde insan hak ve özgürlüklerinin yeterince korunamadığı bilinen bir gerçektir.
Günümüzde birey-toplum-devlet ili şkisi; asırlar süren mücadeleler ve insanlı k tarihinin ya şadığı büyük felaketlerden al ınan
derslerle; insan haklar ı, hukukun üstünlü ğü ve demokratik
laik sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde ideal noktaya
ulaşmıştır.
n Cumhurbaşkanım;
Sayı
n kendisine
i; kurulu ş amacı ve yasaları
Türkiye Barolar Birli ğ
ğrultusunda,
kurulu şuni
görevler
ve
sorumlululclar
do
verdiğ
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dan bu yana hukukun üstünlü ğünü vazgeçilmez en yüksek ilke
olarak kabul etmiş , devletimizin kurucusu büyük Atatürk'ün
ilkelerinden, laiklik prensibinden, üniter devlet yap ısı
ndan ve
Cumhuriyetimizin kazan ımlarmdan ödün vermeyen anlayışı ile
ülkemizde; demokrasinin eksiksiz uygulanmas ın, insan haklarına saygının yerleşmesini, hukuk devletinin i şlerlik kazanmasını
ve onun en önemli özelli ği yargı bağımsızlığının ve savunmanın
özgürlüğünün sa ğlanmasını hedef bilmiş, bu uğurda yarg ının
kurucu unsuru savunman ı n etkin gücü olarak mücadelesini sürdürmüş ve sürdürmektedir.
Türkiye Barolar Birli ği'nin sarsı lmaz bir inançla ba ğlı olduğ
u
bu ilkeler, ulus ıımuz için de hayali bir önem ta şımaktadır.
Bu yüksek değerleri ya şatmak, yaygı
nlaştı rmak, ülkemizde
yerleş mesini ve uygulanmas ını n devamlılığmı sağlamak, kuşkusuz toplumda; her şeyin hukuk düzeni içinde gerçekle şmesini, eşitliğ i, huzur ve refah ı, barış ve kardeşliği getirecek, mutlu
yaşamaımı önemli bir kaynağı olacaktır.
Demokrasi, laiklik, hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti, insan haklan, biz hukukçular için çok önemli olan ve ya şamımızı
n
kaynağmı teş kil eden kavramlardır.
Bu kavramları içine sindiren ve ya ş ama geçiren toplumlar,
çağdaş olmaya kararlı toplunılardır.
Toplumsal örgütlenmelerin ula ştığı en çağdaş düzey, insan
hak ve özgürlüklerinin yegane güvencesi olan demokratik hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinin de ula ştığı en doruk nokta çağdaşlaşmadır.
Anayasaıruzın, Cumhuriyetimizin temel niteliklerine ili şkin
2'nci maddesinde belirtildi ği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hukuka bağlı ve çağdaş bir devlettir.
Hukuk devleti olmanı
n ilk adımı toplumda hukuk bilincinin
yerleş mesi ve hukuka sayg
ı duyulmasıdı r. Hukuk devletinde
yaş amak isteyen herkes bu konuda kendi çap ı
nda kendisini sorumlu ve görevli saymal ı, toplumda "her şeyin hukuk düzeni
içinde hayata geçmesi için olu ş an ortak irade" ya şam biçimi haline gelmelidir.

KONUŞ MALARI
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Kısaca toplum, hukukun üstünlü ğünü ve hukuk devletini is- AÇIŞ
KONUŞMMARI
temeli, benimsemeli, sahip ç ıkmalı ve korumalıdır.
Sayın Cunıhurbaşkanım;
Hukuk devleti; tüm i ş lem ve eylemleri hukuk kurallarma ve
anayasal ilkelere uyan, kendisini bu kurallarla ba ğlı sayan devleah. Yasalar dahil olmak üzere ülkede geçerli tüm hukuk kurallarmm temelinde ve üzerinde yer alan bir belge olmas ı itibarıyla
anayasa; yasaların, di ğer hukuk kurallar ı mn kaynağı ve dayanağıdır. Yasalar ve di ğ er kurallar güçlerini, uygulanabilirlilclerini
Anayasadan ve Anayasaya uygun olarak yap ılmaktan al ırlar.
Hukuk devletinde, bütün ili ş kiler hukuk düzeni içinde ve hukuka uygun olarak gerçekle ş ir. Aksi halde, hukuka ayk ırılıklar
ve hukuk ihlalleri ortaya ç ıkacaktır.
Eylem ve işlemleri yarg ısal denetime tabi olan hukuk devletinde bu denetim;
• Ülkemizde, parlamento taraf ından ç ıkarılan yasalarm anayasaya aykırılık iddiası olduğu takdirde Anayasa Mahkemesi tarafından;
• Yürütmenin eylem, i ş lem ve kararları nda hukuka aykırılık olduğu iddia edildiği takdirde idari yargı organlarında,
yani, Danıştay, İ dari Mahkemeler ve vergi mahkemeleri
tarafından,
ı ve il• iddia olunan di ğer hukuka aykırıliklar da adli yarg
gili yargı yerlerinde,
Cumhuriyetimizin temel organlar ı ndan olan; sa y-savunmaından olu şan yargı erkinin; kurucu unsurlar ının
karar unsurlar
temsilcileri hakim, savc ı ve avukat birlikteliğiyle gerçekle ştirilen yargı lama faaliyeti ile sa ğlanacaktır.
Sayın Cumhurba şkanım,
Dan
ıştay'ın kuruluş unun 142. Yıldönümünü kutlad ığımız
bu günde, idari yarg ının insan hakları , hukukun üstünlü ğü ve
ndan taşıdığı hayati öneme özellikle vurgu
hukuk devleti açısı
yapmak istiyorum.
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Olağanüstü yetkilerle donatılmış yürütme karşısı
nda bireylerin haksızlığa uğramasını n önündeki güç olan idari yargı; yürütmenin, idarenin hukuka ayk ınlık iddialarma konu olan eylem
ve iş lemlerini denetlemek ve hukuk içinde kalmasm ı sağlamak
yoluyla; yürütme erkirıi elinde bulunduran siyasal iktidarlar için
de en büyük güven kayna ğıdır.
idari yargı, zannedildiği gibi bazı icraatlarm önünde engel
değil, o icraatlann iddia olunan hukuka ayk ırıhkiarmı gidererek,
hukuka uygun olarak gerçekle ş mesini ve idarenin en önemli unsurlarmdan biri olan istikrar ın devamlıhğmı sağlayan, keyfiliği
önleyen bir güvencedir.

İnsanları
n devletle olan ili şkilerinde ortaya ç ıkan hukuki sorunları
na adil çözümler üretmek yoluyla, toplumda adalet duygusunun geli şmesine büyük katkı sunan idari yargının, üstlendiği göreve uygun bir donanıma sahip bulunması gerekmektedir.
Idari yargı kendi bünyesine göre oldukça a ğır bir dava yükü altındadrn
idari yargının her yı l dile getirilen sorunlar ı , hâlâ çözüme kavuşturulamamjş tı . 2008 yılı verilerine göre; 250 bini a şan dava
dosyasmı n ancak yüzde 39'unun sonuçland ığı ve geri kalan kısnıırun ertesi yı la devredildi ği ve yeni açı lan davalarla birlikte
Dan
ıştay'ın taşınması ve kotarılması zor bir yük ve sorumluluk
altı
nda olduğu açı kça görülmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle
bugün için idari yarg ı, etkin ve yaygı
n yargı sal denetim gerçekleş tirmekte yeterince hızlı çalışamanıaktadır.
İdari yargı
nı
n, bünyesinden kaynaklanan sorunlar ını
n yanı
sıra, idari yargı kararları nm yürütme taraf ından ço ğunlukla uygulanmadığı veya uygulamasının geciktirildiği bilinen bir gerçektir. Bu ba ğlamda idari yargını
n karşılaştığı en büyük sorun,
muhatabı olduğ
u idarenin hukuka uymama yönünde her geçen
gün, artan kararlılığı olarak kar şımıza ç ıkmaktadı
r.
Idari yargını n sorunları
nın h ı zla giderilmesi, idarede hukuka
uygun davranma bilincinin geli ş tirilmesi, hukuk devletinin i şlerliği bakımından son derece önemlidir.
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Sayın Cumhurbaşkamm;
KONUŞMALARI
ve
yarbağımsızlığı
i
yargı
ğ
Hukuk devletinin ya şamsal özelli
gmın tarafsızlığıdır. Yargı bağımsızlığının en önemli özelli ği de
savunma ve savunman ın özgürce yap ılabilmesidir.
Yargı bağımsızlığı ile iş lerlik kazanarak ya ş ayan hukuk devleti; demokrasinin bir ülkede yerle ş mesini ve uygulanmas ını
sağ layan en güçlü ve sa ğlam zemini olu ş turur. 0 halde demokrasinin ko şulları üzerinde durulmas ı ve dikkate al ınması gerekir.
Bilindiği gibi demokrasi; laiklik, ulus devlet ve kuvvetler
ayrılığı olmak üzere üç ana ilke üzerine kurulu bir rejimdir. Bu
ın temel ko şuüç ana ilke demokrasinin eksiksiz uygulanmas ın
ı halinde
mesi
veya
olmamas
ş
ludur. Içlerinden birinin zay ıf dü
ır.
demokrasiden bahsedilmesi de mümkün olmayacakt
n Cumhurbaşkanım,
Sayı
nı da kapsayan vesayetçi annın yargı organı
1982 Anayasas ı
layışı yürürlüğe girdiği günden beri yarg ı bağımsızlığı ve hukuk
devleti ciddi yara almaya ba şlamış ve bu yara giderek a ğırlaşmıştır. Siyasal iktidarlar ın gücü ve antidemokratik uygulamalar ı
"kuvvetler ayr ılığı ilkesindeki" dengeleri yürütme orgam lehine
ı erkleri, yürütme erkinin egemenli ği,
bozmuş , yasama ve yarg
ı reformu
daha doğrusu vesayeti alt ına alınmış, ülkemizde yarg
ihtiyacı daha belirgin bir hale gelmi ştir.
Bu nedenle; Türkiye Barolar Birli ği, barolarımız, hukuk fakültelerimiz ve hukukçulanmız y ıllardır yargı reformu ile ilgili çelerdir. Ne var ki
şitli çah şmalar yapmışlar, görü şler ileri sürmü ştemel
konularda
ı
reformu;
baz
ı
gerçekten ihtiyac ımız olan yarg
şmemiştir..
için
bir
türlü
gerçekle
i sa ğlanamadığı
görüş birliğ
i duyarlılığının gereği olarak, yarg ı
Türkiye Barolar Birli ğ
reformuna ili şkin çal ışmalara katk ısını hiçbir zaman esirgemenda katk ısı
ı Reformu Stratejisi Belgesi haz ırlanması
miştir. Yarg
zaaçıklandığı
ğı
istenmemesine ra ğ men, Strateji Belgesi Tasla
"Adalet
n
incelendiği,
nı
man, gerçek bir yarg ı reformu ko şulları
Bakanl ığı Yargı Reformu Strateji Belgesi Gölgesinde Yarg ı

Reformu"

konulu bir sempozyum düzenleyerek burada ortaya konan bina ışık tutacak bir kayı reformu çal ışmaları
limsel görü şleri, yarg
nak teş kil etmek üzere kitap haline getirip, ilgililere su ıımuştur.
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Daha sonra, 2008 y ılı
nda, Adalet Bakanlığı kendisinden beklenen uygar bir yakla şı mda; Türkiye Barolar Birli ğini "Yargı Reformu
Strateji Taslağı"nın ilgililerce bildirilen görü ş ve öneriler ışığı
nda
tartışılması amacı ile 8-10 Haziran 2009 tarihleri aras ı
nda Kızılcahamam Hakim Evi'nde düzenlenen toplant ıya davet etmiştir.
Bu çalış tayda; Türkiye Barolar Birli ği Yargı Reformu'nun; sadece Avrupa Birli ği istediği için değil, ülkemiz yargı sisteminin
bu reforma gerçekten ihtiyac ı olduğu için yap ılmasını n doğru
olacağını vurgulamış ; Strateji Belgesi'nde yarg ının kurucu unsuru sav ımınaya ve onun temsilcisi avukatlara yer verilmeyi şine
karşı çıkmış ve özet olarak; y ıllardı r savunduğu ve AB istişari
raporları
nda da teyiden yer alan;
Adalet Bakanl ığı'nın Yarg
ı üzerindeki etkinli ğinin giderilmesinin
• Hakim- Savcı birlikteliğinin sona erdirilmesinin
• SilaMarm e şitliğinin sa ğlanmasını
n

mutlaka ön plana ç ıkarılması ve gerçekleş tinilmesin önemini savunmuştur.
Sayın Cumhurbaşkamm;
Türkiye'de "yarg
ı " alanı
nda ciddi bir reform ihtiyac ını biz
avukatlar kadar yak ı ndan duyabilecek bir meslek grubunun
bulunması mümkün de ğildir. Yarg ı bizim ya ş am alanımızdır.
Bizler için yargı sadece statü, maa ş, geçim kayg
ısı değ
ildir. Bizler için yargı , maddi sorunların yanında; yakmmalar, ac ılar, yıkınılar, umutlar, umutsuzluklard ı r. Onun içindir ki, bizler yarg ı
denilince üzerine titreriz. Yargı
n ı n bağımsızlık ve tarafsızlık sorunları
nı her gün duru ş ma salonları
nda ya şadığımı z için de çok
iyi biliriz.
Siyasi iktidarlann yarg ı konusundaki içtenliklerinin örneklerini çok gördü ğümüz için giri şimlerini sayg
ı yla, ancak şüpheyle
karşıları z. Sayısız yargı reformu vaat ve taahhüdüne kar şm sorunların azalacağına, her gün çe şitlenip artm ış olması
ndan kayg
ı
ve üzüntü duyar ız.
Son geliş meler de ne yaz ı
k ki aynı süreci takip etmi ştir.
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Yargı reformu diye ortaya çıkılnuş , ancak içimizde uya- AÇIŞ
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nan umut ışığı; Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savc ılar
Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren, hiçbir ihtiyaca cevap
veremeyeceği gibi, yeni gerginlikler ve uygulama s ıkıntılan yaratacağı kuşkusuz olan, yargıyla ilgili iki anayasa de ğişikliği ile
sınırlandırılarak söıunüştür.
n Cumhurbaşkanım;
Sayı
1982 Anayasası ile getirilmiş bulunan yargı ya ve savunmaya
müdahale niteli ğindeki düzenlemeler devam etti ği sürece, 1982
nı
n bir anlamı bulunup bulunAnayasası
na karşı olmak iddiası
madığmı yüksek takdirlerinize sunmak isterim.
Gerçek bir "yargı reformu"nun ko şulları bellidir.
Öncelikle, "yargı " konusunda gerçek bir "reform"un, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen "hakim-savc ı birlikteliğine"
son verilmesi ile başlaması gerektiği halde, Anayasa de ğişikliğinde bu ihtiyaç hiç akla gelmemi ştir.
Oysa bu konuda AF İstişari Ziyaret raporlarında istekler
vardır. Bu bağ lamda da Kjell Björnberg ve Paul Richmond (son
rapor) Ross Cranston tarafmdan düzenlenen 2003, 2004, 2005
raporlarına aykırı düşünceler ileri süren ve Prof. Dr. Thomas
Giergerich'in 2008 tarihli raporundan k ısa bir alıntı yapmak istiyorum:
"Gerek hakimler ve gerekse savc ılar, hukukun ve adaletin hizmetkarı olsalar da, ayni ortak amaç için farkl ı görevler ila etmektedirler. Yüzlerce y ıllı k tecrübe göstermektedir
ki-Türkiye'de olduğu gibi-savc ılar gerek cezalandırmaya ve
gerekse suçlamadan kurtarmaya yönelik delilleri toplayarak,
tarafsız bir yaklaşı m benimsemek zorunda olsalar bile, bu görevlerin ayırımı özgürlük için hayatidir. Bu hakimler ve savc ılar
ın aynı kariyeri paylaşamayacağı , savcı ve hakimlik (veya
tam tersi) görevlerinin ba şarılı bir şekilde aynı kişi tarafından
yerine getirilemeyeceği-her ikisi de kıta Avrupa ülkelerinde
oldukça yaygındır- anlamı na gelmez. Bu daha çok, belirli daında
valarda çalışı rken, hakimlerin ve savc ılann kendi aralar
müşterek hareket etme görüntüsünden kaç ınarak, birbirlerin569

Türkiye Barolar Birliği 31. Ola ğan Genel Kurulu

AÇIŞ
KONU ŞMALAR İ

den tamamen ayrı olduklarını mümkün olduğunca göstermeleridir. ( ... ) Bu bağ lamda Üçüncü İstişari Ziyaret raporunda
yapı lan tavsiyeleri benimsiyor ve altını çiziyorum. Ayrıca bir
kişi savcılık veya hakimlik görevinden di ğerine geçtiğinde, bu
kişi mutlaka başka bir görev yerine atanmalıdır."
Bu bağlamda, Kjell Björnberg ve Ross Cranston taraf ından
düzenlenen 2005 tarihli Üçüncü İstişari Ziyaret raponındaki
öneriye de kısaca değinmek gerekmektedir: "Ba ğımsız bir yargı
konusunda en iyi uygulama yönünde, hakimlerin ve savcıların
mesleki hak ve görevlerinin kurumsal ve i şlevsel ayrımım sağlamak amacıyla Anayasanın değiştirilmesini tavsiye ederiz."
Türkiye Barolar Birliği, 2007 tarihli Anayasa Önerisi'nde
(madde 153, 154, 155, 174 ve 175) bu konuda örnek al ınabilecek
düzenlemeler yapmıştır. Hakimler ve savcılar ayrı statülere tabi
kılınmış; Hakimler Yüksek Kurulu ve Savc ılar Yüksek Kurulu
ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu düzenleme 1961 Anayasas ı'nın temel anlayışma uygun, ancak daha kapsaml ıdır.
Sayı
n Cumhurbaşkanım;
Yargı reformu adı altında yapılan Anayasa değişiklikleri, isti5ari Ziyaret raporlarında tavsiye edilenin tam aksine, yürütmenin yargıya ve savunmaya müdahalesini Adalet Bakanl ığı kanahyla daha da etkili k ılan hale getirmiştir.
Türkiye Barolar Birli ği, kurulduğu günden bu yana, "hukuk
devrimi" ilkeleri do ğrultusunda bir "hukuk reformu" özlemi ve
çabası içinde olmuştur.
Ancak Adalet Bakanl ığının yargı üzerindeki etkinli ği giderilmeden; yargıç-savcı birlikteliğine son verilmeden ve "silahlann
eşitliği" ilkesi yaşama geçirilmeden; Anayasam ız yürütmenin
yargıya müdahalesine olanak tan ıyan hükümlerden annd ırılmadan, kuvvetler ayrıliğma dayalı dengeler kurulmadan; hukuka ve gerçeklere uygun, kendi içinde tutarl ı bir reformdan söz
etmek ve fayda unımak mümkün olamayacağı gibi; Yargı Reformu Stratejik Amaçlan içinde yer alan "yargı bağımsızlığının
güçlendirilmesi" ve "yargının tarafsızlığının geliştirilmesi" de
sağlanamayacaktır.
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n Cumhurbaşkanım;
Sayı
Devletimizin kurtar ıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal
nda belirttiği,
Atatürk'ün 1920 yılında yaptığı bir konuşması
"Devlet olarak örgü tlenmi ş bir insan topluluğ unun anayasası nda,
adalet gücünün bağı msızlığını n önemini açı klamaya gerek yoktur.
Ulusun yargı hakkı, bağı msızlığını n birinci koş uludur. Adalet kuvveti
bağımsı z olmayan bir ulusun, devlet olarak varl ığı kabul edilemez" yo-

lundakigörüş ve düş ünceleri her zaman göz önünde tutulmas ı
gereken bir ilkeyi yans ıtmaktadır.
Anayasa de ğişikliklerinin tart ışıldığı günümüzde yarg ının
nı gerçek kı lan bir öğe, bir
bağımsızlığı , devletin ba ğımsızlığı
koş ul olarak büyük önem ta şımaktadır. Sa y, savunma, karar
nın ba ğımsızlığı, mahkemelerimizin
unsurlarmdan olu şan yargı
konumunun temeli olmakla birlikte, yarg ıç güvencesinin de olnda halkm yargı sal güvencesi,
mazsa olmazlarmdan biridir. Asl ı
adaletli yargılama hakk ının yaş ama geçmesi olan yarg ı bağımsızlığı , siyasal erkin etkisi ve güdümüyle de ğerini ve anlamıru
yitirmekte, gölgelenmektedir. Bu duruma yol açacak düzenleı nedenidir.
meler başlı ca kayg
ı sözde kılacak siyaışmasız ba ğımsızlığın
Mahkemelerin tart
geçirilmektedir. Sişama
sal elatmalar yönetsel yöntemlerle ya
ı lan ve giderek terk edilmeye çal ışılan
yasal erkin Batı'da yakın
nı koruyacağma
düzenlemeleri örnek alarak yarg ı bağımsızlığı
ilişkin sözleri inand ırıcı olmaktan uzaktır.
Yüksek mahkemelerin te ş kilinde, yürütmenin ba şı olan Cumhurbaşkanına tanınan atama ve takdir yetkileri, demokratik olmayan bir anlayış la birlikte, aç ı k ve somut bir siyasal yap ıyı da
gündeme getirmektedir.
Halkın hak arama özgürlü ğünün sesi baroları n ve Türkiye
Barolar Birliği'nin bağımsızlıklarını da içermeyen yeni düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi yan ında Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu'nda Adalet Bakan ı ile müsteşarı nin bulunmasına dayanan sakmcalı yapıyı korumakla, gerçekçilikten ve ba ğımsızlık
ilkesinden uzak bir kurumla şmayı getirmektedir.
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Birinci sınıf yargıçları kurula üye almak için siyasal ilişkilerde bulunmak zorunda bırakmasıyla 1961 düzenlemesinin ortaya
çıkardığı yakınma konularını yeniden yaşamanın hiçbir yararı
yoktur. Sayı çokluğuyla demokratikle şmeyi savunmak, gerçek
demokrasi bilincinin yadsınmasıdır.
Türkiye Barolar Birli ği, bugün de tekrar etti ğim ilkeleri doğrultusunda yoluna devam edecektir.
Dileğimiz; her zaman Atatürk ilke ve devrimlerinin ayd ı
nlattığı, akıl ve bilimin egemen olduğu, insan hakları ihlallerinin
yaşanmadığı , herkesin kendisini özgürce ifade edebildi ği, temel
hak ve özgürlüklerin ki şisel ve kurumsal olarak ya şama geçtiği,
tüm yurttaşlarımızın hukuk güvenliğinden yararland ığı, bar
ış,
kardeşlik ve huzurun yaşandığı, korkunun söz konusu olmayacağı güzel Türkiye'mizde; demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin evrensel değerlerini ya şama geçirerek; hep birlikte sa ğlık
ve mutluluk içinde ya şayabilmektir.
Sayı
n Cumhurbaşkanım;
Danıştay'ınıizın kuruluşunun 142. Yı ldönümünü tekrar kutlarken, bu kutsal çatı altında görevi başı
nda yaşamım yitiren
saygın hukukçu Mustafa Yücel özbilgin'in aziz hatırasmı saygı
ile amyor, baş ta zat-ı àliniz olmak üzere çok de ğerli konuklara
beni dinlerken gösterdi ğiniz sabırdan dolayı içten teşekkürlerimi ve saygılar
ımı sunuyorum.
Av. Berra BESLER
Türkiye Barolar Birliği

Başkan Yardımcısı
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TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ BAŞKANI
AVUKAT V. AHSEN CO ŞAR'IN
2010-2011 ADLİ YILI
AÇILIŞ TÖRENİ KONU ŞMASI

06.09.2010

Saym Cumhurbaşkanım,
Türkiye Barolar Birliği ve kendi adıma sizi saygı ile selamhyor, 2010-2011 Adli Yılmın, yargıçlarımıza, savcılarımıza, avukatlarımıza, yargı çalışanlarımı za, ülkemize, ülkemiz hukukuna
nı diliyorum.
yararlı olması
Yeni Yargı Yıh'nın açilışı nedeniyle düzenlenen bu törende,
na konuşmanın benim için hem
mesleğim ve meslektaşlarım ad ı
büyük bir onur, hem de a ğır bir sorumluluk olduğunun bilincinın benim yönümden
deyim. Bunu ve bugün burada konu şman
manevi bir de ğeri ve duygusal bir anlamı olduğunu, özellikle
belirtmek isterim. Bu vesileye aramızdan ayrılmış olan Yargı tay' ımızm Baş kan ve üyelerini, Türkiye Barolar Birli ği Başkanların
ı, yargıç, savcı ve avukat meslekta ş lanm ile adliye çalışanlarını saygı ile anıyor, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum.
n ortak iyiiği için çalışmanın ödülleri vardır. Bu
İnsanları
nda, iyi bir toplum uğrunda mücadele vermekten
ödüllerin başı
kaynaklanan kiş isel tatmin duygusu ve vicdan rahatl ığı gelir.
nda,
Hiç kuşkusuz insanların ortak iyiliği için çalışanların başı
kuvvetler
ile
emniyet
örgütünün,
siyaset kurumtmım, silahlı
bürokrasinin, kamu kurumu niteli ğindeki meslek kuruluşları nın, gönüllü olarak çalış an sivil toplum kurulu şlarının ve elbette
yarg
ı organının temsilcileri vardır. Sadece devletin en temel işlevlerinden birisi olan adalet hizmetlerini ba şarıyla ve özveriy-
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n, insanlarımızın ortak iyiliği
le yürüttükleri için değil, insanları
uğrunda çalıştıkları için yargıçlarımıza, savcılarımıza, onlarla
birlikte adaletin gerçekleşmesine katkı yapan avukatlarımıza,
adliye çalişanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.
Saym Cumhurbaşkamm,
Geçen yüzyılin özellikle ikinci yarısmdan itibaren geçmi şteki
bütün çağlardan çok farklı bir çağda yaşıyoruz. Bu çağı
n adı demokrasi çağıdır. Bu çağla birlikte kapalı sistenıler açılmaya, otoriter rejimler çökmeye, alışılagelmiş hiyerarşiler yıkılmaya, kimi
tabular sorgulanmaya, daha düne kadar doğru bilinenler yanlış,
yanlış bilinenler doğru bulunmaya başlamıştır.
Sadece bunlar değil, güç ilişkisi de değişmiş, iktidar seçkinlerin elinden çıkarak halkın, yani "demos"un eline geçmeye başlamıştı r. Sadece devletler, hükümetler, kurumlar, kuruluşlar değil,
ekonomi de, kültür de, teknoloji de, enformasyon da demokratikleşmiştir. Böylece kadim Yunan'dan bu yana bir yönetim biçimi olarak bildiğimiz demokrasi, aynı zamanda bir yaşam biçimi
olmuştur.
Bu gelişmelere bağlı olarak demokrasinin anlamı ve içeri ği de
değişmiş tir. Öyle ki, sadece siyasi gücün olabildi ğince geniş ve
eşit biçimde da ğıtılması, yani siyasal anlamda eşitlikten ve yine
açık, özgür, adil seçimlerden ibaret bir kurum, kuram ve pratik
olarak anlaşılan demokrasi, bunlardan çok daha fazla bir şey olarak kabul görmeye başlamıştır.
Bu bağlamda, hem bunları ve hem de hukukun üstünlü ğünü, kuvvetler ayrılığım, başta yaşam hakkı olmak üzere, ifade
özgürlüğünü, din ve vicdan özgürlüğünü, örgütlenme özgürlüğünü, mülkiyet hakkım, diğ er temel hak ve özgürlüklerin korı.mmasını ve güvence altına alınması
nı temel alan ve o nedenle
"anayasal demokrasi" olarak isiııılendirilen yeni bir demokrasi algısı ve anlayışı gelişmiştir.

Demokrasinin geçirdi ğ
i bu değ
i şime bağlı olarak, devlet anlayışı da değ
işime uğramış, bu bağlamda "bekçi devlet", "refah
devleti", "sosyal devlet" gibi aşamalardan geçen devlet anlay ışı
günümüzde yerini yeni bir modele b ırakrmştır. Bu yeni model,
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nı s ınırlandıran, diğer
bir yandan devlet iktidarının kullanılması
yandan bireysel özgürlükleri koruyan bir dizi hukuki ve kurumsal smırlama çerçevesinde işleyen "anayasal devlet"tir.
Hükümetlerin seçilme ve iktidara geli ş biçinılerinden ve süreçlerinden daha çok, ne yapmay ı amaçladıkları ve ne yaptıkları ile ilgili olan "anayasal demokrasi" ve onun devlet biçimi olan
"anayasal devlet", klasik liberalizmin kurucu de ğerleri olan bireye, temel hak ve özgürlüklere, akla, kanun önünde e şitlik ilkesine, hoşgörüye, rı zaya dayanmaktad ır. Ama en az bunlar kadar
ve hatta daha çok temel hak ve özgürlükleri korumak, güvence
altı na almak için kuvvetler ayr ılığı ilkesine, yarg ı bağımsızlığı na
na, yargı ç taraf sızlığma, laiklik ilkesine, adil yargılanma hakk ı
dayanmakta ve bunun için de hukukun üstünlü ğünü siyasetin
merkezine koymaktad ır.
"Anayasal demokrasi/Anayasal devlet" anlayışına göre devlet,

kutsal bir varlı k olarak değil; insani ve hukuki bir kurum, yani
bir hizmet organizasyonu olarak örgütlenir. Me şruiyetini, insan
ndan, halkın egemenliğ inden alan bu devlet biçiminde
hakları
şeffaflı k ve sivillik esastır. Bunun sağlanabilmesi için de, gerek
devletin örgütlenmesinde, gerekse kamu kurum ve kurulu şlarımn yapısının, işleyiş biçiminin ve hukukun olu şturulmasında
yurttaşların; devletin asli üyesi olarak kamusal özerklilclerinin
ve birey olarak ki ş isel özerkliklerinin ve yine devlet ile sivil topnda aracılık yapan kamusal alanın ba ğımsızlığının kolum arası
runması gerekir.
n Cumhurbaşkanım,
Sayı
Siyasal sistemler, anayasa olmaks ızı n, herhangi bir yasama
organı ve hatta yargı organı olmaksızın, siyasal partiler olmakn öyle ya da böyle i şleyebilirler. Ama devlet siyasas ım oluşsızı
turan ve çalıştı ran bir yürütme organı olmaksı zm ayakta kalamazlar. Onun için siyasal bir sistemin veya bir devletin "olmaz
ise olmaz" organı "yürütme organ ı "dır. Ne var ki, sadece yürütme
organırun var olduğu, yürütme organmm hesap verebilece ği seçiln-ıiş bir yasama orgarunın bulunmadığı bir siyasal sistem uzun
süre ayakta kalamaz, kalsa da demokratik olmaz.
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Onun için bir sistem olarak demokrasinin merkezini seçimle
gelen, meşruiyetini açık, özgür ve adil olarak yapılan seçimlerden alan yürütme erki olu şturur. Demokratik bir sistem içinde
devletin siyasasmı yürütmek, toplumun düzen ve istikrarını sağlamak yürütme erkinin görev, yetki ve sorumlulu ğu altındadır.
Silahlı kuvvetler de, polis gücü de, bürokrasi de sivil yönetimin
emrindedir ve ona bağlıdır.

Peki! Yürütme erki ne ile ba ğlıdır? Anayasan
ın çizdiği sın
ı rlarla, yani hukulda, evrensel hukulda ba ğlı dır. Esasen demokrasi
ile anayasal demokrasi/anayasal devlet arasmdaki gerilim veya
gerginlik de buradad ır. Demokrasi, iktidar ın, çoğ
unluğ
un seçtiği
tek elde toplanmasma izin ve olanak verirken, anayasal demokrasi, siyasi iktidarın birey hak ve özgürlükleri lehine smırlandıniması demek olan anayasacılığı ve buna hizmet eden kuvvetler
aynlığı ilkesini, yani anayasal devleti, yani s ın
ırlı devleti öngörür. Yönetme yetkisini ço ğunluğa verirken az ınlığın haklarını
korur, bu amaçla devlet iktidarı
nı
n kullamlmasmı sınırlandırır.
Anayasal demokrasilerde, diğer bir deyişle anayasal bir devlette, temel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda merkezi
öneme sahip olan organ, "yargı organı "dır. Onun için yargının
bağımsı z ve tarafsız olması gerekir. Yargı bağımsızlığı ilkesi yargıçlara tan
ınmış bir ayrıcahk değil, onları
n tarafsızlığını sağlamanın aracıdır. Kişisel bir davranış ve hatta dürüstlük ilkesi olan
tarafsızlı k, siyasi sempati ve ideolojik e ğilimlerin olmaması ardamina gelir. Kuvvetler ayrılığının uygulamasından ibaret bir anayasal ilke olan yargı bağımsızlığı, devletin üç temel organı olan
yasama, yürütme ve yarg
ı arası
nda kesin bir aynmı gerektirir.
Çatışan siyasal çıkarlar üzerinde etkili olan ve negatif yasa
koyucu iş leviyle iktidar kullanan anayasa yargısı , bu özelliğ
i gereğ
i hukuki olmaktan daha çok siyasi bir orgaııdı r. Demokrasinin karşısı
nda de ğil, yanındadır ve hatta anayasal demokrasinin
güvencesidir. Yine yasama ve yürütme ba şta olmak üzere diğer
siyasal organları
n ve kurumları
n rakibi değil, aksine bunlarla
birlikte siyasal işleyişin ve kuvvetler ayrılığının tamamlayıcı bir
parçasıdır. Böyle bir demokratik i şleyiş içerisinde kuvvetler ayrıliginin konumlandığı ilke, kuvvetlerin birbirinden koparılması,
ayrıştıniması , kuvvetlerin birbirleriyle yarıştırılması değil, kuv576
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bu suretle iktidann kötüye kullan ılmasını engelleyecek bir denetleme ve dengeleme mekanizmas ını n kurulmasını sağlamaktır. Özelde anayasa yarg ı smin, genelde yarg ı erkinin anayasal
demokrasilerdeki yeri, i şlevi ve i şleyiş ş ekli böyledir.
Türkiye'deki bir k ısı m görüş ler yönünden ise durum bundan
farklıdır. Bu ba ğlamda, klasik demokrasi anlay ışı ndan ve 1924
Anayasasından tevarüs eden ve egemenli ğin kay ıtsız şartsız
millete ait oldu ğunu, milletin de bu egemenli ğ ini seçilmiş temsilcileri, yani meclis eliyle kulland ığım ileri süren ve özellikle
de iktidar partisi taraf ı ndan benimsenen ve savunulan görü şe
göre, Anayasa Mahkemesi, bürokratik bir vesayet organ ı konumundadır. Yine bu görü ş ü benimseyerılere göre, Anayasa
Mahkemesi'nin yapt ığı yargı sal denetim meclis ço ğunluğunun
iradesine kar şı olmakla demokratik me ş ruiyet ilkesine ayk ırıdır.
Duraksamadan i ş aret etmek gerekir ki, siyaset ve yarg ı alanındaki temsil, gerek nitelik, gerekse ko şulları yönünden birbirlerinden farkl ıdır. Bu ba ğlamda siyasal temsil do ğrudan seçim
yoluyla gerçekle şirken, yargı da temsil, siyasal düzenin normatif
temellerini ortaya ç ıkaran bir i ş lev görür. Bu i şlevine ba ğlı olarak
yargı erki de, siyasal sistemin dayand ığı temele, yani halk egemenliğine dayanır. Onun için de halk ad ına karar verir. Şu kadar
ki, mahkeme kararlannm temsil niteli ği ve me şruluğu, siyasal
temsilin kurallarmdan farklı olarak ço ğunluğun görüşüne, de ğer
yargı larma, toplum ve siyaset üzerindeki etkilerine göre de ğil,
anayasaya ve hukuka uygun olup olmad ığı na göre de ğerlendiriı
ı ve me ş ruiyetini Anayasadan alan yarg
lir. 0 nedenle kayna ğın
erkinin bir parças ı olan Anayasa Mahkemesi'nin bürokratik bir
vesayet organı olarak kabul edilmesine ili şkin görü şler do ğru olmadığı gibi, mahkemenin me ş ruiyetinin ve yetkisinin sorgulanması da doğru de ğildir.
Ama bir o kadar da, me ş ruiyetini seçimden ve halkm iradesinden alan ve o nedenle yaptığı yasama tasarrufu seçime ve seçmen
iradesine dayanan yasama organ ınm, Anayasa Mahkemesi'ne
üye seçmek hakkına sahip olmamas ı gerekti ğini savunmak da
yanlıştır, dahası demokratik me ş ruiyet ilkesine aykırıdır.

577

Türkiye Barolar Birli ği 31. Ola ğan Genel Kumlu

AÇIŞ
KONUŞMALARI

Açıklanan bu nedenlerle 5982 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını n Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"
ile Anayasa'nm 146. maddesinde yap ılan değişiklik, bu ba ğlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Anayasa Mahkemesi'ne üye
seçmek yetkisinin verilmiş olması demokratik me şruiyet ilkesine uygun olmakla yerindedir.

Kı ta Avrupa'sı nda merkezileşmiş anayasa yargısı sisteminin uygulandığı ülkelerdeki, örne ğin Almanya'da, Italya'da,
Avusturya'da, İ spanya'da, Portekiz'de ki tercih ve düzenlemeler de bu şekildedir. Aynı ş ekilde kuvvetler ayrılığı ilkesinin
uygulandığı ilk ülke olan ve bizde oldu ğu gibi kuvvetler ayr ılığuıın yumuşatılmış şeklinin değil de en katı ş eklinin uygulandığı Amerika Birleş ik Devletleri'nde, Yüksek Mahkeme üyelerini
yürütme erkinin ba şı olan Amerika Birle ş ik Devletleri Ba şkan
ismen belirlemekte ve Amerikan Senatosu'r ı un onayma sunmaktadı r. Yani yüksek mahkeme üyeli ğine atama yap ılması yla ilgili
süreçte, hem yürütme erki ve hem de yasama organ yetkili ve
görevlidir.
Yine Türkiye Barolar Birli ği'nin 2007 y ılında haz ırladığı Anayasa Önerisi'ııin 159.maddesinde yer alan düzenleme ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne Anayasa Mahkemesi'ne dört üye seçmek yetkisi tan ınnuştır.
Referanduma sunulan de ğiş iklik paketinde, bizce do ğru olmayan husus, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aday göstermek
yetkisinin Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulu veya Genel
Kurulu yerine, baro ba şkanlarma verilmi ş olması ve daha da
önemlisi, ikinci ve üçüncü oylamalarda birinci oylamada oldu ğu
gibi nitelikli ço ğunluğun öngörülmemiş olmasıdır.
Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmek konusunda Cumhurbaşkanı'na tan ınan do ğ
rudan ve dolaylı yetkinin geni ş tutulmuş
olması da bizce isabetli de ğildir. Zira Cumhurba şkanı'nı n bu
konudaki seçme yetkisi herhangi bir denetime tabi olmamakla,
oluşturulan bu yap ı demokratik de ğil, vesayetçi bir yap ıdır ve
bu yönüyle 1982 Anayasas ını n vesayetçi anlay ışından çok da
farklı değildir.
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n Cumhurbaşkanım,
Sayı
1982 Anayasası 'run 159. maddesindeki Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu'nun oluş umu ile ilgili düzenleme, anayasal
demokrasilerde örne ği olmayan bir düzenlemedir. Yarg ıtay ve
Danış tay üyelerinin Yüksek Kurul üyelerini, Yüksek Kurul üyeış tay üyelerini seçtikleri bu düzenleıtay ve Dan
lerinin ise Yarg
"kooptasyon" olarak
model
Anglo-Saksonlarm
menin dayandığı
isimlendirdikleri "kapalı kast" sisteniidir. Gerek bu yönüyle, gerekse örneği diğer anayasal demokrasilerde olmayan biçimde
Adalet Bakanl ığı Müsteşarının da yer aldığı ve hafta Müste şarın
katılmaması durumunda toplanamamak gibi bir garabeti de taşıyan bu modeli savunmak artık mümkün ve do ğru değildir.
Gerek Avrupa Birli ği kurum ve komisyonlar ırun Türkiye ile
ilgili olarak haz ırladıkları ilerleme ve isti şari ziyaret raporlar ınış ma Konseyi'nin ve yine bir
da, gerekse Avrupa Yargıçları Dan
kısım hukukçularımızın ve siyasilerimizin görü ş ve düşüncelerinde; bu modelin terk edilmesinin yanı sıra Hakimler ve Savcı lar Yüksek Kurulu'nun, parlamentodaki iktidar ço ğunluğu ile
yürütme erkinden ba ğımsızlığını güvence altına alacak ve yine
yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkileyecek ve engelleyecek
her türden olumsuzluktan uzak olacak biçimde olu şması gerekn sa ğlanabilmesi için de sistem
tiği belirtilmekte ve bütün bunlar ı
yan
Adalet
Bakanlığı'nın sistem içindeki
için bir tehdit niteli ği taşı
etki ve iş levinin ortadan kald ırılması, bu bağlamda Hakimlerin
Bağımsızlığı na Dair Avrupa Konseyi Tavsiyesi'nin 1 (2) (C) ilkesi
gereğince Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın kurulda yer almamalarını sağ layacak bir düzenleme yap ılması , Cumhurbaşkanı'na
kurula üye atama yetkisinin verilmemesi tavsiye edilmekte ve
nda bulunan, bir gelecek
yine meslekte henüz kariyer a şaması
nda
ve
beklentisinde
olan ve o nedenle ba ğımetme
kaygısı
inşa
kendilerinden
çok
fazla
beklerıilmeyen hakim ve
sız davranması
savcıların değil de, mesleklerinin deneyimli a şamalarında olan
hakim ve savcı larm kurula üye olarak seçilmelerinin daha uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Yine 2009 tarihli Yargı Reformu Stratejisi'nde "Çağdaş hukuk
düzeninde iddia ve karar makamlar ı gerek usul hükümleri, gerekse
yapı sal olarak birbirlerinden aynlm ış tı r. Bu ilke göz önüne al ınarak
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denetim/teftiş sistemi, Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu'nun yeniden yapılandınlması na paralel olarak iddia ve karar makamlarının
tek elde birleşmesini engelleyecek şekilde yeniden yapilandınlacaktır"
denihriiştir.

Eleş tiriler, tavsiyeler, öneriler, stratejik hedefler bu yönde olmasına karşm, Anayasa'ı-un 159. maddesinde yapılan değişikliklerin önemli bir kısmı aksi yönde olmu ş, bu bağlamda Adalet
Bakan
ı'nın ve Müsteşasmın kuruldaki doğ al üyelikleri korunmuştur. Adalet Bakan ı'na bağli Teftiş Kurulu muhafaza edilmiş,
ayrıca oluşturulan bir diğ er Teftiş Kurulu, Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu'na ba ğlanmış , ancak Yüksek Kurulu temsil ile
görevli ve yetkili k ılınan Adalet Bakanı'n
ın, Adalet Müfettişleriı-ğ görevlendirme yetkisi ortadan kald ırılmamış, diğer bir deyiş le soruş turma açmak yetkisi Adalet Bakan ı'na b ırakılmıştır.
Yani iddia ve karar makamlar ı dağıtılmamış , aksine tek elde toplanmıştı r. Ayrı ca ve hiç gereğ i yok iken, üstelik kar ışıklığa yol
açacak biçimde, bizzat Adalet Bakanı tarafı ndan atanacak bir "iç
de-net çiler" kurumu olu şturulmuştur.
Bize göre Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu'nun yeniden
yapılanması yla ilgili olarak getirilen bu düzenlemeler, yargı banı ciddi ş ekilde zedeleyecek ve hatta tehdit edecek boğımsızlığı
yuttadır.
Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu'nun olu şumuyla ilgili
doğru tercih, Türkiye Barolar Birli ği'nin 2007 yılmda hazırladığı
Anayasa Önerisi'ııin 174 ve 175.maddelerinde yer alan ve Yüksek
Kumlu, Hakimler Yüksek Kurulu ile Savc ı lar Yüksek Kurulu biçiminde iki ayn yap ı da düzenleyen, Hakimler Yüksek Kurulu'nun
Başkanlığmı Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamına, Savcılar Yüksek Kurulu Ba şkanlığını ise Adalet Bakam'na tevdi eden modeldir. Yine bu modelde yargınııı kurucu unsuru olan savunmanın
temsilcisi avukatlara her iki kurulda da yer verilmi ştir.
Bizce do ğ
ru model budur, zira hakimlik ve savc ılık birbirlerinden farklı olan iki ayrı meslek olmakla, bu mesleklerin özlük
iş leri ile ilgili kurullarm da iki ayr ı yapı da örgütlenmesi gerekir.
Dahası, "silahlar
ın eşitliği", yani iddia ve savunma makamlar ının
eşit konumda bulunmalar ı ilkesi de bunu gerektirir.
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Yüksek Kurulun, k ı ta Avrupa'sı ndaki ve dünyanın di ğer KONUŞMALARI
demokratik ülkelerindeki olu ş um biçimi de Barolar Birli ği'nin
önerdiği modele benzerlik göstermektedir. Nitekim en son olarak Fransı zlar, anayasalarında 21 Temmuz 2008 tarihinde yaptıkları , ancak uyum yasalar ını henüz ç ıkaramadıklari için yürürlüğ e koyamadıkları değiş iklikle, kendi Yüksek Kurullar ı'nı,
Hakimler Yüksek Kurulu ve Savc ı lar Yüksek Kurulu olarak iki
ayrı yapı da düzenlemiş ler, Hakimler Kurulu Ba şkanlığını Yargıtay Ba şkanına, Savc ılar Kurulu Ba şkanlığı m ise Yarg ıtay Cumhuriyet Ba şsavcısı 'na tevdi etmi şlerdir.
Anayasa'da yap ılan bu de ğişikliklere ra ğmen, Türkiye'nin
hukuk ve demokrasi yolunda ilerleyebilmesi için temel hak ve
özgürlüklere ili ş kin düzenlemeler ba ş ta olmak üzere, Batı standartlarma uygun yeni bir anayasaya, parti içi demokrasinin
kurulması na ve i şleyebilmesine olanak sa ğ layacak yeni bir Siyasi Partiler Yasas ı 'na, seçim baraj ı n kabul edilebilir bir orana
indirmek suretiyle temsilde adaleti gerçekle ş tirecek bir Seçim
Yasası 'na gereksinimi vard ır.
Bu çerçevede yap ı lacak yeni anayasada Türkiye Barolar
i olarak yer almas ını istediğimiz di ğ er bir önemli husus,
Birliğ
dünyanın en son anayasalarmdan olan Angola Anayasa'smın
193. maddesinde oldu ğu gibi avukatl ı k mesleğinin"aSli yargı
kurumu" ad ı yla anayasanın "yargı " ile ilgili bölümünde yer almasıdır.
n Cumhurbaşkanım,
Sayı
Üzerinde ya şadığımı z bu co ğrafyada ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana yakla şık 150 y ıldır anayasa tart ışması ve hatta kavgası yapıyoruz. Geli ş meler onu gösteriyor ki, referandum
sonucu ister evet, ister hay ır çıksı n 13 Eylül 2010 tarihinden itibaren Anayasa üzerindeki tart ışmalar devam edecek. Edecek,
zira bu hususta iktidar ıyla rnuhalefetiyle yanl ış yaptı k. Anayasa gibi bir üst ve temel norm konusunda Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde bir uzla şma sa ğlayacak kadar siyasal deneyimimiz
men bunu yapmad ık, yapamana ra ğ
ve olgunluğumuz olmas ı
i
dı k. Yapamadığunı z için de i ş referanduma götürmek zorunda
kaldık.
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Doğrudan demokrasinin arac ı olan, temsili kurumların yerine değil, onlara ek olarak kullanılan referandum, Anayasam ızm
da öngördüğü bir yöntem olmakla, bu yönteme ba şvurulmuş
olması hukuka uygundur. Ne var ki, referandum yaran olduğu kadar sakıncaları da olan bir yöntemdir. Referandumun en
baş ta gelen sakıncası , toplumu birle ştiren değil, aynştıran, kutuplaştıran bir süreç olmas ıdı r ki bu süreci ya şıyoruz. Yine temel hak ve özgürlükleri kapsayan hususlar referanduma konu
yapılmaz, yap ılmaması gerekir. Referanduma konu yap ılan bir
kısı m anayasa değişiklikleri do ğrudan temel hak ve özgürlüklerle ilgili ve de isabetli olmakla, bunlar ı
n referanduma sunulmu ş
olması doğ
ru de ğildir. Anayasa de ğişikliği gibi çok teknik, çok
hukuki, çok siyasi bir konuda verilecek karar ı
n, bu konuda çok
az bilgili, çok az deneyimli olmas ı nedeniyle medyan ı n etkisine
ve manipülasyonlarına aç ık durumdaki halka sorulmas ı yanlış
bir tercihtir. Yine referandumdan ç ı kacak sonuç, belli bir zaman
dilimindeki veya konjonktürdeki kamuoyunun tercihini yans ıtacaktır. Oysa anayasalar sadece belli bir zaman, di ğer bir deyi şle
bugünü de ğil, yarmı da kucaklayan ve ba ğlayan üst normiard ır.
O nedenle bu konuda referandum yap ılması doğ
ru de ğ
ildir.
Yine anayasalar nitelikleri itibari ile hukuki olmaktan daha çok,
siyasi metinlerdir. Siyasi nitelikteki bu metinlerin ve dolay ısıyla
siyasi meselelerin referandum yoluyla evet/hay ırdan ibaret iki
seçeneği olan sorulara indirgenmi ş olması , anayasa de ğişikliği
gibi ciddi ve ya şamsal bir konunun basitle ştirilmesi ve tahrif
edilmesi sonucunu do ğurur. 0 nedenle Anayasa de ğişiklikleri
konusunda referandum yap ılması bizce hatalı olmuştur. Nitekim anayasa de ğiş iklikleriyle ilgili olarak Bat ı ülkelerinde referandum yoluna ba şvurulmaniiş , parlamentoda ve mutabakatla
çözüme var ılmıştır. Ülkemizdeki geçmi ş uygulamalarda böyle
olmuştur.
Sayı
n Cumhurbaşkanım,

KONU Ş MALARI

"Türklerin eğ itimde iki büyük kusuru var: Birincisi üniversiteyi
yüksek lise, ikincisi öğren ıneyi ezberlemek san ıyorlar. Ara ş tırma zihniyetleri ise çok zay ıf" Bu sözler, Büyük Atatürk'ün sağlığında ba şla-

yı p 1950'li yı llara kadar Ankara ve İ stanbul Hukuk Fakültelerinde hocalık yapan ve döneminde yeti şen pek çok de ğerli yargıç,
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avukat ve savc ı üzerinde emeğ i bulunan Prof Dr. Ernst Hirsch'e KONU ŞMALARI
ait. Hirsch, bunları 1939'da toplanan ilk Maarif Şurası'nda söylüyor. Hirsch'in bu tespiti, ö ğrenme, ö ğretme ve bilim zihniyeti
konusunda 1939'dan 2010'a kadar yerimizde sayd ığınuzı gösteriyor.
Öyle ki günümüz Türkiye'sinde sadece üniversite ö ğretimi
değil, ilk ve lise ö ğretimi de kimlik bunalımı ve zaaf içindedir.
Ilk/lise ö ğretim ve e ğitimi süresince, tümevar ımcı "Sokratik" bir
eğitim ve ö ğrenim programı yerine, tamamen ezbere dayal ı bir
ı sı ra test üzerine kurulu üniversite giprogramdan geçen ve yan
itilen
gençler, üniversite ö ğrenimleri siğreriş sınavları na göre eğ
since de, ilk ve lise ö ğreniniinden çok farklı bir eğitim ve ö ğrenim
program
ına tabi tutulmamaktadırlar. 0 nedenle, günümüzün
üniversite ö ğrencileri, gerek ö ğrenimleri boyunca, gerekse üniversiteden mezun olduktan ve mesleklerini icra etmeye ba şladıktan sonra "daha zay ıf yazı nakta ve daha kötü konu şmaktadırlar."

Bu durumda, soruna önce ilk ve lise ö ğreniminden ba şlanılaretim ve eğ itim süreçlerinin, hem de
rak yaklaşılması , hem bu ö ğ
retiminin
ezbere dayal ı modelden arınğ
üniversite e ğitimi ve ö
itim ve
dırılması , tartışmalı, analitik, tümevanmc ı "Sokratik" eğ
"Bakalorya",
öğretim modeline göre progranılanması , Fransa'da
Almanya'da "Abitur" Avusturya ve Isviçre'de "Matura" adıyla
'
uygulanmakta olan merkezi
lise bitirme s ınavlarmın bir zamanlar oldu ğu gibi Türkiye'de de yeniden uygulamaya konulmas ı
gerekir.
Temel hak ve özgürlüklerin korunmas ı ve güvence altına
alınmasını öngören hukuk devletinin en önemli kurumlarmdan
birisi "adil yargılanma hakk ı "dır. Bu hakkın uygulanması , korunması, geliş tirilmesi ve güçlendirilmesi; ba ğımsı z mahkemelerin,
tarafsız ve donanımlı yargıçları n, insan haklarma sayg ılı , sanığın
u kadar lehine olan delilleri de toplamak suretiyle
aleyhine olduğ
gerçeğin ortaya ç ıkması na, adaletin gerçekle şmesine katk ı yapacak bilgili ve sorumlu savc ıları n ve yine bilgili, sorumlu, cesur ve
r.
n varlığma ba ğlıdı
bağımsı z avukatları
Yargı erkinin kurucu unsurlar ının temsilcileri ve uygulay ıcın nitelikli, donan ımları olan yargıçlarm, savc ıları n ve avukatları
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bilgili ve sorumlu olmalar ı, hiç kuşku yok ki aldıkları hukuk
eğitiminin yeterli, düzeyli, kaliteli olmas ına bağlıdır. Ülkemizdeki hukuk öğretim ve eğitiminin yap ıldığı hukuk fakültelerinin
ve mezunlarının günümüzdeki durumuna ve standartlarma bakıldığı nda bu konuda ciddi ve hafta radikal bir reforma gereksinim olduğu açıktır.

Günümüzde hukuk fakülteleri programlar ında yer alan gerek
klasik, gerekse yeni ve de ğ
i ş ik disiplinler, hala büyük s ı
nıflarda
veya anfilerde, "tek kitap/tek hoca" modeli ve "taktI r/hocanı n kItabeti" yöntemi ile ve tamamen ezbere dayal ı olarak ö ğrencilere sunulmakta, smavlar da bu modele uygun biçimde yap ılmaktadır.
Özellikle hukuk fakültelerinde halen uygulaımı akta olan az
yukarı da çerçevesini çizdi ğimiz model terk edilmeli, bunun yerine küçük s ınıflarda, ö ğrencilerin müzakere ve dava becerilerini, mütalaa verme tekniklerini geli ştirmeye elveri ş li, tartışmalı,
katılımlı, seminerli tümevar ımcı "Sokratik" yöntem ile bunu destekleyen ve tamamlayan kurgusal duru ş ma, mahkeme örneksemesi gibi yar ışmaları kapsayan bir e ğitim ve ö ğ
retim modeli
ikame edilmek suretiyle rekabetçi bir ortam yaratılmalıdır.
Yine hukuk fakülteleri, Anglo-Saksonlarda oldu ğ
u gibi ikinci
fakülte biçinıin de düzenlenmeli, bu suretle hem hukuk e ğitimine
talep nitelikli hale getirilmeli ve hem de mesle ğe başlangı ç yaşı yukanya çekilmelidir. Bu model uygun bulunmad ığı takdirde, ülke
olarak dikkate almak zorunda oldu ğumuz Bologna süreci gere ğince dön yıllı k temel hukuk e ğitina-ıi takiben klasik meslekler olan
yargıçhğ a, savcılığ a, avukatlığa, noterliğe giriş için devlet s ı
navı
yapılmalıdır. Sadece bu smav ı kazananlar iki yıllık staj e ğitimine
tabi tutulmalı , staj sonunda yap ılacak ikinci s ı
navda başarılı olanlar, bu klasik meslekleri yapma hakk ı
nı elde etmelidirler.
Yine yargmı n en önemli sorunlar ı
ndan birisi iyi yeti şmiş, donanı mh ara eleman temininde kar şılaşı lan güçlük olmakla, bu
ara elemanları sağ layacak olan Adalet Meslek Yüksek Okullar ı'nı ,
yeniden yap ılandırmak, Adalet Bakanl ığı teşkilatının gereksinim duyduğu yazı iş leri müdürü, icra müdürü, cezaevi müdürü,
zabı t kAtibi, gardiyan gibi ara elemanlar ı sadece bu okullardan
mezun olanlar aras ı
ndan seçmek gerekir.
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Sayın Cumhurba şkanını,
Ceza yasaları bireyin hak ve özgürlüklerine çok etkili biçimde müdahale eden yaptırımları içeren yasalardır. Bu bağlamda
ifade etmek gerekir ki, bir ülkedeki ceza yasas ına egemen olan
felsefe, değ er, ilke ve tercihler, o ülkedeki siyasi rejimin de niteliğini gösterir.
En büyük öğreticilerden birisi olan tarih bize göstermi ştir
ki, totaliter devletler, gerek kendi ideolojilerini benimsetmek,
gerekse rejimlerini ayakta tutmak için ceza yasalar ı yoluyla ve
öncelikle birey hak ve özgürlüklerini ya geni ş biçimde s ınırlandırmış lar, ya da bütünüyle ortadan kald ırmışlardır.
Nitekim Birinci Dünya Sava şı sorırasmda İtalya'da yönetimi
ele geçiren faş istler ile Almanya'da iktidara gelen naziler, Ekim
Devrimi'nden sonra ve özellikle Stalin döneminde komünistler,
hem kendi ülkelerinde ve hem de i şgal ettikleri ülkelerde, başta
ceza yasaları olmak üzere tüm mevzuatlar ın otoriter! totaliter
anlayışa göre değiştirmişlerdir.
Demokratik hukuk devletleri ise, bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak amacı ile siyasal iktidarın kullanılmasını
birey hak ve özgürlükleri lehine s ınırlandırmışlar, yanı sıra ceza
yasası ile ilgili temel ve evrensel ilkelere anayasalarmda yer vermişlerdir.
Daha da ötesi, geride b ıraktığıınız yüzyılda demokrasinin
başlıca muhalifi olan totalitarizıııin, insanlığa yaşattığı derin ve
n adaunutulmaz acılardan hareket eden uygar dünya, insanlar ı
letsiz ve haksı z biçimde ceza ve önlemlere maruz kalmamalan
amacı ile başta anayasaları olmak üzere, Insan Hakları Evrensel
Beyannamesi ve Avrupa Insan Haklar ı Sözleşmesi gibi uluslararası sözleş me ve belgelerde, bireyi ceza yasalarını n keyfi uygulamalarına karşı güvence altına alan hükümlere yer vermi ştir.
nda
Bu gelimelerin dışında kalmayan Türkiye, 1926 y ılı
Italyan Ceza Kanunu'ndan iktibas ettiğ i Türk Ceza Kanunu ile Almanya'dan iktibas etti ği Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu'nu, Avrupa Birliği hedefi ve uyum paketleri çerçevesin585
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de yenileniiş, bu bağlamda 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu
ile 5271 sayılı yeni Ceza Muhakemeleri Kanunu'nu kabul ederek
yürürlüğe koymuştur.
Bu değişiklikler kapsamında 12 Mart1971 ara rejimi döneminde 1961 Anayasası'na ithal edilen, oradan da 1982 Anayasas ı'na
monte edilen Devlet Güvenlik Mahkemeleri, 5190 say ılı "Ceza
Muhakeme/eri Usulü Kanununda Değişiklik Yapı lması na ve Devlet
Güvenlik Mahkemelerinin Kald ın/masina Dair Kanun" ile lağvedil-

miştir.
Ne var ki, kald ırılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ninyerine, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ni de aratan biçimde Ozel
Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri getirilnıiş tir. ihtisas mahkemesi
niteliğ inde olmayan bu mahkemeler, hem bu nedenle gereksizdir, hem de yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile getirilen insan
odaklı yargılama modelinin amac ı
na ve ruhuna aykırıdır.
Ş imdilerde Ceza Hukuku ile Ceza Muhakemeleri Hukuku'nun
en tartışmalı konularından birisi olan Ozel Yetkili A ğır Ceza
Mahlcemeleri'nin görev, yetki ve yarg ılama usulleri, temel hak
ve özgürlülcier yönünden ciddi tehdit ve tehlikeler içermektedir. Öyle ki, Özel Yetkili A ğır Ceza Mahkemelerinin tabi oldu ğu
usulle, Ağır Ceza Mahkemelerinin tabi oldu ğu usul, gerek savunma hakkı
nın kullanılması, gerekse sanık haklarının güvence altına alınması ve gözaltı süreleri yönünden tamamen birbirlerinden
farklıdır. 0 nedenle Özel Yetkili A ğır Ceza Mahkemeleri ve bu
mahkemelerin tabi oldu ğu usul, yargılama birliği ilkesine, kanun
önünde eş itlik ilkesine ve adil yargılanma hakkına aykırıdır.
Özel soruş turma ve yargılama usulleriyle, savunma hakk ının
kısıtlanması niteliğindeki gizlilik kararları yla, siyasi tehdit aracı
gibi çalış an tarzlarıyla hiç de demokratik olmayan ve mahkemeden daha çok devletin ideolojik ayg ıtı ve hafta devrim mahkemeleri gibi çalişan bu mahkemelerin bir an önce kald ırılması
gerekir.
Sayı
n Cumhurbaşkanım,
Kanunlar da e şyalar gibi zamanla eskir ve kullan ılamaz hale
gelir. Böyle durumlarda yasama organ
ı harekete geçer, eskiyen
ve iş e yaramaz hale gelen, toplumun gereksinimlerini kar şıla586
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mayan kanunları değiştirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu i ş- AÇI Ş
levini yerine getirmek için hareketlenmi ş ve artık eskimiş olan üç KONU ŞMALARI
önemli kanunu, "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu"nu, "Borçlar
Kırnunu"nu, "Ticaret Kanunu "nu de ğiştirmek üzere Meclis Adalet
Komisyonu tarafından hazırlanan tasarılan gündemine alımştır.
Türkiye Barolar Birli ği temsilcilerinin de aktif kat ılın-ları ve
katkıları sonucu hazırlanan bu tasarılarm her üçü de, kar şılaştırmah hukuktaki geli şmeleri, günümüzün sosyo-ekonomik dei standartlannı dikkate alan emekli ve
ğişimlerini, Avrupa Birliğ
gerçekten ülke gereksininılerini karşılayacak nitelikte çalişmalardır. İktidarı yla, muhalefetiyle Yüce Meclisten Türkiye Barolar
nın da mümkün olan en kısa
Birliği olarak talebimiz, her üç tasarı
sürede yasalaşmasmı sağlamasıdır.
Bazı düşünce ve değerlendirmelerin do ğru olup olmadığı zaman içerisinde ve biraz da ya şadıktan sonra ortaya çıkıyor. Bir
nda yapılan "Adli
zamanlar 20 Temmuz-05 Eylül tarihleri arası
Tatil" uygulamasının yanlış oldu ğunu, "Adli Tatil"in hem kisaltılması ve hem de kald ırılması gerektiğini düşünen ve savunanlardan birisi de bendim. Yeni uygulamay ı yaşadıktan sonra,
önceki uygulamarun do ğru olduğunu, benim ve benim gibi düşünenlerin yanıldığmı itiraf etmek durumundayım. Zira şimdiki
yasal düzenlemeye ve uygulamaya göre her yargıç ve savcı değişik tarihlerde izin kulland ığı için ortada tam bir kargaşa vardı
r. 0 nedenle bu yanlışm düzeltilmesinin, 01 Ağustos-05 Eylül
arası ile sı
n ırlı olmak üzere eski uygulamaya geri dönülmesinin
n Adalet Bakandayız ve bu önerimizi Sayı
uygun olacağı kanısı
nırmzm takdirlerine sunuyoruz.
imiz
Sayın Adalet Bakanımızın takdirlerine sunmak istedi ğ
iki husus daha var. Birincisi haciz ve ke şif işlerinde kullamlan
araçlar ile ilgili. Bilindi ği üzere "Adalet Teşkilatım Güçlendirme
VakJi ", Medeni Kanun hükümlerine göre kurulmuş bir özel hun
kuk tüzel kişisidir. Keşif ve haciz işlerinde bu vakfa ait araçları
kullanılması ve hatta icra ve mahkeme memurlarmın buna mecbur tutulmaları, anılan vakfa ayrıcalık yapmaktır ve bu hukuka
aykırıdır. 0 nedenle yaklaşık 25 senedir süregelen bu ayrıcalığın
ortadan kaldırılması gerekir.
587
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İkinci konu, adliye teşkilatı içinde en özverili çalışanların
ı gelir. Adliye teşkilatı içinde
başmda icra müdür ve memurlar
gerek asıl, gerekse yard ımcı organlarda çalış an tüm personel
yargı mensubu/yargı hizmetleri s ırufına dahil edildi ği halde,
icra müdürleri bu s ınıfa dahil de ğildirler. Yine yargı hizmeti yapan icra müdürleri, özlük hakları yönünden 657 sayılı Kanuna
tabi devlet memurlan, disiplin soru şturmaları dahil diğer bütün
işlemler yönünden yargı hizmetleri personeli gibi de ğerlendirilmektedir. Bu durum yasal yönden çeli şkili olduğu gibi smıf
mensubiyetini de ortadan kald ırmaktad ır. Yine icra müdür ve
yardımcıları, gerek atama, gerekse sorumluluk yönünden yarg ıç
ve savcıların tabi oldukları hükümlere tabidirler. Hal böyle iken,
sosyal ve mali haklar yönünden farkl ı durumdadırlar. Sosyal ve
mali haklar yönünden icra müdür ve yardımcılarmı
n yarg
ı ç ve
savcılar ile eşit durumda olmaları elbette istenemez, ama kısmen
de olsa bu mali ve sosyal haklardan yararlanmalar ı hakkaniyet
gereğidir.
Sayı
n Cumhurbaşkanım,

Yarg
ı kararlarııtn eleştirilmesi yargı ya sayg
ısızlık olmadığı
gibi görülmekte olan bir davaya müdahale niteli ğinde de değildir. Yine bir konunun tart ışilmasınm sürmekte olan bir davayı etkileyeceği gerekçesiyle engellenmesi, toplumdaki kimi
rahatsızlıklarm hiçbir zaman konu şulmaması, tartışılmaması ya
da en azı
ndan o konunun kamuoyunda tartışılması
na en fazla
gereksinim duyulduğu zamanda tartışılman-tası anlamına gelir
ki, hukukçu olarak, vicdan sahibi insanlar olarak bunu kabul etmemiz olanaksızdır. Kaldı ki, yargı kararları üzerine konuşmak,
tart
ışmak veya kamusal tartışma açmak ifade özgürlüğünün gereğidir. Yine yarg
ıya karşı saygının, yarg
ı kararlarının eleştirilmemesiyle sa ğlanacağmı düşünmek de ciddi bir yanılgıdır. Zira
yargının saygmlığını korumak adma zorla dayatılan suskunluk,
yargıya sayg
ıyı artırmaktan daha çok, yargıya yönelik kuşkuyu
ve itaatsizliği besler.
Bütün bu nedenlerle az sonra sunacağım görüş, düşünce ve
eleştirilerin, bu çerçevede ve yine yargı
nın kurucu unsuru olan
savunma makamının temsilcisi olarak bir özeleştiri biçiminde değerlendirilmesini ve yargıya, yarg
ı kararlarına karşı saygısızlık
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olarak görülmemesini özellikle rica ederim. Esasen Türkiye'de AÇI Ş
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en çok gereksinim duyulan husus da, öz ele ştiridir. Onun için
hep siyasileri ve siyaset kurumurtu ele ştiren biz yargı temsilcilerinin artık oturup biraz da kendimizi ele ştirmemiz gerekir.
Kamu adına hareket eden, suç ve suçluları toplumun huzuru,
güveni ve yararı için takip eden, soru ş turan, bu amaçla iddia ve
ithammın dayanağını oluşturan kan ıtları toplayan, gerekti ğinde dava açan savc ı lara, insan haklarmın korunması hususunda
önemli görevler dü şmektedir.
İddianın ve ithamı n dayanağmı oluşturan kanıtları toplamak
ve iddia etmek, savcı için nasıl bir görev ise, lekelenmemek de
ığı n hakkıdır. itham edilmiş bile olsa, suçlu olşüphelinin/ san
ı önduğunun kamtlanmasma kadar ki şinin suçsuz say ılacağın
ısı
ve
uygulamadaki
uzant
parçası
rniiyet
karinesi"nin
gören "mas ı
ıdır.
olan "lekelenmeme hakk ı ", temel bir insan hakk
Ceza soru şttırmaları nda sadece insan haklarma de ğil, ceza
hukukunun öngördü ğü di ğer temel ve evrensel ilkelere de ba ğlı
kalınması gerekir. Bu temel ve evrensel ilkelerin ba şında, hazırnda yürütülen eylem ve i şlemİerde hulık/soruşturma a şaması
kuk devletinin öngördüğü s ınırlar içinde kalımp kal ınmadığını,
aşırılığa kaçılip kaç ılmadığını esas alan "hukukilik ilkesi", "oranlı lık ilkesi" ve "insan onurunun dokunulmazl ığı ilkesi" gelir. Uyulması gereken bir diğ er önemli ilke, yürütülen i şlemlerin yasal
ve ahlaki bir temele oturmas ını, yani soruş turma makamlarının
sanıklara/ şüphelilere kar şı insaflı, anlayışlı, savunmayı kolaylaştırıcı davranı p davranmadıklarını, iddia kan ıtlarını n yasal ve
kabul edilebilir ahlaki ölçü ve s ınırlar içinde toplanı p toplanmadığını öngören "dürüst iş lem ilkesi"dir.
Yine ceza kovu şturmasmın dayanağı ve savcılı k makarmnın
suç isnadmırı temelini olu şturan "iddianame"nin mümkün olduığın/ ş üphelinin neyle ve hangi kan ıtlarla suçlanğunca kısa, san
ı yapabildığı m kolayca anlayabilmesi ve buna göre savunmas ın
mesi için açık, anlaşılır ve somut olması , sadece iddiaya konu
olay ve olgular ile kan ıtları içermesi gerekir.
Baş ta kamuoyunda "Ergenekon" olarak bilinen davalara esas
olan iddianameler olmak üzere, örgütlü olarak i şlendiği ileri sü589
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suçlara konu diğer pek çok davanın dayanağı olan iddianameler, yukarıda çerçevesi çizilen iddianame tekrıiğine uygun
olarak hazırlanmadığı gibi, bu iddianameler öncesinde yürütülen soruş turmalarda da ceza hukukunun temel ve evrensel ilkeleri olduğuna vurgu yaptığımız "hukukilik, oranlılık ilkesi, insan
onurunun dokunulmazl ığı ve dürüst işlem" ilkelerine uyulduğunu

söylemek pek mümkün de ğildir.
Diğer taraftan, gerek Anayasamı z, gerekse Avrupa İnsan
Hakları Sözleş mesi ile güvence altında olan "adil yargılanma hakki" gereğince, ceza soru şturmasmın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, ceza davası açılmış ise yargılamanın "makul
bir süre" içinde sona erdirilmesi ve davamn nihai olarak karara
bağlanması gerekir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal nitelikteki Eckle-Almanya (15 Temmuz 1982, Seri A No.51, s33, paragraf 73),
Metzger-Almanya (31 Mayıs 2001 tarihli Başvuru No: 37591/97,
paragraf 31) davaları kararlarında iş aret edildiğ
i üzere, ceza davalarmda makul süre kiş iye suç isnadıyla, yani davanın mahkeme önüne geldi ğ
i tarihten çok önceki bir tarihte ba şlar.
Bu hususlar dikkate al ı
ndığı nda, kamuoyunda "Ergenekon"
olarak bilinen ve ne zaman sona erece ğ
i belli olmayan ceza davalannda, makul süre daha şimdiden aşılmıştır.
Bu çok açık biçimde adil yarg ılanma hakkı na aykırıdır, hak
ihlalidir, insan hakları ihlalidir.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Tutuklama kararı, bir hakka, yani özgürlük hakk ına hukuk
yoluyla da olsa tecavüz niteliği taşıdığı, adil yargılanma hakkı
ile doğrudan iliş kili ve yine ceza değ il bir önlem, kural de ğil bir
istisna olduğ
u için son derece dikkatli biçimde verilmesi gereken kararlardand ır. Ne yazık ki, ülkemizdeki uygulama biçimi
itibariyle tutuklama, istisna ve önlem olmaktan ç ıkmış, kurala ve
hatta erken infaza dönü şmüştür.
Türkiye Barolar Birliğ i tarafından yayımlanan "Tutuklama Raporu" isimli çalış mada yer verilen istatistiki bilgiler de bu hususu
doğrulamaktadı r. Buna göre 2010 yılı Mart ayı itibariyle Türki590
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ye'deki hükümlü sayısı 58506, tutuklu sayısı ise 60782'dir. Bu ra- AÇI Ş
kamlar, bir önlem ve istisna olan tutuklamanın, kurala ve hafta KONU ŞMALARI
cezaya dönüştüğünün kanıtıdır.
Tutuklamaya ilişkin yargı kararlarmdaki keyfilik ve çifte
standartlık, mağdur olan sade yurttaşlar tarafmdan yıllardır
yakınma, avukatlar ve barolar taraf mdan ele ştiri konusu yapılmasına rağmen kamuoyundan yeteri kadar ilgi, tepki ve destek
görmemiştir.
Süreç ve işleyiş, sade yurttaşa yönelik olarak böyle devam
ederken "Ergenekon" olarak isimlendirilen soruşturma ve kovuşturmalarla birlikte, kimi askerlerin, gazetecilerin, siyasetçilerin,
akademisyenlerin, yani sade yurttaş dışmdaki kişilerin üstelik
tam olarak ne ile suçland ıklarını dahi bilmeden tutuklanmalarınm hemen ardından, tutuklama olgusu, başta siyasetçiler, hukukçular, yazılı ve görsel medya olmak üzere ülke kamuoyunun
gündemine gelip oturmu ş, yoğun itiraz, eleştiri ve tartışmaları
da beraberinde getirmiştir.
Oysaki "Tokyo Kurallan" olarak bilinen 1990 tarihli "Birleşmiş
Milletler Hapis D ışı Tedbirler Hakkında Asgari Standart Kuralları "
ile 1990 tarihli "Birleşmiş Milletler Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmas ına Dair Bildiri"de yazılı olduğu üzere, yargılama
öncesi tutukluluk, iddia konusu suçun soru şturulması ve toplum ile mağdurun korunması amacıyla ceza yargılamasında son
çare olarak uygulanır.
Ayn
ı şekilde yargılama öncesi tutuklulu ğa alternatif tedbirler de, mümkün oldu ğunca en erken aşamada uygulanır. Yine
ının
kişinin t-utuklanmasından hemen sonra görevli yarg ı organ
önüne çıkarılması gerekir. Soru şturmadaki yetkisizlik tartışmalarına bağlı olarak dava açma süresinin uzamas ı sonucu, tutukluluk süreleri de uzamakta ve bu durum ciddi ma ğduriyetlere
neden olmaktadır.
Nitekim "Ergenekon" adıyla yürütülen soruşturma kapsarnındaki kiş ilerin tutuklanma tarihleri ile görevli yargı organmın
önüne çıkarıldıkları tarihler, uzayan ve makul süreyi çoktan a şan
ndığında, Birleşmiş Milletlerin az
yargılama süreci göz önüne alı
yukarıda yollamada bulunduğumuz kurallarına, Avrupa Insan
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na uygun davHakları Mahkemesi'nin emsal nitelikteki kararlar ı
değildir.
söylemek
pekmünıkün
ranıldığını
Adı geçen soruşturma ve kovuşturmalara konu suç niteliğindeki fiilleri işleyenler, demokrasiye musallat olan darbediler,
yasa dışı örgüt üyeleri, başkaca suçların failleri elbette yargılansınlar ve hak ettikleri cezaları alsınlar. Bu, yurttaş olarak, hukukçu olarak, demokrasiye ba ğlı insanlar olarak bizim de istediğimiz bir şeydir. Ama her şey hukuka, kanuna uygun olmal ıdır,
suç işleyen, suç işlediğ
i hususunda ciddi kan ıtlar bulunan, adı
na
samk ve şüpheli dediğimiz kişilerin de haklan oldu ğu hususu
dikkate alı
nmalıdır. Bugün bizim eleştiri konusu yaptığımız, yakuıdığımız tutuklama olgusunun, Anglo-Saksonlar tarafından
neredeyse 300 yıl önce tanınan 'Habeas Corpus Hakkı ' ile sorun
olmaktan çıkarılarak asıl olanın tutuksuz yargılama olduğu hususu, artık bizim yargıçlarırnız tarafından da bilinmeli ve uygulanmalıdır. Demek istediğimiz sadece bu. Yani birazcık empati,
birazcık farkındalık.
Sayı
n Cumhurbaşkanım,
İnsanlık tarihinin ilk zamanları
nda "zorbalıkla-kaba güçle" eş
anlamlı olan ve o şekilde uygulanan "hak arama özgürlüğü", günümüzde baş ta anayasalar olmak üzere, yasalarla, uluslararası
sözleşmelenle tarunan, düzenlenen, kullan ılabilen ve güvence
altında olan bir özgürlüktür. Hak aramamn ba ğımsız ve tarafsız
bir kurum olan yargı yolu ile elde edilmesi, aşama aşama gelişen
ve gerçekleşen bir hhkulcsal aydınlanmanın sonucudur.
Hak arama özgürlüğünün kullanılmasında ve korunmasmda
hukuki yardımda bulunan, bu amaçla bireyin yanı
nda yer alan,
bilgisini ve zamanını hak arayan ki şi veya kişilere özgüleyen hak
arama/savunma mesleğinin onurlu temsilcileri ise avukatlard ır.
İnsanız. Her toplumda melekler olduğ
u kadar, şeytanlar da
var. Birey olarak hepimizin sağlıklı, olumlu yanlarımız olduğ
u
gibi, yanlışlarımız, eksikleriniiz de var. Onun için Frans ızlar
"Herkesin dolabında bir ceset vardı r" diyor. Esasen, herkes melek
olsa idi, hukuka, yasalara, avukat, yarg ıç ve savcılara gereksinme olmazdı.
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ğında değil. Hiç suç işlememiş olmamız, ileride de suç işlemeyeceğimiz anlamına gelmez. Hepimiz her an bir suç isnadma,
iftiraya maruz kalabilir, ya da hukuki bir çeki şmenin tarafı olabiliriz. Bu gibi durumlarda, profesyonel bir deste ğe, yani avukata
gereksinmemiz olaca ğı açıktı r. Esasen Charles Dickens'in özlü
deyişi ile "kötü insanlar olmasaydı , iyi avukatlar olmazdı." Bütün
n tan, bu hakkı
bunları dikkate aldığımı zda, savunma hakk ını
kipçisi ve onun uzman ı olan avukatın önemi ve değ eri ortaya
çıkar.
Onun için avukatı ve avukatlı k mesleğini bağımsız, özgür,
özerk kılmak, yargı lama sürecinde etkili ve i şlevsel yapmak yaşamsal değerdedir. Böyle oldu ğu içindir ki, temel insan haklarmdan olan adil yargılama ilkesi, Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi
Avukatlann Özgürlüğ ü Metni, Uluslararası Avukatlar Birli ği'nin
Herkes İçin Hak Arama Özgürlü ğüne İlişkin Uluslararas ı Şartı, Havana Kuralları diye bilinen Avukatlar ı n Rolüne Dair Temel Prensipler,
n özgürlüğünü, ba ğımsızlığmı , özerkliğini ve i5levsavunmanı
çıkarır.
selligiffi
Avukatlık yasanıı zdalci düzenlemeye göre, savc ı ve yargıç
ile birlikte yargı lama faaliyetinin üç kurucu unsurundan birisi,
ama bize göre asli unsuru olan savunma mesle ğinin kökleri kadim Yunan'a kadar gider. Tarihin yaz ımlayabildiği kadarıyla ilk
Baro Atina'da kurulmu ştur. Dracon ve Solon Atina Barosu'nun
u zaman Cicero ve yine Cesar
ilk avukatlarıdı r. Konsül oldu ğ
avukattı.
Roma Barosu'na kayıtlı
Kaba gücün, i ş kencenin, engizisyonun egemen oldu ğu
Ortaçağ'da avukatlık mesleği çok fazla bir geli ş me gösteremedi.
Zira bu süreçte kanıtlar, iş kence ve itirafla elde edildi ği için savunma gereksiz kabul ediliyordu.
Avukatlık mesleği Rönesans ile birlikte yeniden geli şme göstermeye başladı . Bu dönemde avukat, "Yumuşak, sakin, Tanrı 'dan
korkan, gerçeğ i ve adaleti seven ki şi" olarak tarıımlanıyordu. Yine
bu dönemde Fransa'da avukatlar mesleklerini ikamet ettikleri
nda da yaptıkları için "adaletin gezici şövalyeleri" olarak
yer dışı
isimlendiriliyordu.
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Özetle avukatlık, tarihsel olarak kamusal ve entelektüel işlevlere sahip özel meslekler için gösterilebilecek en uygun örnektir.
Avukatlar, insanlığa; başkalarının hakkına, mülkiyetine, özgürlüğüne saygıyı öğreten, Insan Hak ve Bildirgesini yazan, Kölelikten Kurtulu ş Bildirgesini yayımlayan, çoğunluğun tiraıılığma
karşı duran, adaletsizlikle savaşan, kendini hakkaniyete adayan,
eşitlik, özgürlük ve bar ış için mücadele eden, uzla şmaya inanan
insanlardır. Dünya tarihi bunun say ısız örnekleriyle doludur.
Meslekleri gereği hayatı n tam içinde olan, toplumun hemen
her kesimi ile temas halinde bulunan avukatlar, ba şka ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de pek çok sosyal sorumluluk projesinin destekçisi, kültürel, sanatsal, fikirsel veya hay ır
amaçlı derneklerin üyesidirler. Avukatlar ve barolar, sadece
bunlar için değil, aynı zamanda hukuk devletinin yerleşmesi,
toplumda hukuka aidiyet bilincinin geli şmesi, demokrasinin
kurunısallaşması , özgürlükler alanmın genişlemesi, insan haklarının korunması konuları
nda da çaba harcarlar. Dünyan ın
hemen her ülkesinde demokrasinin ve özgürlüklerin en yak ın
dostu ve teminatı avukatlardı r. Onun için avukatlar, totaliter
yönetimler tarafı
ndan çok fazla sevilmezler. Avukatlar, statükoyla, statükonun korunmasmdan yana olanlarla sorunu olan
bir mesleğin merısubudurlar. 0 nedenle, kurulu düzenden
yana olanlar, onun devammdaıı yarar sağlayanlar da avukatları sevmezler.
Sayı n Cumhurbaşkanını,

Say, savunma, yargıç, yargı lama faaliyetiııin vazgeçilmez üç
unsuru olmakla birlikte, demokratik hukuk devletlerinde yarg ılama faaliyefinin merkezini savunma hakk ı oluşturur. Yargılama
faaliyetinin merkezine savunmayı , yard avukatı koymadığmızda, onun ad ı yargılama olmaz, yargısı z infaz olur. Yine avukatın
saygmlığının olmadığı veya korunmad ığı bir ülkede, yargıç ve
savcmın, aynı şekilde yargıç ve savcının saygınlığınm olmadığı
veya korunnadığı bir ülkede avukat ın saygınlığı olmaz. Avukatm kalitesinin artmas ı yargıç ve savcıların kalitesinin artmasına,
yargıç ve savcıların kalitesinin artmas ı da avukatları
n kalitesini
artması
na bağlıdır.
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n ciddi sorunları vardır. Bu
den taleplerimiz şunlardır; avukatları
nda ekonomik sorunlar gelmektedir. 0 nedensorunlann en ba şı
le avukatlık mesleğinin alan ımn geniş letilmesi gerekir. Avukat
sayısı ihtiyacın üzerindedir ve giderek art ı±ıalctadır. Buna önlem
olarak avukatlık s ınavının getirilmesi, hukuk fakültelerinin say ınarak, mevcut hukuk
sı
n ı n ihtiyacın üzerinde oldu ğu dikkate al ı
,
gerekse
akademisyen kadfakültelerinden gerek fiziki ko şulları
rosu yönünden yeterli ve standartlara uygun olmayanlann kan s ıkı standartlara tabi tutulmas ı
patılması , yeni açı lacak olanları
inin
kalitesinin
art ırıLması için Meslek
k
mesleğ
erekir. Avukatlı
Içi Eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekir. Avukat stajyerleğgibi ücret ödenmeli, sosyal
rine de yarg ıç stajyerlerine oldu u
güvenlik hakk ı verilmelidir. Avukatlar ile yarg ıç ve savcıların
emeklilik maa şları , emekli kesenekleri art ırı lmak, gerekli intibaklar yap ılmak suretiyle e ş itlenmelidir. Yürürlükteki Avukatl ık
Kanunu günün ihtiyaçlarını karşılamamakla, yeni bir Avukatlık
Kanunu'nun haz ırlanarak yürürlü ğe konulması gerekir. Gelir
Vergisi Kanunu ile Katma De ğer Vergisi Kanunu aras ındaki
çelişkinin giderilmesi ve avukatlar ı n tahsil etmedikleri paran ın
katma değ er vergisini ödemek yükünden kurtanlmalan, Ceza
Muhakemesi Kanunu kapsantndaki zorunlu müdafilik yapan
avukatları n ücretlerinin, avukatl ık asgari ücret tarifesi düzeyin denetimi Avukatlı k Kanunu
ne getirilmesi, avukat bürolar ını
ı belediyelerce i ş yeri
ince Barolara ait olmakla, avukatlar n
gereğ
açma izni almaya zorlanmalar ının önüne geçilmesi, yarg ının kurucu diğ er iki unsuru olan yargıç ve savcı lar gibi avukatlar ın da
yeşil pasaport hakk ından yararlanmaları , kamu avukatlarırtın
mağ duriyetlerinin giderilmesi gerekir.
ık
Yargıç ve savc ılarınıızdan talebimiz ise, sadece Avukatl
Kanunu'nda yaz ılı olan

"savunman ı n yargını n kurucu unsuru"

una ili şkin hükmün içselle ştirilmesidir. Bu yap ıhrsa gerisi
olduğ
kendiliğ
inden gelir.
lar sunarım.
Beni sabırla dinlediğiniz için teş ekkür eder, saygı
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TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I BAŞ KANI AV. OZDEMIR OZOKUN
61512009 "Tİ CARET YASA TASARISI" KONU BA ŞLIKLI SEM İ NERDE YAPTI Ğ I
ISTANBUL ÜN İVERS İTESİ HUKUK FAKULTESI DEKANLI(3I
TARAFINDAN DÜZENLENEN "TÜRK İYE'N İ N ANAYASA GÜNDEMI"
7 /5/2009 KONULU ULUSLARARASI TOPLANTIDA TÜRK İYE BAROLAR
BİRL İĞİ BAŞKANI AV. ÖZDEM İR ÖZOKUN YAPr1 Ğ I KONU ŞMA
TÜRKIYE BAROLAR Bİ RLI Ğ I 30. OLAĞ AN GENEL KURULUNDA
23/512009 TÜRKIYE BAROLAR BIRLI Ğ I BAŞ KANI AV. ÖZDEM İ R ÖZOK'UN
Rİ ZE BAROSU TARAFINDAN 19 HAZIRAN 2009 TARIHINDE
DÜZENLENEN " İLETİŞİM İ N DENETLENMES İ VE CMK"
19/6/2009
SEMINERİ NDE TÜRKIYE BAROLAR B İ RLİĞİ BAŞ KANI AV.
ÖZDEM İ RÖZOKUNYAPTI Ğ I_KONU ŞMA
24 HAZİ RAN 2009 TARIHINDE MALTEPE ÜNIVERSITESI
İ NSAN HAKLARI ARAŞ TIRMA VE UYGULAMA MERKEZ İNCE
24/6/2009
DÜZENLENEN ETK İ NLİ KTE TÜRK İ YE BAROLAR B İ RLIĞI BAŞKANI
AV ÖZDEM İ R ÖZOKUN YAPTI ĞI KONUŞMA
17. BARO BAŞ KANLARI TOPLANTISI'NDA TÜRK İYE BAROLAR
10110/2009 B
İ RLI Ğ I BAŞKAN İ AV. ÖZDEM İ R ÖZOK'UN AÇI Ş KONU ŞMASI
TBB BAŞ KAN YARDIMCISI AVUKAT BERRA BESLER' İ N 10 KASIM
10111/2009 ,A.-..-. ı I,. ı nr ı anr ı A ı
TBB BAŞ KAN YARDIMCISI AVUKAT BERRA BESLER'IN 22 KASIM
22/1112009 2009 GÜNÜ ONSEK İZİ NCİ BARO BA Ş KANLARI TOPLANTISINDA
YAPTI ĞI KONUŞMA
TBB BA Ş KAN YARDIMCISI AV. BERRA BESLER' İ N 10 ARALIK
10/ 12/20 0 INSAN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLAYAPTI Ğ I KONUŞMA
TÜRKİYE BAROLAR B İ RLI Ğ I BAŞ KAN YARDIMCISI AVTALAY
Ş ENOLUN 17 KASIM 2009 TAR İ H İ NDE KOCAELİ BAROSU HIZMET
17 /12/2009 BÜROLARI VE E Ğ ITIM MERKEZİ'N İ N AÇILI Ş TÖRENINDE YAPTI Ğ I
TBB BA Ş KAN YARDIMCISI AV. BERRA BESLER' İ N 25.12.2009
25/1212009 TARIHINDE "HATAY BAROSU 66. KURULU Ş YILI ETK İ NLİ KLERİ"
KAPSAMINDA YAPTI Ğ I KONU ŞMA
TBB BAŞ KAN YARDIMCISI AVTALAY ŞENOL'UN 26 ARALIK
2009 TARIHINDE ANKARA BAROSU ENERJI HUKUKU KURULU
/ "'2
2 6,1
009 TARAFINDAN DÜZENLENEN 'KOPENHAG ÖNCESI VE SONRASI
KYOTO PROTOKOLÜ" KONULU PANELDE YAPTI Ğ I KONU ŞMA
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TARIH
E

KONU
TBB BAŞ KAN YARDIMCISI AV. BERRA BESLER' İ N 08.01.2010
TARIHINDE ÇANAKKALE 1915, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE
MODERN TÜRKİ YE" KONULU SEMPOZYUMDA YAPTI Ğ I AÇIŞ

1 TBB BAŞ KAN YARDIMCISI AV. BERRA BESLER' İN 08.01.2010
12/1/2010 TARIHINDE 'ÇANAKKALE 1915, MUSTAFA KEMALATATÜRK VE
MODERN TÜRKIYE" KONULU SEMPOZYUMDA YAPTI Ğ I AÇI Ş
Dİ YARBAKIR BAROSUNUN 16.01.2010 TARIHINDE DÜZENLED İĞ J
16/1/2010 tEMOKRAT İ K AÇILIM" KONULU TOPLANTIDA TBB BA Ş KAN
YARDIMCISI AV. BERRA BESLER' İ N YAPTI Ğ I KONUŞMA METN İ
MAN İ SA BARIZENLEDİĞİ 'tEZA MUHAKEMES İ
HUKUKU VE CEZAYARGILAMASI ÖNLEMLER İ"KONULU
'3/,10
2
SEMPOZYUMKAN YARDIMCISI AV. BERRA
BESLER İ N Y
ŞMA METN İ
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLIĞ I BAŞ KAN YARDIMCISI AVUKAT
8/3/2010 BERRA BESLER' İ N 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENIYLE
SAMSUN'DA VERD İĞİ KONFERANS METN İ .
TURKIYE BAROLAR BIRLi Ğİ BAŞ KAN YARDIMCISI AV.BERRA
BESLER' İ N 19-20 MART 2010 TARIHINDE "ANAYASAYAPIMI
19/3/2010 VE ANAYASAL DE ĞİŞİ M- TÜRK İ YE'DE ANAYASAL DE ĞİŞİ M
BEKLENTİ LER İ ' KONULU ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA
TBB BAŞ KAN YARDIMCISI AV TALAY Ş ENOL'UN, 28.03.2010
TARIHINDE YAPILAN İ NSAN HAKLARI MERKEZI - İNSAN
28/3/2010 HAKLARI IZLEME, RAPORLAMA VE AR Şİ VLEME PROJES İ
[URKIYE BAROLAR BIRL İĞİ BAŞ KAN YARDIMCISI AV. BERRA
17/4/2010 BESLER'iN 17-18 NISAN 2010 TAR İ H İ NDE YAPILAN 19. BARO
ISAYUL Il IGIMIZ BA Ş KANIMIZ AVUKAT ÖZDEM İ
R ÖZOK !ÇIN 29
N İ SAN 2010 GÜNÜ YAPILAN ANMATOPLANTISINDATÜRK İ YE
BAROLAR B İ RLIĞ I BAŞ KAN YARDIMCISI AVUKAT BERRA
BESLER' İ N YAPTI Ğ I KONU Ş MA METNI
TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ BAŞ KAN YARDIMCISI AV.BERRA
7' /20V' BESLER' İ N 7 MAYIS 2010 TAR İ H İ NDE ULUSAL BA Ğ IMSIZLIK
SAVAŞ I'NIN İ LK ADIMI: SAMSUN 1919" KONULU SEMPOZYUMDA
YAPTI Ğ IACIS KONUSMASI

" /flfl
Trn4.,10
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DANIŞTAY'IN KURULU Ş UNUN 142. YILDÖNÜMÜ VE 'IDARI
YARGI GÜNÜ" NEDENIYLE TÜRKIYE BAROLAR B İ RLIĞ I BAŞKAN
10/5/2010
YARDIMCISI AVUKAT BERRA BESLER İ N YAPTI Ğ I KONUŞMA
METN İ .
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I BAŞ KAN YARDIMCISI AVUKAT
1815/2010 BERRABESLER' İ N 18.05.2010 GÜNÜ ARTV İ NDE YAPTI Ğ I
KONUSMA METN İ
TÜRKİYE BAROLAR Bİ RLI Ğ I BAŞKAN YARDIMCISI AVUKAT
2 1 BERRA BESLER' İ N ÇORUM BAROSU TARAFINDAN 22 MAYIS
2215/ 0 0 2010 TARIHINDE DÜZENLENEN "ANAYASA DE ĞİŞİ KLİ KLERİ VE
YARGI BAĞ IMSIZLI Ğ I" KONFERANSI AÇI Ş KONUŞ MASI
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLIĞ I BAŞ KAN YARDIMCISI AVUKAT
27/5/201 BERRA SESLERIN G İ RESUN BAROSU TARAFINDAN 27 MAYIS
2010 TARIHINDE DÜZENLENEN "ANAYASA TARTI Ş MALARI VE
YARGI BAĞIMSIZLIĞ I" KONFERANSI AÇI Ş KONUŞMASI
TBB BAŞ KAN YARDIMCISI AV.BERRA BESLER' İ N TÜRKIYE
BAROLAR B İ RLİĞİ İ NSAN HAKLARI MERKEZI VE KAMU
HUKUKÇULARI PLATFORMU TARAFINDAN 05-06 HAZIRAN
516/201 0 2010 TARIHLERINDE DÜZENLENEN ÇO Ğ ULCU DEMOKRASİ ÇOĞUNLUKÇU DEMOKRASI İ KİLEM İ VE İ NSAN HAKLARI"
KONULU TOPLANTIDA YAPTI Ğ I KONUŞ MA
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLIĞI BAŞ KAN YARDIMCISI
AVUKAT BERRA BESLER' İ N 12 HAZIRAN 2010 TARIHINDE,
121612010 ll.C)LAÔANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA YAPTI ĞI
16/6/20 10
25/6/2010

29/6/2010

TÜRKIYE- BAROLAR Bİ RLIGİ BAŞKANI AV. V. AHSEN CO ŞAR'IN
ESAJI
TEŞEKKÜR
M
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I BAŞ KANI AV. V. AHSEN CO ŞAR'IN,
ANITKAB İ R ÖZEL DEFTERİ 'NE YAZDI Ğ I YAZI
HAZIRAN
29-30 TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ BAŞKANI'NIN,
İ
RLİĞİ-ANKARA
YE
BAROLAR
B
2010 TAR İ HLERİ NDE TÜRKİ
BAROSU İ NSAN HAKLARI MERKEZI-TÜRKIYE FELSEFE
KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN HUKUKÇULARIN MESLEK
ETİ KLERI" KONULU ULUSLARARASI SEMPOZYUMDAYAPTI Ğ I

TÜRKİYE BAROLAR B İ RLI Ğ I BAŞKANIAV.V.AHSEN CO ŞAR'IN
11712010 TBB DERG İSİNE "UMUDUN CESARETİYLE BA ŞLARKEN"
BASLIKLI YAZISI

http://wwwbarobirlik.org.tr/Db2Table.aSPX?TYPeAC İS
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TBB BAŞ KANI AV.V.AHSEN CO ŞAR'IN 30-31 TEMMUZ 2010
TARIHLERINDE DÜZENLENEN "AVUKATLIK YASASI, AVUKATLIK
30/7/2010 STAJI VE MESLEK IÇI E Ğ ITIM" KONULU ULUSLARARASI
KONFERANSLA YAPTIGI AÇI Ş KONU ŞMASI
TÜRKIYE BAROLAR B İRL İĞİ BAŞKANI AV. V. AHSEN CO ŞAR'IN
ADANA BAROSU TARAFINDAN DÜZENLENEN ETK İ NLİ KTE
24/9/2010 'MESLEK ET İĞ I, BAROLAR VE AVUKATLIK" ÜZER İ NE YAPTI Ğ I
TURKIYE BAROLAR BIRLIGI BA ŞKANI AV. V. AHSEN CO ŞAR'IN
D İYARBAKIR BAROSU'NUN DÜZENLED İĞİ "TÜRKIYE
25/9/2010
D İYARBAKIR ASKER İ CEZAEVI GERÇE Ğİ İ LE YÜZLEŞİYOR"
_______ KONULU SEMPOZYUMDAYAPTI Ğ I KONUŞMA
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLİĞİ BAŞ KANI'NIN, "Bİ R HUKUK
1/11/2010 SAVAŞÇISI AV.ÖZDEM İ R ÖZOK ANMA TOPLANTISI'NDA YAPTI Ğ I

TÜRKIYE- İ SPANYA HUKUK HIZMETLERI TOPLANTISI[rURKEY3111/2010 SPA İ N LEGAL SERVİ CE MEET İ NG" KONULU ETK İ NL İKTE
İ,NG İ LİZCE OLARAK YAPTI ĞI AÇIŞ KONUŞ MASI ( İ NG İ LİZCE VE
İ
10111/20 10 BÜYÜK ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 72.YILI NEDENIYLE TÜRK İ
BAROLAR B İRLI Ğ I TARAFINDAN DÜZENLENEN ETK İ NLİ KTE
1 YAPTI Ğ I AÇIŞ KONU Ş MASI
TÜRK İYE BAROLAR B İ RLI Ğ I BAŞKANI AV. V. AHSEN CO ŞAR'I
12/11/20 10 12 KASIM 2010 TARIHINDE İSTANBUL ÜN İVERSİTESİ HUKUK
FAKÜLTES İ 'NDE "AVUKATLIK MESLE Ğİ" ÜZERINE YAPTI Ğ I
TURKIYE BAROLAR BIRLIGI BA ŞKANI AV. V.AHSEN CO ŞAR'IN,
TBB İ NSAN HAKLARI MERKEZ! TARAFINDAN " İ NSAN HAKLARI
11/1212010 GÜNÜ" NEDENI İ LE DÜZENLENEN "ÖZEL YETKILI MAHKEMELER"
________ KONULU ETK İ NLİKTE YAPTIĞ I AÇIŞ KONUŞ MASI
TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ BAŞ KANI AV. V. AHSEN
COŞ AR'IN, TÜRKIYE BAROLAR BIRLI Ğ I İ NSAN HAKLARI
18112/2010 MERKEZ! TARAFINDAN İ SARALIK 2010 TAR İ H İ NDE IZM İ R'DE
DÜZENLENEN "İ NSAN HAKLARI IZLEME, RAPORLAMAVE
AR Şİ VLEME PROJESI" N EDEN İYLE YAPTIĞI ACIS KON(JSMASI
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TÜRİ YE BAROLAR B İ RLI Ğ I BAŞ KANI AV. V. AHSEN CO ŞAH
MUĞ LA BAROSU TARAFINDAN 25 ARALIK 2010 TARIHINDE
2511212010 DÜZENLENEN "AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMESI VE
MAHKEMES İ " KONULU PANELDE YAPTI Ğ I AÇIŞ KONUŞMA
TBB BAŞ KANI AV. V. AHSEN CO Ş AR'IN, TBB INSAN HAKLAF
MERKEZİ NCE MARD İ NDE DÜZENLENEN INSAN HAKLARI
15/1/2011 ZLEME, RAPORLAMA VEAR ŞİVLEME PROJES İ" 2. BÖLGE
İ
TÜRKIYEAROLAR BIRL İĞİ BAŞ KANI AV. V. AHSEN CO ŞAR İ N
11 TARİ HLİ BARO BA Ş KANLARI TOPLANTISINDA
22/1/2011
ILIŞ KONU ŞMASI VE FOTO ĞRAFLAR
NI AV.V.AHSEN CO Ş AR"tN, 29.01.2010 TARIHINDE
Vİ N'DE DÜZENLENEN "INSAN HAKLARI
29'1'20
$ 1
IZLEME,PORLAMA VE AR ŞİVLEME PROJES İ" 3. BÖLGE
I'NDAYAPTI Ğ I AÇI Ş KONUŞ MASI
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI ĞI BAŞ KANI AV V. AHSEN CO ŞAR'IN
İ NSAN HAKLARI MERKEZI TARAFINDAN MERS İN'DE
5/2)2011 TBB
DÜZENLENEN " İH İ RAP" TOPLANTISINDA YAPTI Ğ I AÇIŞ
TÜRKİYEtAROLAR B İ RLİĞİ BAŞ KANI AV. V. AHSEN CO ŞARIN
191212011 YENI KANUNLARIN TANITIM TOPLANTISINDA YAPTI Ğ I AÇI Ş
KONU ŞMASI
TÜRKİ YE BAROLAR B İ RLİĞİ BAŞ KANI AV. V. AHSEN CO ŞAR'IN,
251212011 25 Ş UBAT 2011 GÜNÜ ANTALYA BAROSU YEN İ STAJ E Ğ ITIM
YILINIMA ÇILI Ş INDA YAPTI Ğ I_KONUŞMA
TÜRKİYE BAROLAR B İ RLİĞİ BAŞ KANI AV. V. AHSEN CO ŞAR'IN,
YARGITAYIN 141KURULU5 YILDÖNÜMÜ NEDEN İYLE 07 MART
7$3/201 1 2011 TARIHINDE DÜZENLENEN ETK İ NLİ KTE YAPTIĞ I AÇIŞ
KONUŞMASI
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLİĞİ BAŞ KANI AV. V. AHSEN CO ŞARIN,
11 MART2011 TARIHINDE DÜZENLENEN "DÜNYADA
1113/2011 ARABULUCULUK UYGULAMALARI" KONULU SEMINERDE
YAPTI Ğ I AÇIŞ KONU ŞMASI
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I BAŞKANI AV. V. AHSEN CO ŞAR'IN
121312011 12 MART 2011 TARIHINDE YAPILAN 22. BARO BA ŞKANLARI
_________
TOPLANTISINDAYAPTIĞ I AÇI Ş KONU ŞMASI
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TÜRKİYE BAROLAR B İRLIĞI
31. OLA ĞAN GENEL KURULU

Basın Toplantı ları ve
ı
Basın Açıklamalar

Türkiye Barolar Birli ği 31. Olağan Genel Kumlu

BASIN TOPLANTI LARI VE
BASIN AÇIKLAMALARI

1 TÜRKIYE BAROLAR B İRLİ G İ YONETİ M KURULU'NUN 5
5/4/2009 AVUKATLAR GÜNÜ NEDENIYLE YAPTI Ğ I BASIN AÇIKL/
20 MAYIS 2009 GÜNKÜ YEN! ŞAFAK GAZETESINDE BANAATFEN,
CUMHURBAŞ KANI SAYIN ABDULLAH GÜL HAKKINDA S İ NCAN BIRINCI
20/51 2009 A
Ğ IR CEZA MAHKEMES İ NCE dKAYIP TRILYON" İDD İASI KAPSAMINDA
İTrİ HAZ OLUNAN KARARLA İLGİ Lİ KAMUOYU AÇIKLAMASI
MAN İ SA BAROSU ÜYELERINDEN AV. ÖZCAN AKÇIÇEK'in 10
11/612009 HAZ İ RAN 2009 TAR İ H İ NDE ÖLDÜRÜLMES İ NE İ LİŞKİ N BASIN
G İ RESUN BAROSU ÜYELERINDEN AVUKAT OMER
171612009 E ŞGÜNOĞ LU'NA YAPILAN SALDIRI İ LE İ LG İ Lİ YAPILAN BASIN
İ YE BAROLAR BIRLI Ğ I'NIN 40. KURULU Ş
8/8/2009 TÜRK
NEDENIYLE BASIN ACIKLAMASI
TÜRKIYE BAROLAR BIRL İ G İ 'NIN ANKARA BAROSU
28/8/2009 ÜYELERINDEN AV. SUAT YA ŞA'NIN 27 A Ğ USTOS 2009 TARIHINDE
SALDIRIYA U Ğ RAMASI NEDENIYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI
ÜLKEM İZİ N AYDINLIK, ÇAĞ DAŞ ve DEMOKRATIK KURUMU
İ SK' İ N SAYIN GENEL BA ŞKANI SÜLEYMAN ÇELEB İ 'N İ N KARŞ I
5/1 01 2009 D
KARŞIYA KALDI Ğ I S İ LAHLI SALDIRI NEDENIYLE YAPILAN BASIN
TRABZON BAROSU ÜYELERINDEN AVUKAT ALI ERSAN
511012009 TÜZÜNER'NAYAPILAN SALDIRI İLE İ LGİLİ YAPILAN BASIN
28)10/2009 CUMHURIYET BAYRAMI NEDENIYLE YAPILAN BASIN
BASINDAYER ALAN HABERLERDEN; SIYASAL IKTIDARIN, BIR
Ğ IR CEZA MAHKEMES İ BAŞKANI İLE B İ R YARGITAY C.SAVCISINI,
11/11/2009 AADALET BAKANLI Ğ I KANALI İ LE "MESLEKTEN İ HRACINA"
t

1 TÜRK YARGI
1 KAMUOYUNA
TARIHINDE D İYARBAKIR BAROSUNUN DUZENLEDI'
16/112010 DEMOKRAT İ KAÇILIM KONULU TOPLANTININ BARO
RASKArJLARINCA İMZALANAN SONUC B İLDIRGES İ
BAŞ SAVCISI'NIN GÖZALTINAALINMASI
'J İ YLE YAPILAN KAMUOYU DUYURUSU
1712/2010 1 VE TUTUKLANMASI
ESTEK VERMEK AMACIYLA YAPILAN
22/2/2010

16/11/2009

http://www.barobirlik.org.tr/Db2Table.aspx?Type ^Basin Bil diri
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BASIN Tü P tA NTI LA RI VE
BASIN AÇIKLAMALARI

2712/2010

BALYOZ GÜVENLI HAREKET PLANI DAVASI LE İ LG İ Lİ BASIN

REFORM ADI ALTINDA, YASAMANIN DAYARGIYA MÜDAHALES İ N
113/2010 ÖNGÖREN 1-IÜKÜMLER İ N GErİR İ LECEĞİ YOLUNDAK İ BEYANLAR
_______ NEDENIYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI
İYE BAROLAR B İ RLİĞİ N İ N 8 MART 2010 DÜNYA KADINLAR
8/3/2010 TÜRK
GÜNÜ DUYURUSU
ANAYASA DE ĞİŞİKLİ K PAKETINI SUNMAK ve GÖRÜŞ ALMAK
ÜZERE TBBY İ ZIYARET EDEN BA Ş BAKAN YARDIMCISI BÜLENT
24/3/2010 ARINÇ, TBMM ANAYASA KOMISYONU BA ŞKANI AHMET İYİ MAYA
ve ADALET ve KALKINDA PARTISI GENEL BA Ş KAN YARDIMCISI
HALUK İ PEK'LE YAPILAN GÖRÜ ŞMEN İ N ARDINDANYAPILAN
BASIN AÇIKLAMASI
27/3/2010 ANAYASA DE ĞİŞİ KL İĞİ PAKET İ HAKKINDA YAPILAN KAMUOYU
5/4/2010 TURKIYE BAROLAR
NEDEN İ YLE YAPTIĞ I
22/612010 SON GUNLERDE ARTI Ş GÖSTEREN TERÖR OLAYLARI İLE İ LC
BASIN AÇIKLAMASI
TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ'N İ N KURULUŞ UNUN 41.YILI
9/8/2010 NEDENIYLE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI'NDA BAROLAR
B İ RLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
TÜRKIYE BAROLAR BIRLI Ğ ININ KAYSER İ BAROSU
24/9/2010 ÜYELERINDEN AV. OKAN YILMAZ'IN 22 EYLÜL 2010 TAR İH İ NDE
SALDIRIYA U Ğ RAMASI NEDENIYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMA
27/10/2010 CUMHURIYET BAYRAMI NEDENIYLE YAPILAN BASIN ACIKLAM.
31 EKIM 2010 TARIHINDE İSTANBUL TAKS İ M'DE GÜVENL İ K
1/11/2010 GÜÇLERINE YÖNEL İ K OLARAK YAPILAN TERÖR SALDIRISI
NEDENIYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI
ERZURUM SAVCISI OSMAN ŞANAL-IN İSTİHBAR İ D İ NLEMEI
23/1112010 MAHKEMELER TARAFINDAN DELIL SAYILMASI YÖNÜNDEKI
_______
TEMYIZ BA Ş VURUSU NEDENIYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAIV
24/11/2010 KADINAYÖNEL İ K Şİ DDETE KAR Ş I ULUSLARARASI MÜCAD
VE DAYANIŞ MA GÜNÜ NEDENIYLE YAPILAN BASIN AÇIKLA
ÜNİVERSİrE Ö Ğ RENCISI GENÇLERE YÖNELIK OLARAK PC
6112/2010 TARAFINDAN ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASI HAKKINDA
YAPILAN BASIN ACIKLAMASI

http://www.barobirlik.org.tr/Db2Table.aspx?Type=BasinBildiri
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BASIN TOPI.ANTIt.ARI VE
BASIN AÇIKLAMALARI

İ NSAN HAKLARI GÜNÜ NEDENIYLE TÜRKIYE BAROLAR BIRLIGI
10/12/2010
TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI
TERÖRLE VE ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLER İ YLE MÜCADELE
13/12/2010 AMACIYLAADALET BAKAKNLI Ğ I, İ Ç İŞ LER İ BAKANLI Ğ I, VE SAĞ LIK
BAKANLI Ğ I TARAFINDAN İ MZALANAN ÜÇLÜ PROTOKOLE İ LİŞ Kİ N
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ'N İ N, MALATYA BAROSU ÜYESI !KI
1711212010 AVUKAT MESLEKTAŞ IMIZIN 15.12.2010 TARIHINDE U ĞRADIKLARI
SALDIRI NEDENIYLE YAPTI Ğ I BASIN AÇIKLAMASI
CMK.nun 102 ve 252.maddeleri HAKKINDAYAPILAN BASIN
4011
TARIHINDE BAZI DAVALARIN İZLENMES İ HAKKINDAYAPILAN
11 —
121112011 BASIN AÇIKLAMASI
17/1/2011 2.ERGENEKON DAVASININ İZLENMES İ NEDENIYLE CO ŞAR
GAZETECİLERİ N SORULARININ CEVAPLANDIRDI
TÜ RKİYE BAROLAR B İ RLİĞİ'N İ N TEKEL İŞÇ İ LERİYLE İLG İ Lİ
21/1/2011
YAPTIĞ I BASIN AÇIKLAMASI.
31/1/2011 TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I BAŞ KANI'NIN BASIN TOPLANTISI
ADALET BAKANLI Ğ I TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TASLAK KANUN
9/212011 ÇALI ŞMALARI İ LE İ LGİLİ OLARAK TÜRKİ YE BAROLAR B İ RLİĞİ
TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI
DAVALARI İ LE ILGILI YAPILAN BASIN
, Vii ERGENEKON-BALYOZ-KCK
'u_,
.J
iiflAIIAfli
813/2011 DÜNYA KADINLAR GUNU NEDENIYLE YAPILAN
CHP GENEL BA Ş KANI SAYIN KEMAL KILIÇDAROGLU'NLJ
9/312011 YAPTI ĞI AÇIKLAMALAR NEDEN İ YLE YAPILAN ZORUNLU
KARS'TAKİ İ NSANLIK ANITININ YIKIMI YÖNUNDE KARS
BELED İYES İ TARAFINDAN VER İ LEN KARARIN YÜRÜTMES İ N İ
DURDURAN ERZURUM 1. İ DARE MAHKEMESI BAŞKANI'NIN, HSYK
2113/2011 TARAFINDAN GÖREVINDEN ALINARAK B İ R BAŞ KA GÖREVE,
YERINE İSE YÜRÜTMEY İ DURDURMA KARARINI İTİ RAZ ÜZERINE
KALDIRAN BÖLGE İ DARE MAHKEMES İ ÜYES İ N İ N ATANMASI
NEDENIYLE BASIN AÇIKLAMASI

hup://www,barobirlik.org.tr/Db2Table.aSPX?TYPeBaSiIlBildiri
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Basında Yans ımalar

Türkiye Barolar Birli ği 31. Ola ğan Genel Kumlu

BASINDA
YANSIMALAR

26.05.2009
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BASINDA

Cumhuriyet

YANSIMALAR

09.06.2009

'Hukuk ayaklar altmda'
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AKP dikensiz gül bahçesi istiyor,
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BASINDA
YANS İ

4

Vs tanh€ıİ
28.06.2009
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BASINDA
YANSIMALAR

Cumhuriyet
03.07.2009

Barolar Hitiiği flaş rı, hukulcım baIaıı nm bo.1dugm belirtti

'Yürütme ile savcı
aynı kulvartlalar'
flüTt* Il.'— flbl.tftbfr?h.
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BASINDA
YANSIMALAR

ky/i Yu 1
06.07.2009

TURKİYE'DE
100 TUTUKLI
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BASINDA
YANSIMALAR
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07.07.2009
TÜRKIYE BAROLAR BIRli Ğİ BAŞ KANI ÖZDEM İR ÖZOK
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BASINDA
YANSIMALAR

AKDENİZ
29.07.2009

Savunma değil
spor yapacaklar
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Alanya oyunlara hazır
A'ukaflar Spor Ownlan, 8-15
Ağustos tadhled arasuıda
Alanyo'da ğerçeldeşlinlecek,
O ıjnlard 22 baro katılacak
Mtıat KARA 1 ALANYA
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ifade eden Doğ
an, 'Be de Alaga'da sağItktan güvenliğe kedar her alanda eedableelmizi aldık Alanyadaki kapalı ıpor salonlamala yanlı elen beldeledmizdeki seilsalar da
oyunlar Için misli edildi.
Eski okul arkadaşa avukatlar bu o)nnlar
sayesinde Alaeyfda bir niş gelme fierali
bulonik. 8u nedenle etkinliğin Alanyada
yaşintasıns lağlşn beeleeae çek teşekkür
dlloorum' dedi.
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şoelifezkinnk cinin ezel$kayflAjan>nm
tamuimmadabyükkatlu
nağlşaatğını cöyledi. Bu
cşvnlar asııkaelann kaynaşmaLu eçismdan bIlyük önem ta-

şşor. Aynen tÜ,k-e'nin elle
Insanlanna Aiaoyanm İlmi.mldaelı flftdeyapıbnta
de koman Doğan
1 olansw
o)italar çerçevesinde B İ futbol, 6 basketbol ve 2 voleybol
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BASINDA
YANSIMALAR

Cumhuriyet
09.08.2009

Bmiap RIPÊM 40 yaşiida

• ANKARA (Cumhuriyet) - Türkiye Barolar
Birliği (1tB) Yönetim Kurulu, birliğin 40. k=hq ysldönmü dolayısıyla Anııkabir'i ziyareı eni.
TBB Baskan Yard ımcısı Bern Besler başkanlıbüyük
1dan sonra sayg ı dunssonra Misak ı Milli
bir 7jy.,ctie
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BASINDA
YANSIMALAR

Cumhuriyet
09.08.2009
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09.08.2009

TBB Ata'nın huzuruna çıktı.
Türkiye Barolar Bırliği kunıluşunurı 40 yı ldönümü nedeniyle Ariitkab ın ziyaret etti
şfl <irkij,e BSliu> Birliği Öenel
,Başltaııı . ö±4lenılr Özok'un
I mbatsz olmnsindaıı dolayı
Başkan VeldflI AçukL BaS Ses'
lS başktuüığmdakr Uyekılü
türk'ün rnoolSİıê çaleak bırakmasamı ardından saygi 4umşmıdıı htilıınuldu :Dıılıa soıimhşetle
birlikte Mlk4 Milli KISPÖ
çen Sesler Anıtkubir 0Ü4 BeRer£ne u mıddidrI kftydew:
l'ürl< hukuk devrinılain Ilk yasası olarak çıkardığınız 3 Nisan
.1924 laİ h ve, İGO eYib kanunla
barolarda tıflnmeya başIamn
avııknilar;.9 A4uton 1969 yıb ıda
kurulan Türkiye Barolt Riüi ğlile

bSk bir toüı t.g haline
gölmiitit
70 bin avukat ad ına...

Dtiiğbnizin bu 40 kunüüş gti-.
•nünde, 78 baro ile70 bine vıuun.
nh a"âAlul ve Uniln mhbrliğhida' en büyük eserinlı Cunıllütlyeflyüe$bnek, en büyök hedorn,l±tğğ$ üyğarbğı kaiiı
ilke ve devılmicrinlst ödünsüz
:gSçekleştlniwk.lçIn sarsılmaz bir
be-.Ihğla ve bu
dğfler yolunda bizi gefiye götürmeye amaçlayan Iter tmiü gıişlrni
gôtWeyeceghni2î, minnelve Okran duyğulnflyla ata edeSı.i
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BASINÜA
YANSIMALAR

HABER
TURK
09.08.2009
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BASINDA
YANSIMALAR

Hu: rr
09.08.2009
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BASINDA
YANSIMALAR

1' •'ii•7•

:Hurr

lwyel

09.08.2009

Sona

al

ö*güflenmeye
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BASINDA
(0'..
09.08.2009
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BASINDA
YANSIMALAR

09.08.2009

Türkiye Barolar Birliğ i Yönetim Kurulu üyeleri, dün An ıtkabk'i ziyaret
ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk b ıraktı, saygı dun.aşunda bulundu.

Barolar Birliği
40. yı]nıı kutladı
ürkiyeBarolar Birliği (TBB)
Yönetim Kurulu, birliğ
in 40. kuTnıluş yildünümü dolayısı>Ia
Mıtbıbi?i ziyaret etti TBB Başkan
Yardımcısı Berra Besler başkanlığındaki heyet. Aslanlı Yoldan yürüyerek
Büyük Öndtr Atatürk'ün mozolesine
geldi. Bcsler'itı, mozoleye çetcnk koy.masından sonra saygı duruşunda bulunan heyet daha sonra Misak- ı Milli
Kulesi'ne geçti Besler, Anıtkabir Özel
Defteıi'ne şunlanyaztiu "Büytk Ata-
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türk. Türk bakü :11k yatet ı
olarak çıkardığınız 3 Nisan 1924 tarih
ve 640 sayılı kanunla basolarda örgütlenmeye başlayan avukatlar. 9 Ağustos
1969'da kurulan Türkiye Barolar Birliği ile büyük bir toplumsal güç haline
gelmiştir. Birliğunızmbu 40, kuruluş
ydmda amacımız yetmiş sekiz baro ile
yetmiş bine varan avukat adına1 'akıl
veilminsehbtrliğietle' en büyük eriak Cumbwiyet'i yüceltmektir, minnet

ve şükran duygularıylu an ediyorem?

Türkiye Barolar Birliğ i 31. Olağan Genel Kurulu

BASINDA
YANSIMALAR
t-..

' ş.

t1$ŞittU
Türkiye Tü*Iertndir

09.08.2009

fÖik: SiyasiJktidan
1 .

mudahale etmesin
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BASINDA
YANSIMALAR

t

İLKE GAZETESİ
10.08.2009

Harolaı fljfliğj'jjjfl
40. kurulu ş yı ldali.

lâbm amie B iffiffi lEe
Oilv bÉriffin 40, Jwuk vd dâ naràù
â mùrm Anctbbiiï i ı titi. lE.

,$aşkanacıjı .Borr RSrbaşW
Tİ ÜFIVE. ASlaflhI
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BASINDA
YANSIMALAR

10.08.2009
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BASINÜA
YANSIMALAR

10.11.2009

'Atatürkçülük'ün ba ş ansi
akla, hayale s ığmaz'
LÜTkÜ anma haftası ctkhıWeri
çerçevesinde wymfibitjflciyüz
yılda Atatürk'ü DflşünnwLC adb
bir panel düzenledL Türkiye Ile
Atmürt lıükkrnda kitap ve atakaleleti bulanan ÜÇ yabancı yazarve bilim adam, pantle koıimacı ölaratbtildı. Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Özdemir Ozok. Amerika'da olması

VÖW PiU5>
ATATÜRLİe ilgili çal ışmala.
arasında yef ald ı.
nyla tanınan Dala İngiliz yazar yıcılerı
Türkiye Barolar Birliği KülDı Andrew Mangö, Abdülhatur Merkezinde "Dünün ve Bumit'ln kurdugurü ştiyeden i9nk'bahat ve Terakki Cemiyctiün.

sontram yüzde 90'ı okuma-yazna bilmeyen bir nılitetic medesavunan Mango. Ataniyet mEmtta$1anı tt
llükün Tarkiyede akıla
ifade etti.
e sığıtayacaködarbaş - gattSözü
hükümetin başlattığı
duğımu belirtti.
*mökçauk açılııwa getiren
{lvş Rarnint Rirtial Ata.
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Gündem
10.11.2009

"Atatürkçüiük Türkiye'de akla hayale
sığ mayacak kadar ba şarılı olmuştur"
a=
0)
=
0)

ANKARA. Yazat Andı * Mango,
Atatüğtlüon. TtlrldyeMe akla
hayale sığmayacık kadar ba$nh.
olduğunu belirterek, "Bu sistem, gellşS
dünya için en önenili ömektir dedi.
Mngo. Türidye Barolar Birliğince
dizenlnıwn,VlnsIhlrtnd YIi ş'ıldaAtaıtftIci)
Düşünmek' başlıklı etklnilkkapsamm
da düzenlenen 'Vaband Yarar şe Bilim
AdamInnm Gözüyle ASG ıIc' Icorınlu pale
konuşmacı olarak l<anidı.
Andrew Mango,AıaıüHcçfilOğfln bağ"
konumu gandetne geldiğinde birçokinsanın bunu 'altı ör ya da 1am bağtnısıalılc
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Olkost' Ile iarif n±eye ğıiışttm söyledi.
Mango, Ataıo*çolağan asıl Özmen yöntem
olSk 'akilnhk';ğz olaıük da "medenl>şeçlIlk" olduğumu ifade etti.
Başbakan Recep tııfltp Enloğanuı
Sudan Devlet BaskamLi Beşir ile ligi-,
il sğrisnl eleşdıetı Mango. 'SIr, Islam
medeniyetinden öte Ma ıflr$cçOlük ile Insan
medötılyefine mehsup olduinır. Bu ne Rab
nardnıl>eü ne de Islam medeniyetidir. Esas
olan temel medeniyet imanl ığın ilerlemeslnin
ortak nıonador dedi.
IÇUrtıJitiş Savaşfmu arcndan neredeyse
yüı4eSotokııma-yazma bllmeyen.blr millet
Ile medeniyet mücadeisne ba şiandığmı
anlatan Mango, 'Halk peri şandi, Ormanb cemetlaln iş bölümli prenslbine göre esnafa.
UnMı1 rnaışnfğza nalimita Mhip de›
dl..Tutic üvafl; Enn.tui nasbant idi... Yeni
4oğnnrya.Errnenluıa.. işle oradaki
NalbaalyaJi var ya Ölüm gibi. Nalbanılık bile
Elıtetil mesleği idi" dIyekomj.
Dtnobaük açılmr Çalişmalannı da
değinen Mörıgo, ,Mmlı$e şöyle devam etti:
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'Akla s ığmayacak
kadar ba şarıhydı'
YAZAR Andrew Mango, olaıakda 'medenretçIllk" ölAtatürkçülüğün, Türkiye'de duğunu ifade etti. Kurtuluş
akla hayale sığniayacak kadar Savaşı'nın aıdnıdaa neredeyse
baanlı olduğunu belirterek, yüzde 90'ı okuma-yazma bil'Bu sistem, gelişen dünya için meyen bir millet ile medeniyet
mücadeknebağnd ğrnı anen önemli örnekti?' dedi.
Andrew Mango, Türkiye taba Mango, "Halk peri şandı,
Barolar Birliğ ince düzenle- Osmanlı cemiyotinin iş bölünen, "Yirmibirinci Yüzyılda mü prensibine göre esnafa.
ımnana, marangoAtatürk'ü Düşünn, nalbanta sahip
ı
mdr" başliklı etkindeğildi Türksüvalik kapsamrndaki
ı ri, Ermeni nalbant
"Yabancı Yazarve
idi... Yeni dostuBilim Adamlarının
nur wr ya, EtmeGözüyle Atatürk"
nistan... İşte orakonulu panele kodaki Nalbantyan
nuşmauolarakh______ var ya onun gibi.
tıldı. Mango AtaNalbantlık bile Ertürkğülüğün asıl
j
meni mesleği idi"
6zonilnyöntemola- .' '-''
diye konuştu.M
tak "akılcılık" öz
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Barolar meydan okudu
TBB gamtelere ihn vatih üarü s'asal flddmınymş bams ğnr aladan
kaldıracak nitatel<i tşgubrnalannı n, hukuk devteni tenekten sasbğ" belirlikti
—
—
— — —
-— —
--- --—
- .— —

Barolar meydan okudu
lKARA- Hukuk devletleıindc hiçbir hakkın
A sınırsız olmayacağı belirtilen ilanda, haberleşme
, Ceza Muhakötsl.
özgürlüğüne geririleristisri
Kanunu'nda dethyli olarak açikliğa kaviı$tunılduğia ifade
edildi
İlaııda, "Soruyoruzdozügiderek artan ve yüksek
yflgı Sakbfıilanfia kadar ul şan:giz1i telefon dinlemeleri
Ahayasarrüzda, 9asalannııza ve taraf olduğumuz
evrensel hukuk kurallarına uygım•nıudıır? Bu dinlenı ler
hakim kararıylainı alınmıştır? Öyleyse hakimler hukuk
kurallarına uygıilamışlarmıdır? Bükukihlallerinih
nornıcl gibi götterllmesiitih sebebi nedir? Yoksa
derıığıasi. hukuk devleti ve insan l ıaklan kavramlanna
dilinden dü şünneyen siyasal iktidar, hukuk güveııcesindee yoksuu kalm ış bir korku toplumu yammayı mı
hedeflemektedir? Usulsüz telefon dinle ıaeleri. kime ve
niye hizmet etmektedir?" denildi.
'Ozgürlüğüh ihlali adeta bir iktidar kazanımı'
Hukuk devlelinder, hakimler ve savcılar dahil hiç
kilisenin; hukuka aykin keyfi işlS ve kaıürlari sebebiyle sorumsuz olmadıklan ve olatnayacaklan.varulanan ilanda. Ne yazı k ki. bu 8zgtirlügün ihlalinin adeta
bir iktidar kazanım, olarak görüldüğü ve basına görülenlere tüld ıra iı*cı yapıldığı göıleümcktddir. Bireyin bu
temel özgürlüğüne tecavüz, demokıasi, insan hakları gibi
ulvi değerleri yapratarak lince döıiüşnıilşttlr" denildi.
Yargı devletinin olmadığı yerde hukuk dSleci,
hukuk dcvletinliı olfnadıği yetile ğoğulöu deınokrakiden
sözedilemeyeceği vurgulanan ilanda;huicuk devletinin
olmad ığı yerde bireysel haklardan da söz edilemeyece ği
belirtildi.
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Korku toplumu mu yarat ılmak isteniyor
.•BoşmnflJ.S ila
lianda, Aıüyasa'ya göze, herkesin haberIeşmt ,hüuiyetihe tabip bulun4u ği ve hal*deşmenirı güliliğiıiiiı esas olduğunun
hhhe beğlaıidiğı hatııinhldı.
Hukuk devkıkrindülçbir haklun s ınırsı z cimnayheagi beilitileh ilaada, haberle ş:me özgürlüğüne gethi ler isıiuııilann. Ceza
Muhakemesi Kanun ıfada detayli olarak
açıklığa kavuşturuldtığu ifade edildi. ilanda; .ş yledeni]di:
"Soruymuz dozu gide ıtk aslan ve
sek yergı jnakamlanııa kJğr ulaşan gizli
tekfs :d"ehitkn Anuyammmlil,4nima ve Saf clduğutıtz ev re t bükük
kurullnnsa uygun Mudur? Bu ilinlemeler
hakim knıti>'la mı nImm4tİr? Oylise hakimİtt hukuk kurallama uygu İ znışlar:ıtııdiri Hukıık ihlallerinin notmelgibi göste'
zilmesiıtinsebebi nedir? Yoksa demokn ısi,
hukuk devleti ve insan haklankavnımlan» diliııden düşüneyensiyasuliktidaf. buAtık güvöcsinden yoksuh khlnu ş bir xku toplumu yaratmayı mı ltdeflemekfrdu?
lJsulftüz t İefl diıilemeleri, kime ve niye
•hinnet etmektedir?
"LİNCE ÖUNOŞMÜşTÜR"
hukuk devkiinde, h ki ii rvt savcilar
dahil hiç kimsenin, lıukub aykin keyfi işlem ve kainıjarı sebebiyle sorumsuz elinedikim ve ölamayacaklan vurgulanan ilanjahk ki. bu öğilrlöğütlihlaihuin
da,
kazammı olarak jöruldüğil
adeta bir ik

ş .hasüWgöıiiknlete sald ırı atan ya$dığı
Biüfrt bu tane! özğüdüğüne tecavüz, demökrasi. insan l ıaklan.gibi
ulvi değerleri y ıptataıak linız dönüşmüşW( denildi.
Yğ devleilahi olmad ığı yerde hukuk
devleti, hukuk devletinin .ölniadıği yerde
ulcu demokrasiden söz edilemeyeç şği
çoğ
vpıtanaıı ı landa, hukuk devletinin olmadığı yerde bireysel haklaSan da sö2edileıtıeyeceği kiiıtildi.
ilanda,. şöyle devam edildi: 'Siyasal [ktidann yaq ı bağımsızlığını oıtndan kaldı-'
ı, hukuk dev.
racak.nitelikleid uygulamalar
letini temelden sarsmakü, anayasal düze-ninteinul ilkelerini işlemez bale getirmek,
ta. adım adım otoriter bir sisteme do ğ ru
gıdılmektedır Ağır bır Anayasa Ihlah taşı
yaı ve ülkeye büyük tsıŞrvet1i ftı yöntemin uygulay'ıcılanna da yarar sq ğlaşıayacağı açıktır. TüjrkiyeBaratatBidi ği, asla kabullenmeyeceği bu geli şmeler icarşısında sonuna kadnrhukukun.üstii ıilbğüflü
savunacaktr. Kotkunun de ğil, hukuk guvenliğüün, baskınm değil, hak ve Özgürlüklerin, bağjıl ığm dağ , bağımsızbğ!n,
kaygan>n değil, hani dostluk .'e kardeşi!ğin bukükktttlukm değil, adaletin ğetçekkiiğ i özellikle de insan onutuiıun en
i ve ıiygıilarfyüce değ er olaitk.nlgilandığ
dığı bir Cuml ıwiyeü yeniden tesis etmek,
ına dayalı, demokratik.
kısaca insan haklar
laik,sosyal hukuk devletine bütün kurum
ve kurallanyla işlerlik kazandırmak için
herkesi görevc devir ediyoruz?
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'AKP hukuk devletini sars ıyor'
Türkiye Barolar Birliği gazetelere verdiği 1/anda, i/a'idann yarg ı hağınısızlığ nı
ortadan kaldıran uygıdaınülaria anayasal düzeni işlemez Itü/e getirdiğini belinü
=
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ANKARA (Cuınkurfytt Rü'
Ssu) Tjjfl(jyeBamjat Birli ği
(TBB), iktidanü yarg ı bağımsızlığını e taclünkiıldııacak nite1iktJduygıikunalannm, hukuk
devktiııi tem6ldeıı san4ğı, ana
yasal düzenin temel ilkelerini i şlcnıez hale ğetirdigL adırnadını
otoriter bir sisttnı e doğru edil
diğE uyanmda bulundu.
TBB'nin, gazetelerde yayımlanatı tanı sayfa ilanmda, ana-yasaya göre, herkesin haberle şme büni),evine sahip bulunduğu
ve haberleşmenin gizlili ğitılü
esas oldugunun hükme bağian-

t-,

dığı anımsatıldı . Hukuk devletlerinde hiçbir hakk ın ıınıısız
olamayacagı belirtilen ilanda,
lı t*rteş me özgUrlü ğüne getirilen istisnaların, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ayrıntı lı olatak açıkiş knvuşcunıkiuğu vurgulandı . Handa, şöyle denildi:
"Soruyoruz; dozu giderek
artan ve yOkek yargı ınakamlann ıı kadar ula şan gizli
telefon dlniemelerl anayasamızda,yasalanmıza ve tatar
olduunı uz ğvı-ensei hukuk
kuraHanna u ygun mudur?
Bu dinleifteler hMduı kara-

nyla ini aimnıştır?.Öıjle,se
hükimler hukuk kurailıınnı
uygıılarnıştar m ıdır? Hukuk
ihlallerinin norrn gi gibt gusterilmesinin sebebi nedir?
Yöksa demokrasi, hukuk devleti ve Insan hakları icavra ınlannı dilinden db ş ünneycn
siyasal iktidar, hukuk güven«sinden yoksun kalm ış bir
korku toplumu yaratmayı mı
hedeflemöktedlı-? Usulsüz telefon dinlemeleri, kime ve neye hizmet etmektedir?"
flanda, şu değerleııdinne yaptld ı "Siyasnl iklidaü ıı yargı

bağmisulığını ortadan kaldıracak niteilikkki uyğıilaıı iları, hukuk:dalgtjnjtenjc şdejı
$arsmakta, anayağı ldüztnin
temel ilkelerini işleıns halt
getirmekte, ad ım adı m ötoriter bir sisteme doğru gidilrnöktedir. AğÜ bh-anayasa Ihlui taşıyan ve ülkeye büyük
zarar veren bu yöntön ıla aygulayıcılanıı a da yarar sağlainayacağı açıktı r. TSR, as1* kabulienmcvee< ğj bu gelip
meter karşısı nda sonuna kadar hukukun üstünlü ğünü
savunac ktır»
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Barolar ı
E

Birli ği

ilan

verdi

TVRMYE Barolar
Birliği yargıdaki djnleme skandalları üzeriı gazetelere tam
nc baz
sa1a ilan verdi, ilanda Ş a1 Wıidann
yargı bağmısızüğım
ortadan kaldumü nitelikteki uygulamalanam, hukuk devletini
temelden sarsuğmı,
n 'as1 düzenin tamcI ilkelerini işkmcz
hale getirdiğini, adım
ad
ım otoriter bir sisteme gitlildiği" belirtildi.
Hukuk devletinde,hakimler ve savcılar dahil hiç kimsenin, bukuka avkın keyfi işlem
ve karadan sebeb4e
sotum ız ohıüdıklan
ve olamayataklan
vurgulanan ilanda,
"Ne yank ki, bu özgüdüğiiıl ihlalinia
adetabir iktidar kazanınlı olarak görüldüğü

bu tt'mcl
e tecavüz
.insanha
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Barolar ayakta
TÜRKIYE Barolar Birliği, 'ğ'asal iktidarın yargı bağımsızlığını ortadan kald ıracak nitelikteki uygulamalarınin, hukuk devletini temetden sarst ığını, anyasal
düzenin temel ilkelerini i şlemez hale getirdiğini, ad ım
adım otoriter bir sisteme doğru gidildiğini savundu.
Türkiye Barolar Birli ğtrıce bazı gazetelere verilen tam
sayfa ilanda, 14 Kasımda yapılan Yönetim Kurulu
toplantısmda. 'son günlerde vahim boyutlara ula şan
haberlesmeningizlıliğini lhlal olaylanrıın görüşüldüğü
ve kamuoyina açıklama yaptlmasına oy birliğ iyle karar veılldiğ r belirtildi. Handa, Anayasaya göre, hettesin haberlesme hürriyetine sahip bulundu ğu ve haberleşnıenin gizliliğinin esas olduğunun hükme bağlandığı hatjrlatıldı . Hukuk devletlerirıde hiçbir hakkın
nıı5ız alamayaca ğı belirtilen Ilanda, haberleşme özgüılüğüne getirlleristisnalann, Ceza Muhakernesi Kanunu'nda detaylı olarak acddığa kavuturulduğu ifade
edildl. Ilanda, şöyle denildi: 'Soryo-j•; dozu giderek
artan ve yüksek yargı makarnlanna kadar ulaşan gizli
telefon dinlemeleri Anayasanı zda, yasalarırnıza ve taraf olduğ umuz evtensel hukuk kuraftanna uygun mudur? Bu dhlerneler hakim karanyla m ı alınmıştır?
LJsutsüz telefon dinlenialeri, kime ve niye hizmet etmektedir?"
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Barolar Birli ği: Yarg(.
1
j .u nu.m,truJiIl£n%fl.uJü

edm ve hubtıite1ü<
teki gi2Ji teleb dhomekrnin.
jtçnIailMİ abnyüra

:awjbflamkadr ui4üğı bclItfil

'Cep'IerIfli bıraktılar-1
1M 8*
1 Yartajdak >ğIcselc h4drrdenn d nmesne tepki göstemwk

ö

teö.Yer
t
1 teleförürn

bryOaür,ex ki
pıt,to ib aMa :bıt*DHA -
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BAROLAR B İRLİÖİ'nden
'ilanI.' telektı lak tepkisi

Yargıda telefonları n dinlenildiği iddiaları Türkiye Barolar Birli ği, bazı gazetekte ilan verdi- Ilanda,
«Siyasal iktidarı n yargı bağımsızlığını ortadan kaldı racak nitelikteki uygulamaları , hukuk devletini
reıı elden sarsmakta, adı m adım otoriter bir sistem doğfli gidilrnekıedi( deniyor
TÖğZhŞ br,tı UM — fialdanu
yış S ını
lö,, ,.ü,ha blcık eni.
'nı u,,i1rSı,r,, kıkuh
,niau,ı tlen ,uısğmt .m düz,ıl, emd aatd jşk,r*a lui fldü*
— — — bir — dcğu uiÜŞ
nr n.uni
rark- na iiıırc, ha,, waür
'tık,, bu ülu bodı . '4 Kıueb rurıbu
Vrmtıiı, KümE, ıuşııuuuue ı u gü,krd
ı
,üım l'ouzı n uhşın bı,r,kşneı
l,, gıda'
hunhu,ls.mmiJüğü urkuayıJ dçda,ra ppbmsnı oy hiIşJş* ku'tdlalşr kem bnd, Müp,huşa
m. batıt h,balşıt huit,ıııı, usu lubağ ulu day
ıı ğtıl5It t ı

ku-

fll'u kauntü
hukuk bırama uş uEıhbn,nılu .rrui td
hvJ,ük do*ıı —
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TSR Başkan Yardımcısı Betra Besler >den tele/adak uyarısı

'Durum çok ciddi'
ANKARA (Cuniliuıtnıt Bü- fr Türkiye Baaolar.Birliği Başkan Yardımc ısı Sesler, 18. Baro
roso) - Türkiye Barolar Birli ği Başkanlan toplanüsımn açıtıında yaptığı konuşmada "DinlemeBaşkanYardımcısı Bern Raster, Ier•cumlıuıiyetı
n temel organlannda görev yapanlara yönelik ve
yüksek yaşi Iıyelcnııı n '°"
an du
tatmin dinleftmesiaitt üzerinde hukuk lcuralian göz ard ı edilerek yapılıyorsa o zamdurum
çok ciddidir, "alı imdir ve üzerinde dikkatle durulmalad ıı" dedi.
ciddiyetLe dımılmasım istedi,
lui İ L
5111111

tsı önanil azelliğinin ise
ğımsızlığı olduğunu an
Hain I6Kasımda ııret

mtı- (Idano boşuna gltmeyen ittana. rarlin alan yargıçtara, yargı
Fop- alannid*kl me*leköegiulrrinin
erez yönetLellerlrıe ve halkın hak
na- oranın özgürlüğilblln sesi ve
Wm Avukatlık Yasası'nda halklarıha- diği üzere sır saklama yükünBir- toloaB içinde bulanan avukat.'
1

saran Derler. duyunıda yer alan yapısını ve
hlirneainartçasında durmaya, ynnanlalk,
gerekeni de yapmaya kararlı ol- yel hukuk
dııkLannı söyledi. Besier. "Ülke knnraıa anı
gündeminde yer alın, loplumu duruma si
korkuya sevk eden, huzunı be- bir şey olar
ün Rh â telefon dlntemelerl, lemeler C ı
yüksek yargı makaoı lanıı i, organlarını
Cumhuriyet baflavabnna, 1k- yöneök*.I ı
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temel

halil usul ve esaslara ııyıılmadan
ve hukuk konulan göz ardı
edilerek yap ılıyona o zaman
durum çokdddidlr, vahimdlr
ve üzerinde dikkatle dunılmahdu"diye konu ştu. Raster. Tür.
kiye'de W şeyin hukuk düzeni
ibıioıkItıualIazına ıu,gım
olarak yaşama geçirilmesini ve
yütütınenin yargıya müdahalölerinin artık son bulmanm istedi.
Tllrlciye Barolar Birliği Beşkarl ı Özdemir Özok'un yınidı'
şında olduğü için katılamad ığı
toplantıda. Istanbul kalkışh iç bal
seferlerinin sis nedeniyle iptal
ohtası .eorıucg dam edilcu 78krobaşkanıntn ancak 31 'jambazırbıilunabildiği belirtildi.
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Yalan Saçe.aa O*ŞÜn C.aaal rıd. toş4 ıirm basm İıaaia
yşdınat taştI gBttaidi ta:.

aş

BARO BAŞKANLARI HOKÜMEITTEPJCIGÖSTERDk

Huzıtr kalmadı

Tüı*Şe 8aru!ar ANKARA M İIETŞet
Harolar Birliği ÇTBB) Başka,, yar ıBirliği Başkan Carlıütbt
eiTa Set,. yürünne irtibat ertler atma

e mas'
dcnrIcrin toplumda humar btnknü ıhtuu
"YaiW s1rdL Bale,. diolemater kumnu ıaıb da Dunam
dddidir.
.ahimdif dedi şık
ba_qtmsozieni yok
it Baro Baıktnlln lopianimoda.lh oser,tj4e
• eden LşÇü!atDa/ar uçak refntcri iptal cdBdlğfndco dara edilen la
smndan tadeta 311 ham htdamdu. Tput ı
• ile yürütme lehine mbağ
Irırcal Dedrr.$aflbflinYdmd!
edder arası
açinse bir şey denhlmez'
bulan denge/er 'Oniteryapı
Oaünlü le izlrdiğiat n olaylar, yargı bağına'-'"
ıd ş
rUrrd
T
smyoue,e,elı
zuhluaıaı.nıa,aaave
1
cümla, parlab,rakmadC lau,ı, baUm ihlali niteliği taşıyan
ab talat ğaıaurrda
niti
lirmukntik
aigtş
t
yürütme khlnr erler, alia bayIm dengeler. top•
Iumd htmjrh,rmbnam,ailr.
Ş Şö Tuçğurıai korkma reak eden giali reteftın dinlemeled. ytakşek yargı nıaka,n]aaıfg. ümtauğet bşşy
•

• r
—

aaredaım. ğaidaım boşana gtıaaeyea kararları alan
y.rggian. yargı . alanmdaki medet örgütle4alain yöneticiietiac ve Avukarhk Yaonda beilelendili tere se mklaiTıa
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•J

%it
'Gizli telefon difılerneleri
insan hakları ihlalidir'
t lUi 1111

ta.1t11J11.t..*jitlIt

M.IKAA . Tür ğe aıdar Mfnhı dün
ynpdan it Rato Bakarıhn b.Iarıt,sııtd, ü ıı
günJürde k sk(artıııbı, gizli tdm diojandeıi
IuiI1utuldut şünhda r hRınra yapan TüM-.
ya Itaidar Okliği Ba*n Yndm*ia lieın ela
Dir,Jemclethıt,k alia gözaıd,cdflnvlçvağt,a orunduumçüld]tvrg, ıdir
ve rıwindş dMalkdtıtuSalü? dedi.

Cumhmiyetin saımlmaz bek0s4z
Uid%in ve beidaan cıaatu*jıernı bmwojan.
nın ve it dzdctin aantıaz taanfi ve
cdağairmbdialeı aTüaltr'delwseyt,ho.
laik dlüani nde ve hiihik bnaüarma uvguaı
olarak aşama srdrliolrJ ve yrnülmenjn yara ııl isoadL
w> modatıalelcejnjn arbkavbtş
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Çocuk Hakları için karikatürlü an- a Im
İ EsraKAYA
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tO

Türkiye Barolar Birliğ i 31. Olağan Genel Kumlu

BASINDA
YANSIMALAR

Cumhuriyet
02.03.20 10

TBB'DEN ELE ŞTIRI:

Kavga
ort.wnında
reform
olmaz
ANKARA (Cumhuriyet
Bürosu) . Türkiye l3anı Ia
Bidigi (TUB) Başkanvekili
Bern Eenleı anayajado öngörülen degişlklikimin kuvVeda aynlıgt ilkesindeki
dengeleri bozxağını belirtti.
B.W. yaptığı açukluııuud& yerEl retonmunun "bugünkü kavga ortamında"
gaçekleş
emcyrceğini nı rguladı. Beslez yargı reformusun, yargının siyası1 baskı ve karga şaludan e*ileııneden güvenli ve bilimsel
ortamda. dernokaalik bir şekilde ıaeı tşılarak. yapılmasının cia uygun çözüm yolu
olatağınin dı alt ın
ı çizdi.
Baki. şunlan kiydeni:
'tjemokraıl ııln vaeçllmen unsuru olan tiyani
partilerin kapatı lması yla
li karar alma yetkisini yanitaya devreşme ötıertleri de
Cumbnrlyedn temel ergaolarıadan olan yae ı erId ile onun dıyı nd ığı anıyasal ve yasal düz.nleınektl I şin
ı siz hale getirerek
siflerne yönelik yetti s ı kı ntılara yol eçacürı r. Yanamanto ve onnn bü ıayeşln.
dee çı kau yürütmenin
mutlak eşemaaliğl ve yargınm dışlandığı bir sertnin, h ıtkok devleti ilkesi ve
b ııkulnııa üstünlü ğü say
ınları l. uzaktan yalan-ra
dan ilgisi olamaz. Sütü edilen değlşlkllkler kuvvetler
aş-rılığı Hkeslndeld dengeteri onanlmayacak şekilde
bozacak. yergı bağimıı al ığunıa güçlendirilmesi ve laeafsnzbğı i ın neilşltdlnı esl
olanaksız hale gelecektir?
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Mühalefetten
destek yok
Muhalefet, Başbahn Retep Tayyip BDP, 'ilkesel :desteğe han?
Suna'
Erdoğan in yakında
BDPonıpBaşkanVckıhBenflılsanm
- e tmm içe
iz ise, e
1 umutvennedi CHP VeMHP seçim önccsınde anayasa d1dığıneltstek ğ Ş
ancak mokııl<eyesallçşıne
ı as,.
rt J ieI
ı , ta
b
Meste
psapı
0
isteyenBDPilkeselolarakdestekvete
Sea
o!dildanrusöylçdı.
bilec4ini kaydetti. Hiç lira *>er ı
BDpvebağımsızmillclveklllerinifldes-,
..
,UVV!e! ayn. ıgmaaj
n
teğiıtialmSbaİhfde.Ak Pa ıti,nnayasa
Ba
Ç1tl)
lülcIye
Ba,olar
Bıtlıgı
k
ş
an
referanduma
gitmeden
367
değışiklığım
-----------------------------dayap ıbna-jJ

.
s CHP Gena Sekket ri ğndet . Sav ne.itniekten, başkn bir işe yaramaak'
1 "Gelecekolanahayasadeğ$şikliğip ıke: t ır"dedi.<
;,
UbağımsuliğımzedSmeyayönelik bir paket ölacağı anl şılıyor. •l<inii .J£Iemie IJVI%ZIyOrUrn
ShdleıisiyöUdiJann tÖpumaTBMM Başkanı MehaietAli Şahin;
,.mal etmeye kalkması na, anayasa deği- mü ı sonundaTBMM'enmulipaibckşikliğiadı alıındatqplumdayenibirger- lenen afla$'as ı değişildjldi.ği teklifi içUı
k ginlik kanal ı yarairnastad kolay kblay "flkdwokmsi'nidahadageliş1irck.
ve her ftş bbükh büyük meınıiuniyet
izin vermeyicdcçli.,
Anayasa değişikliği giri
ş imi için iki duyarrnt Düşünülen anayasa değişikliği
• aşamalı strateji iıieyecck olan MHP ise. bunları s4iayacaksa, ki sa ğlayacağını
kanı
öncelikle usul açı smdan TBMM'de uz- umut ediyorum, tabii Meclis Ba ş
karıliğımıza velaşma komisyonu kurulnınsı ve değişik- olarak böyle bir teklifin ba ş
likleHn1BMM'ninhirnmkidönemi ta- rilmesini özlemle bekliyorum - ifadesini
rafından yapılması talebini yineleyecek. kulland ı.

ÖNDER YILMAZ. MANSURSELIK İ NAMIK DURUKAN Ankara
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'Paket, siyasal yarg ıya geçiş in alt yapısı '

üdciye Barolar fllrliği Raşkan Yar- hukuki al ı yapısının oluşlurulnşakıa ol.

Devlet Bakanı ve Ba şbakan Ya,- ilkesine ayk ırı olarak, yürütrnenlnyar.

ısı Berra Önder, hazırlanan doğu kutkulanna hakl ılı k kazand ı,. dımcısı Aülenl Arıııç. TBMM Adalet g ıya mullak egetnerılığ
lnln hvdellrıs.
paket doğrullusunda Anayasa de. rnatsta ılır dedi.
İ. dımc
Komisyonu Başkanı Ahmet lyimaya ve di ğ i göıülmekledlr.
ğişlkliğinin gerçekleşmesi halinde
Sesler, TUR Yöneı
im Kurulu üyeleri AK Parti Milletvekili Haluk pekin 24
SiyasI iktidarın içienliğine duyulan
"yargı bağım,szIı$ı ve "larafsazlığı . Ile düzenlediği han ın
toplant ısı nda, Mançarşamba günütuB'yi ziyaret et kuşku,
süreç aç ısından başlı başına bir
nın' daha da tehl ıkeye hileceğinl na- TBR Yönetim Ku ıulunun anayasa değ
i'
denek
çalışmalara
iliş
kin
hilgi
verdikle.
town
oluşlwmakşad ir, Yasama organ ıvunarak, ''Değişiklik taslağının yargıya şikllk paketine ilişkin ay birliğiyle ol ıJş- rIni (atIn eden
leritsin
Renk.,
kendi
de
nın
görev
döneniinin son a şamasına
ilişkin içeriği 'siyasal yargıya' geçişin tunalan gürüşleıini açıkladı.
kamuoyuna ac,ktad ıklaıı
=
=
=

Devlet kuıumlan ııe toplumun hak. konu s ıekapaamd'a girişiiğrisu
ların, düzenleyen, güvence alt ına alan değişikliğ i siyasi etik açı smdanAnaya
da so-

0)
=
0)

de yaşamsal

Sesler, İ'BBnin de

=
•0

ve
0

'el etti,
klŞllaçin'erıi özgödükleTveişakia
Yapılacak değlş lkllklerin "siyaset. gellreı r niıelikıe sivil ne özgün bir ana.
yargı ekser,lne oıursl ıığıı nu ve anayasal yasa oldu ğunu savundu.
ku-s'reıler ayrıtığı ilkeslnln yaniden şoTtiB'nin "2007 Anayasa önerisi"
rumlanrnanına yönelik olduğunu' öne Ile ortaya koyduğ u gittöşlerirı bugün de
süren Sesler, şunları kaydetti:
geçerli olduğunu belirten sesler, "ön"Bu yolla yörülme ve yasama kar. görülen siyasi arka planlı yasal değl'
şısında. ' yargı' yeniden konun'ılandırıl- şlkliklrrin. adaletin iiIe.yi şi ııdrkl temel
MAista.nı ekle, bu nedenle de üst ıerunlann üstesinden gelebilecek. 'adil
yarg ı barokrasisi siyasi iktidar ın bek. yargılanma hakk ı na iliş
ki,, beklenlile.
les'alileıine uygun olarak yeniden yap ı. dee yanıl venntbilecek 'yarg ı
-land ınlrnaknadı r. Ktreveıler ayr ılığı ile hiçbir bağı bulı,nmamakıadıre(ormu'
r dedi,

re
0

ve

0)
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0

ö
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TBB Başkan Yardımcısı Besler, AKP'den, tüm kesimlerin Icatildığı uzlaşma ortaim oluşturmasım istedi
ta

0
ta

'Tarafsızlık tehlikeye girer'
ANKARA (Cu ınburlvet Bürttıa)
'TCrkiye Barolar Biıliği (T'BB) Başkan Yard ımcısı P. Boter. haztrlanjıaketdorulıusundaasayasadc.
ğiikliğinin gerçekleşmeri halinde
yargı b naızlıpa e tantsııiığumı daha da tehlikeye lıllereğini belirterek,
AKP'den değişiklik taslağı
n ı geTi
çdaneshıi ve taphanun t2m kıttum ve
kesimlerinin k.ııldığı uzlaşma ona-

düzenleyen, güvence altına alan ana.

W

Berna Besler, haz ı rlanan paket doğnalnasunda anayasa

değişikliğinin gerçekleşmesi halinde yargı bağımsızlığı ve
tatafsızlığının daha da tehlikeye itileceğini belirtti. Besler, üst
yargı büroktasisirıin AKI' iktidarının beklentilerine göre
şekillendirüıneye çal ışı ldığını söyledi,
yaıalann naal yapılacaklan kadar yolla yüranne ve yarım. k.rşın,nnasıldeğiştiıikcc+dctinindeyaşaml d.,y.rga yrnldrn konuml.nd ınl'
öneme tabip olduğunu vurgulayan mü lulenmekte, bu nedenle de alt
Btsle anayasa değisiklikled yapı yargı börokraslal ılyasi lkııdann
lırken nintesnmn W. ve kuvvnkr oy- lıekjşatllentııe uygun olanak yeniden
nlığı ilkesine dokunulnumasr gerek' yap ılandırılm.kt.d ır. Kunefler
liğite işaret etti.
ayrılığı ilkesine a yhan olarak, il.
ığtıuenin vanhıva mutlak egemenMutlak egemenlik'
Değişikliklerin 'ıly.eet.-y.ş ek.
lenlııeotısrıiuğnıııı ve anayasal kusveller ııynlığı İlkesini,, yeniden yo
rumlannı.aına yönelik olduğunu"
kaydeden Bcale şımla, aa>Iedi: "Bu
ve ge'

eeiaeyaıımornn Üzntııdrıı oalaşıııa
sağlanamamış konu ve kapsamda
gblştlğl bu anayasa değlilirfiği Siyasi
ilik açnıodan da anrıınlııdur."
'Siyasai yarg ıya geçiş'
Beslar. TBWnin de aııaya,a çalışasaalan yaptığı
nı ve rai ana "luu?

Anayata önedtaıi hnnrladığını
an ıınrnlank. kendilerinin hanrla'
dığı taslağın öt'güılükler alan ını go'
nişleten, kişiler için yeni Özgürlükler tt haklar getiren nitelikte sivil ve özgün bir anayasa olduğunu
belirtti. TBB'nin ortaya koydıığu $6'
ı Iede bugün de geçerli oldu ğunu arılatınflesler. AKP'aiıı değişiklik taslnğımnyuıgıyn ilişkin içetiğiıı 'd yıyargIya gecişin hukıiki alı yapı'
sının oluştunilmalela olduğu kuşku'
lanna halel ılık kazardırdığını betirtli.

E KUTLU Ş ORUN O±T!!

28.03.20 10

• Barolar Birliği: Taslakgeri çekilmeli
TÜRKİYE Barolar BhrtğL AKP'nln bamladğ Anaya5a bslağımn - çek.flmni öneıdi 'geliş,neler endile veıö" aQldaınasmda bulundu.
Türldye lkuolar Bırliği Başkan. Yazdıması Sara Sesler, tas Yö,wdm
Rumlu'nun aıı değsş Wc pakeslne ilişkİn o)tlıliğiyle nluşnmılan
görüşlerİni adadj. BSğ, bündananflct değnıitusundaAnayıısa
değişftrliğ
ink, gerkşnS halinde sp
nı Sğf ve moJığının
daha da lehiilçeye iİlieceğlrdsavmfl teğl$kiil< ııishğınnı yatpya
ilişkin İçtiği 'rJyasal yaşyageçişln hukukiah yap—ohiştuıulmakta
olduğu kuşkulanna halddilcünrıdınııakıadır dedi Devlet kummbırve.
roplumun Küün düzadet., güvence alt ına aJan aııaylann nasıl
t
yapdatidnn kadar nası l de
..d ı yapnıı1 öneme slthlp
Olduğunu i ıı uihtn Bet, anayıısa değişlidildeal imixlirkœ slsrenıhı
özünı v inynİığı ilkesine dnkunubnamaa Uğne.lşamt may
apılacak değlşildlldesln 'siyaset-yargı eksenhw oturduğunu ve anayasal
ktLtwakV ayrt İsğı Ilkeshıhı yeniden yonlnılahausına yedeİ nlduğunu
öne ısjren Bet. 'hu yoHz şO ilie wyaamıa karşısında, YjmYenidcnkonumLndın1malc lstedmekte, bu nedene de ÜS yaıw bfimkrstsi siyasi àtidann twkleniüe ıine uygun olaısk.yenklenpjlandınhımktadır. Kuvvetler
• ayııhğrilkesineaylun olarak, yürütmenin yargıya mutlak ilgmneıa ğhıinhedel1etxigörülmekSJir.S4yaüddann
içütıliğine duyulan kuşkü, süreç açaamdan başlı .böşıS bir aurun öluştuniıakeadrn Yasama oiganmın görev dünımılnin soh aşzmsma ğ
irnhiş olduğu göz anGne ilihdğnda, gerek yüroinıe ve gerekse Waflühiilüznlnden anlaşma
sağhrmnrırnış konu ve kaprı5nada gldşıiğl bu Anayasa leğlşlidiği siyasletik aç,smdaa da sonınludue dedi.
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TBB'den hükümete:
Anayasa taslağını geri çekin
ANKARA-Türldye Barolar BirliI tuim dmnm olSk•tilte1en ı
(TBB) Ynebm Xuruiıı, anayasa ae- œ ve bundan endişe duyulnı
ğişildlk paketine .ilişkiıf görüşünü çünkü önŞükfr$yLat
AKFye iletti. Dün basın tQplmıusı <itt- yasal değışıkhklenn, adalet
MdLyen Ym ö Bt- iüdelö ı süniakrü üst
,ra.oeIerbukonuda şubilgileüvSi: gele1ek.,uriÇa şlann!Sfl
xuşku sorun oluşturmakta gılanmt hakicınili*n.bd
Teldıfte yürütme ve yasama 'kaişı - nuc yanı t verebılecekyatgı
şinrk 'vAyoı' umıldatı konümlandı- ile hiöbir baki bulunnıaınal<
ıedenledeüt Tasliğı jri çekin. Güıiümfız
ilcıidannbelçt T<itkiye'sinde yapmakla olanlar,
ak yeniden yaşyasıyöı müdahale bşıtlanmn
Isiiasd.
Çnt İiIde. İyğ t .
ıdüb şl bşına hiüörım .
daSıvdeğişiklik •tSl4n ı geri çek,.
aktadır..
vesayet altına alımyor. niĞain!yetöplümım tChn kurum ve
erınınlcatildığ bir wlaşınaoı'
ıng açıklanan anayasa de-
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.Hürriyel
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Erdoğan'ı askere
tercih ederim
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tBB: SAVUNMA. ÇÖKE flE
YARGI DA ÖKER
bèlîKilén
açIklamada, avtkatlatveonlann
rBB), "Güçlü yarğ!
ğIüve bağtınsıziavc
ı sağlamr Smma
wgı da çökerve, hei
a. İb._.t:• b
TBB'dcn . Nisan Av
ünü kilayisıyla yapila
mü, 'BamsSsavW
SItdği*ySrSı.I
ngurtaflfldanolataı
lSıd,fı.savünmi ve

devletiflden de ğöı edilemez.
Savunma hakk ı, .adil ynrşlanma iıakkrnınhaşIangIciVc
temeildir" denildi. Adil yaş hımna hiktnm 4sOükftn eşIt
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1.88. Ba şkanı Özok
hayatını kaybetti

%.LA lb I_.rLA1A:1
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t

fl2.,,ÇŞŞŞ

26.04.2010

---------------------- .- — —

Özok, kansere yenildi
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ri

BAROLAR BIRL!CIGA$MANI -

1

Özok
r yaşamını
yitirdi

Ibbnh,t,d-ABD ğ cjJt btri
dcm,lelednitentto,ŞJyv Btvtü, IlMiği
Biıkım öid.mIr Ölü. öactM r
mı ,ilü.
ş
TÜTtJŞI Bn4r oi.ıii RS.—, Ö— n.,.
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Doğum gününde
yaşama veda etti
dayı gördükten roma deney
TORKİYE Barular Birliği
aşamaandaki bir gera mnm
mOGm6
kuveulanmasam kabul etti.
- kemer tedavisi gördüğü ABD'de önceki gecehay,lsııı kaybeiti
Houatondaki MD
AÜBa,tnıü
eneehllkelioltkanseti
kabul edilen "tuzun nelonom' ledaşisi görenöt
ysşmdaki Grok. dün saat
0l.'da y.mm. yitirdi. Doğum gününde vefat eniği belleÖlüm hatserinin ardından dün
IlIca Ozok'us cenazesi resmi iilemletin tamanslansnasmdan sonra TBB"dea yapılan yanlı açıklamada.
"turan hakları, lıukukım üstünlüğü,
Tüstbe'e gönderilecuk.
lağuk desled ve Aratüık llkekıüsln yılYENI ILAÇ DENEMIŞTI
mra,nmuO,n demokrasi atığıOrak". ilk te şhis St Mart'ta k'e Barolar Bittiği Baykammec Avukat
TBgbağaıdığıa.aseşldiğindtkotsdu. Özdemir Öroku ka3tetllk- .Kabınvz
Usesahir geçen Mart'ta yine TBB'nr ve aanıaz büyüktür. Bagrmz sağ caı"
ba4an ıeçülilrten anma nüksetü. t-(a- d.M,IBB'=kriitase sitetide siyah
rellepe Onişerittesi Hasimıetfldd tv- santim üreök Ora*ım [ıanğrah ve aydaşinin ardından ABD'ye gitti. 3 ay le- myazşta agIvr. S4BNi

1

0101<. 19iYte Kahramannneaş Göhımda doğdu. 1970
Ankara Hukuk Fakültesi mananu olan Gzuk, serbest a ıatatIığı
seçti 199Oa Ankara Baıosn
Başkanhğ,na seçildi 1993-1991
snarnda 1DB Disiplin Kurula
O)tBğL 1997-rde (lenelSeizetertik yaptı- zerde TBB
baştam oldu. 2i5 ve 2509'da
yeniden seçildi. 23'te dönemin
Cumhurbaşkani Sezer ıaratmda,. Anayssa Mahkemesi 'eliğine seçildi, ancak CHP üyesi oldo
ğu getekçtti>le kendisi çekidi Evli ve ild çocuk babasıydı.

0W Genel Başkam Dc
Baykal, aol, eş Neşe Ozok'o
i diledi —
araşş başağhğ
yaymiadığı mesajda da içinden
geçtiğimiz süreçte en çok anıtacak, anlaşilacak ve aranacak saçMu bir hukuk adamıdır" dedi
AdaletllakamSaduüahErçim de dün bir TV progeanu ıKla
Onek ile kısa süre önce telefonla
konuştuğunu belirterek. "Feda.
4v cevap verdiğini ve kısa esmanda Tilrkfl dönme nis'etı
olduğunu ifade eni, hepimiz levhıdik ama bugün haber düştü.
Hepimizin başı sağolsun" dedi
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tFfl:t'.i lui

Demokrasinin
başı sağolsun
TI)RKIYE Barolar
Birfi ğiBaşkam
Ş
Özdemir Özok.
6 ayd ı r kanser
tedavisi gördü ğ ü
ABDde hayat ın ı
kaybetti. Doğum
,j gününde vefat
eden Özdemir
\ J Ozok'un
cenazesinin.
gelecek hafta

1

Özdemir
Özok

gönderilmesi
bekleniyor.
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VATA N
26.04.2010

ir Birl ği'nin 9 yıllık Boşkum Özdemir Özaiç Anıedkddo
Rırti üyesinı' diyerek kabul etmeyen Özok, 6 o> ır dF
4

1
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•':• aGÜNÜNJ\DAMI:

Anayasa MahkernSnf4TnİTÇ
'Partılıyım' diye gorpvhreddetmışü

-,ql-TMI
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1T101
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Yüksek yargmm
gözyaşları
Mİ RASINA SAHIP ÇIKACAGiZ
özakun aşlğat bn Aşça özek M, CMIn babIn dhıe teşiz% tr.lşzra'da .atngm en büyük iş*as
manert i,ü 'e ,nnıini elatb*b? dSL Erev le kaz* Ayşe Omk b,nkırrı tatiıi ata öçüük tCKld.adtL

TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok, son yolculu ğuna uğurlandı . Kalabalık cenaze
töreninde Yarg ıtay Başkanı Gerçeker ve Danıştay Başkanı Birden gözyaşlannı tutarnadı
ABDDE baynieni kaştSen Gzdeu±
Orak için Ilk tören hanbgim yipl.
TiaiyeflMotarBid ği (1DR)ÖDÜIIde
d ıkndL 1örnc Ozaİ'un eşi Neşe
Orak. bina Aytc Orak ve Aşça Orak
Eııerm yı
Yergaş Başkan 14.
lan Gerçeker, Dı zay Banı MuylaE, Bi,ü, Mala Babam Sadüh Er-

, ti
m

ke?in

r!2r
r6Idi. Orcfln cerzmğ. Cebeci Asri
alın dikkat edin' diler. Omk'nn erdiUden ıia
şknmDeniz Ba)tll
MHP Garı Başkan, Deini Bahçeü de nansi k,lm,n maun ard ından nn, MCmrIIgI'ÜÖ toprağa şeakıL 24 Niıs bayatnit krjtcdenözokin 27
nand
kaoldt Eski Denizi Bakan, Kürşıd ren- azac1a knrt4 eşliğinde ıaşmdt YönüNinandn Tütk€şt dönmek için bilet
meı Orak ABcsf ne başağlığı dilerken, yaş manda knlünnctlar 1k çevredekiaıd,gı
da öğıenüdk ARİCA£A
sa
üranilikratlığı
şlnağı
gOOrak
'Siz
de
dMmli
olan,
kendietin
alb
Ne
şe
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Özok Ankara'da uğurlandı
Siyaset ve yargı dünyasmdan çok sayıda ismin kabidığı
törende yüksek yargi üyeleri gözyaşlanm tutamadı
ANKARA (Ccmhunlyfl
Rürenığ -Tlıiıfrc DıroltrDirlie
j (TOD) Raşkanı Özdemir
Oat. din TES ve Koczıejs daza,la üeniışin az.
dnian ,tu yulş.Jnğmıa ı4m.

ÖDOVIdC Özdemir Ömkua eşi,
kentin ve TBB ytnztimlulo yer
atinğı kart.). Mithaepaşa
Caddanl'ndea Sflieynaa S ırrı
Sokaka kadar ıınt.
(FotoğeaR NECAT İ SAVAŞ)
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Kanser tedavisi gl(tiiğü
Amerikada yaşa,uıu yiıfrea
ü k ilin da, Ilk
THBde
.Tlkcaz.ünkunc5i
Neşe kızinna Ayşe ümit
ne Aş-çaGaik Eeee, Yrşnby
Başkanı Hasan Ceçetzr. Da.
y Başkan ,l,,i.ı. Bir
ön, Adalet Bakan Sodnllab
Et, Devlet Bakanı Ha>alİ
Yana Eski Dr'4e1 Bakımı,
Kirşad TInaea, 0W Onap.
Başkanvekili H.U. Siilı.
Okay. CHP ornel Sebeneni
üste Say. CHP Genel Saymanı Mefa ömyıeek. Demabet Pinti Genel Başkan
Hütanetflt Cliıdorok, DSP
Genel B$rraMasnnTflrta
HEYK üWleni, eüi Aaynsa
Mabitemeni mithat Yekta

daıdzoö içea nedaek
kendhinı ,aı - ı bağmsn ığrna
adadığın ı [ede etli. Coşar,
Tftnldye entlın ett'en
İmkak Işığı. demnleraıl anIta'
el. Alaillıt sevelalını, insan
takSan ravunnenSa kir k ı,knk
Saman kavtetltk' dedi.
Tlkmıde.vıhiTpegal K.an ile Adalet Bakan Eegin'in
CBnğ ÖVıagıta
ş inır. debirnüıvsulılatelıniği elhihı
ni üannlnıeiyeı Ba
ş,avvııı Sa- çekeıten, Yar ıısy Başkanı
Mb PC.na ıloğl ıı , YARSAV Geıtcker'in £lzy.şiaı,m aliaBaşkanı Laurie OflıerTartıaıs utadığa şizlendi. TBDdrkl ıltok enyada nııilicnüiii. baro runin aıdıaiın fiznk ıın tuş
başkaniatı * isnakatiar ka ııtdı. ini Kootrpe Caınisi ııe geıi.
Özok'ım Itü beynğnııa au rIldi Koratepedeki ılreııe,
ah ıabunanına nraiaıe anası Anyanı Mahkcnneni Ba
ştan
etwtii ]romıidu. DAla m ı Haşim KJitÇ. 9. Clamimntıaşk.
Ozokrın 64rçınisi öknındu. ni Slleymamı Dianiral. CHP
ilınede koaşn Ozzğım anna- Genel Baş
kan Deniz Baykal.
kat tat Aynı Özet Ens, la. bilip (Itar] Başkanı Denize
im
ılneunkandliaine beakağa en Sabçi<l de katıldı. Ezgenden
bIyükmh şan5mnnŞş. dana, hpnsmnda ]uhik]snrı
Ilk st amiral dnallaklar" ü!- Tırneay O,lıan'ın da çelenk
d ığvnıı aöyledL
gdnıkıdiği eözkndi. Ozok ım
Anki'. Santa Baikam Ve. cenazani Cüırci Asıl Meml ıdal Aitica Coşar da önokat ğı 'ııdn !opınp yenildi.

L'I rwçj
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HABER
TURK
30.04.2010
Dma TUTÇU/AIn SOMDi

FO<OğTz

gözyaşlanyla
ABbde tedS gğrOdçen 6$
yaşnda hayatın ı ylten T0It4.e
Bereler Oldıği Başkanı Özdemir
Özok,yaıgı veetyazellbutuşleran
cerwze töreniyle son yolcıJILığune

Mahkemesi üyeliğine seçen Sit.
Gı ,urbaşkant Ahmet Necde4

1.

özok Için ilk tören 2001 den bu
yana başkanlığını yaptığı TOılctye
Bereler BintFğ Prıde (1DB)
deıtndi. ÖzoI<un Toric
bayiağma sami tabutunun üzeıte
ıjnğdtaş*14 avukat
40 yıl bcy
cütbeal kenuldu
S£ZER .KAİİ I.MADI
TBBdeki toteah ard ından
Kocatepe Carnönde nanaze
namab kıl ııtdı. TBBdoki törene
kattan Malet Baba, Sadultatı
Ergin cenaze namanna gekned.
Kocatepe Comö S styatetçflen ile
hukukçuları butu ştıirdu. Devlet
Bakanı Hayati Yaztı, AK parti
,eilletvekillerl Karşad Tüzıııerı öe
Nimet Iytnayan,n katddığı cenaze
töteiüıe hUIOJk ftkoitesinl ÖZOICIe
bkUkto okuyan Bülent Mnç ın
gelmemesi de dikkat çektiL
Ozden,lr Özettu Mayma
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Avukatlann
zor seçimi
mı*e Barolar BftliğL Ozcnfr
özok'cın Ölümü neden4de bolan
başkanhkirjn bugün sandğa ğidfrvr
AflXARAKwt
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HABER
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14.06.20 10

ÖZDEMİR Ozok'uiı
hayatınikaybetmesiyle
boWan Türkiye Brö1ar.
Birliği (rflB) Ba5öli ğfna
Vğdathstiı Coa± seçildi.
TBB'nin 11. OlağanütU
GeneiKurülu'nda dün seçim:
yapıldL SçiMdeEki
İstnbu1 Baro BaŞkaIU Muamnr
Aydin ve Gün ş Gütseler ile yaman

BaşkM
.118 oyla TBB'nin yenibaşkanı
öMu MüarnmetAsdm 149,
- Güneş G fr letise 56 Oy aldı.
Istanbul Ünivü*itSi
Mukuk Fakü1tei1ndeamezw ı
olanCcişar, 1915'tenbu yana
eitet iMıkMhk :y2pıyor.
Coşar, çe şitli üniversitelerde, öğretim.
ğörevliM olarak da görev yaptı.
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ANKA

28.06.2010

1

arolat
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Cumhuriyet
28.07.20 10

BAROLAR BIRLİĞİ :

2
=
e)
=
e)
=

•0

0

e-,
Sa,

ev
0
e,

co

İnsan
haklarına
ı
aykır
I ıı.ab.ıl %0. A ğır Cem
.Mşbkrmesialn 02 şain ı k
iıakkındn >.skşlzrrai kerer,
eonrai T11ıldye BDED.?
JOirIiği da eleçlirdi. Trni
B ışkiinı Coıar. ren ıklar
lıekkında >ahlnmavı ge.
rellirrert yrıii hidelilin
ezknun
ı olmadığmı be.
ilmi, Crıar. kimnt Aviv.
pa iman Hakim, $da]cşmeciar deeyicın oldaıgu.
11%5 nayledi. U t Sft4r

TSR Ba şkanı Coşar, 'l3alyoz Opensyonu' kapsammda verilen yakalama karanni sert bir dille ele

ştirdi

'Yargı lcararıan tutarlı ve hukuki olmal ı'
ANKARA <CumbSrıym nOtesa) . Isünbıji IV. Ağır Ccs Mebkeıntaıııin Dalyan davası IrapraBirde ıeıılnnnda cmclt, ve muvtzzif ınkclerink.dımatıga 02 Sanık Iaakkıııda yskel.n, ı bin er,
mesirse bit tepki dc TD ıtit BS
I*Bifiigieden (TBB)geldi,
1DB Başkanı Wales Al ım Celer, yaplığı Icıklımada, Oeba goer ruhban. iaea<ışd. ı, ı.lveeIl.

nelerin. 'arar ştflee aşıklar
h.hkmdsuıadaeçetezone.mia
geş.neıelı eicnsıma.bıa nflrt ler<mil. dırrıv.glren yeni hiçbir de'
'ıl tıulnıın.maı,n. rağmen nı . k'
kaarer bi. km kuvvetli şüplre ıilı.
•ledınrncredlkreky.kalıs ıışı
taştı dirralenniş ve yel tetaklaıSı ilie,,, ,tflmiş olmam Eşkuke
't,Imn aşkın olmama,,, şam' t.'
re raihlanıv kararların. ılayııl-

diet. gerekti. niYe.ve saygıyı
cIddi boysii ş aşınd,ncnknlraljk.
rdı?' dedi,
A İ HS'yc eşim olur
Cama, dmı4lıiilıaıı 16 Melike
bualalnıış afrauıııı,ı . yakalama kianma mmkin
ınayı .dğağşmesi de'
namıında,batmısmaArm iman
Hakim Sönitama,l'nl ıı (AlliS) 6.
nuddeidıde dflzenlenan
yer-

ve gOrenlm b*kkC be$l ıkb 5, maS
deiiniş Ile vei maddeleri lı lkOm'
bilse ıçıkça ayi<ın etmcığmı dut.deedeırL 'Yeni herh.n11 birdeili ,lımhl ıF lddI.lan 6* dikkate
ahladağıııle anmıt olaya kana yealan. k. ı'.rlı nmn YöiuekAektıl ştr. roiıieormma tane,, Oncniııde 'timi, alması eğer talihsiz bfrrtslisetm 64111*, bi. de-

ram deri ve nişanI l*e*rreflın
y.rg. eliyle mfldnhate edflme, ı,
d iğer bir dryltr yı re.mn 4asellışmısı niteliği tiisanalal. endit
veılaidir dedi,
.Avımkar Sedai Vere! le 241031e
aidğ iddia elle n ıl.r <laattIn iluili 2005 >-ılında karahan ve
Wıkilcadirlkn özel şatkhi satt ve
bkkimkflai ı gözavli ve yetkili olniadiğını kaydezıl.
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Radikal
28.07.2010

Barolar Birliği: YA'a
etik .g4mesi er ıdişe şeıici
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TVRKITE Barolar BMiğİ Başkam SM . tn nitellktedir. Yakiama kaAhtn Ccw. B*ğC davja IIÜ tmiwmmYA5topimuamjbema,an
c1asakyapnğ yazdı ğbmü, Sa- sindewriImiş öbnisı eğer talilısübfr
nıkiar hükıhda yeni hiç bir delil buJıtn- rastlantı değil i, bu dtinmı idari it .
Snıasma rağmen niahkamece kuvvet- - tasarmflara yte ş 41e mudabale
k sûpheminvaıtığındaasözedileıtkya- edilmas,diğerbfrdeyişleynşnm ŞSdflenJeiır4vöyoltubğ. a£aşınat niteliği ışmıüia endi$e vt.
ba1arSıitıIhıı otmasthulaıhstya. riadirörüşone yer vezdLM
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k
Türkiye Türklerindir
28.07.20 10

Karar hukuka aykırı
Tüı44e Barolar BhI ği Başkan ftJısen Goşar, Bahıoz Darbe Planı dava kapsamrıda çıkartılan
yakalama karannı n, yasaya ve hukuka ayion olduğunu savunarak, Bu durum endişe vricidr dedi
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Coşar, "Siviller askerleri yönetir"
komuta

j

.nuda
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ç
evrensel

10.08. 20 10

Vesayetçi anlayış korunuyor'
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ON
10.08.2010
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T ir

10.08.20 10

TORRIYE BAROLAR BIRLİĞİ BAŞKANI VEDAT AHSEN CO ŞAR:

Siviller askerleri yönetir
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ASKERlER
MASUMIYr KARfrJESI
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f4MiIIiyet
10.08.20 10

'
ğ
De zedeler
yargıyı

tat

'HayırcC, EvetC.['
afi şler kald ı rılıyor

tır.
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"Masumiyet karIn sine aykflırı '
Sensiz Pi Sefla 2 A} Çeçen 1aar lsn*şm 41. Coşen OeT»ıOa trtğ de1ndeh* dat a*d dtğt ı aı daha
nrk flö ş aıaaada0 bğ *anlg ÜIflOSNt TSŞ nğ SISSEl aSIlI
iYü ŞüAksgaıc$ğjaçtsL, mtald ı
nrrhweeç ş aşlIn4takfr.
1t*tü n.dai>4 S ğl ban ağılaasis Mayısa de Ş
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"Masumiyet karinesine ayk ırı '

TürldyeBarolar HıIlği Başkans V. AhsenÇo
kuruluşunun 41. y ı ldönümü isedenlyle düzenlediğ i bas ı n
loplarıııa ı nda Anayasa değ iş ikliği ve Yüksek A
a (YAŞ) ya şanan go)iş melere Ili ş klngöro şlerini ğıklad ı
1 amflsı
aik aşk tere d ğ 1
kdahknniael 0>e inç- C rUndıbaşkan
ı nalı buıkŞ afr3
ÇoşJküçd ıştdlnna şeyr a ı
b ıeı oaobnadr ğıragae
-- ıakrhana nalüşrefrııama., da- naçarın.yeNd kS0taa3t
siz izyda andaş nla halisi neagros- lnSAlk ü aSari. kayna ğra
maletalik ırısşralyii likenlIle teğ- mü laN dknaırrdd,. aaşlan
ıran bu
ola ırat aıayrşr-,d4.aen danni et-.
ı drmc*naraa dağır nsayunl bar
kül bir ennf 'la anaatsı n,atşj,
jrjş<
.
. - - _______ ır
ad
bu
>tnOyk
de
ı in2
]
yd
dün sa -.J çldlIaılanndaa
1-e üaıayaşaon ın saş.he anlarsın1
rrr!e
WnSAÇ ICDEŞl KAROSÇE
wJp—nw

Oşkala ıiaış harnjatra kanm.
alI. halk. ıaııışn,a'a baş inanç
tlIğl; her Ordan aatafllaalrnıüı
peaşamı tağjr dyeıı ÇIşeç Nt
pıoğniınrn araSının ınntıO. 0240bn, danlaan nırşnı aüçleıhdn ta
ınılcas karşı sı na kıyınain aairerltıe
ııaılniıaan ot kaoSa Na Iakım losanak oı*flLıntı helena. flaıman
eksik üzere-oan
• -ma,a.e.nınaaan
ıniııernslı .dağmdasfüim yaizyid aeışaıda- nı*şMyoNd Arepmaden akı n yanjiltara ,'aTdeda ılı ssır almanI 00- 0 .ıldeh, bar parçası alan Ananea
tanık, nazısare ınmnılebd ortaya çi- Mahkanrıeennn haroksafih Nı sanakatan bar ışlev çd'Oa Nt iş e yol atsın alıNan kaknE adroneşlo.
bağlı nkralr salg ı adI-de. ola-rakı aşkın gütdşlı rdağu almad ığı ğıal.
alatatnhs dayand ıgı anğ yan4 nnnlıhamnıln nsaşrilyşllnln ne hettIk gelrnOğ1ne dayı nnın Oının klaininaaaaalarsnasr da doğen d.la-iz. de hıfln Sna karar anIt Şa ğnolr.
kadar k, anarlıkana karaılnışıan arasında SONa mışMysıinı ne
5n44] niıalşive n,nşıalağ a. atlas Ş nşdan ta halen lradeslndnn ak ın
tasarım a-ıjıalanndan fee. aSırda ve boya gera ysart ı yasams ranançağiinıüğrin 0510501* değerya-g ı- ısils na4ıme ne ıaçrnrnn kadaahse
Ntırn ışkanna asa-asır Ozerındahı dayanan panama Onülnrn ın
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daşnannalanadır Açııdanan bu nedtrloıae daşasanın tlojınadaaainıda zapdan dnğişlnılkna TB ıatıIlm
Anayasa Mala-semestlar aya saçsola yeddnknhı otrom ış nırıma deaaktarik ıııeşrıilaet anı tına ııyşsa
ahookla yanlıldadiz Anayasa Malıııemeıı na Oya
alı kanosriarda
Csnanainbaşhasaıa ınııınan doğrudan ta dok>lr ,ın ıhhnaeniş lotosnş alması nın da kalınan aksadığımsananan Çsşar, •Z ıa
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Askerler SiVİllerİ değil
:siviller .askerleri vÖnet
dikm
katI çdfl,
•dam karşı t

tiren

dödi
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YENIASYA
10.08. 20 10

ilerde asl<eri
ıliler yönetir
ANI VEDAT AHSEN CD Ş AR, DEMOKRATİ K HUKUK
ER İ NDE ASKERLERIN SMLLERI DE Ğ IL. SİVİ LLER İ N
Rİ YÖNETTI ĞINE DİKKAT İ ÇEKEREK ASKERLER İ N 5İYASt
KAR ŞI TAVIR ALMA, HAKLARI OLMADI ĞINI Ica'DEUi.
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BıRGu n$J
29.08.2010

Adalet sistemi yerlerde
TBB'nin Tutuklu Raporu'na göre son 1 y ılda cezaevlerindekl
toplam tutuklu sayısı 338 bin 520 iken, hükümlü say ısı 266 bin 96
olarak hesapland ı. Oysa dünya standartları nda tutuklu ve hükümlü
oranları 'üçte bir tutuklu, üçte iki hükümlü' olarak belirleniyor
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Cumhuriyet
30.08.20 10

4fŞ .fr; -.Z4w$,,-

Insan hkL:İk
ihlale uınyo.ı

En İŞ>
IIWUİ2CŞİ7IC 7cIEÇU-

ırilmiş ağır Ccn ınhhkto>ticn kunılLildanndmı bu yuüa, özellikle son ınülarda giderĞ yoğunIsşan 'tuWktıü" konüundab uygulmnalanyla
ırçok ağw insan hnkkı ihlatine yol açrntndırtaı ğzet yetkili mal*trıelenn
SüzkI*iüa4nlem!ne" boylaine leoiy ve st bnşvurmabn, tii ı Tüsicıdek> yat ıIama makimlann ı kişi.
aleve öşaıiliklcn açisıMnıı oIum,uz
rock" ölanle etblcinekıedm
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[Hurny
tàmàm

3 0.08. 20 10

luiTtuim«Wi ui
ü1ıdt maütmele ünhoAa çok ük
v çoğu nandakeflolarürümttte.
• emUmaSpmtM0nb
nknrbzIs0hn*Vc tulum
a ftüda,daold4umnrWyıldtce
WItTIUdekItUIÜIU ny ımm hükümlü dmütan çğzü kıni ve hntt.ca
4üştüfrnftdedL
j
mymm şbn OTIaYÜÖTdILRA^TR
üöte. 2004 y,]mdanbo ynn aeştude
rnütüüa,UşhükümWim ar ınökl
.mü,tam ıoaç]dtSftpörida
tşlefndelibplambıhlUunşln
338 52Ohükümb my. 286 Mu
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HtrrljjII.
07 .09.20 10
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ğ MiIIiyet
07.09.20 10

Gerçeker Halk
ugu deg
halkın
Gerçeker: Halkın
egemenliği, her zaman
hal/an özgürlüğü demek
degildir. Çoğunluğun
baskısının olduğu yerde
'ö±gür!ükten söz edilemez

ile üı .mS.

Dalean ğçtlanyaıtdi

UaüMn Ya,düa ı caı£ Çlfl. Yılı,.
Bn,HsılLOnfl TtUNDdI
--te5 tim y ış ıdım ba- — — — deaL Qşe
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Türkiye Türkleı indir
07.09.20 10

Tutuklamalar
inf aza dönü ştü

kanuna ışg,mobnah
Mı

huğ j c%dĞ e *uSdt dyP Ifli

Sıjsuntuk kuşkuyıa ait nt
Ğc ymy Smrm flwgşa

de
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Kayser

nünzü.

25.09.2010

Barolar Birli ğinden K ınama
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı , avukat/ara
'yönelik saldırıları n son yı llarda giderek arttığını, bu
sa/dırıt ,rı kişisel husumet ya da benzeri nedenlere
bağlamarnn son derece hatal ı olcağ ini bi/di?di>

r ıürkiye Bamlaı EirIiği'nden
.L.>iapflan yanlı nçı1damada
kayseri BV'timlCul
üyesi avukat Okan Yilm'm.22
tylü1 2010Çrşimba giirıü alcşam
saatlerinde bürosu Snünde saldinyi
uğndığı ve.hastane4etdavi altına,
alındı 1 belirtildi. SaIdın'ı
gerçekleştirenl erin bir an öhçe
büluniip yarg ılanmaü ve
ceilandınlftm ı taltp èdilen.
açıklamada, şu ifadetere yer verildi:
'Son yı1iaria me§lektaslàiiùuza karşı
pılM aldmlar dert
arthıaktadrn Bu..sildırıları kişişel
husüınet:yada-beı zeri iiederdere
bAğlaıtakson derece. hatal ıdır.
$aldınürın temel icdeni,
1*skktaştanmızınkamu hizmeti
niteliğinde ve yargmm asH unsuru
claı savımnü goreQını üstlenmiş
ohnalanndandır Yapısı ve konumu
gemi üçunsur1uyrgmın tek ve

özgür sesi dürumundaki .baroia e
avıikatlarayapılaıı bu àldfrdann
temel hedefi hukuk.devieti ve onun.
güvencesi olan ağ fnsı yargıdııt
hııkukunti uygulama ve
w verme aüiayışımn
hukuk devletlide .yeriölSiz. Bu.
saldıtilar.hcpimğ içi*vetzöllikle de
yargı.mensupları ve güvenlik
görevhiS için uyancive
düşüiidürücü ömalıdif.Avükhk
rnesleğine,yapilan haksız eleştirilerin
te avukatlüa yap ılt saldırılara
ilgili olarak failler haklünda
sürdCırtiln sönışturma ve icdvuştıfrmalardaki özensiz davrhnişlann bu
saldırıları cesaı etlendlrdiğini
unütMamalıyıZ."
.ça4adğ , sl4 ğm bl
A
a.
.t1şekildeavu1caJ'sa
-.
niesleğlni en 'kilr9!ri .
getirme istek ve ideahndS
döndürmeyeceğV' ifade edildi.

ri b
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Kayseri D
SIZIN DE HABERINIZ OLSUNIS

25.09.2010

TBB:Ba ğı ms ı z yarg ıya sald ı r ı
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı, avukatlara yöneliksald ı rılann son yıllarda giderek arttığı nı, bu sald ırıları kişisel husumet ya da
benzeri nedenlerebağlaman ın sonderece hatalı olacağını bildirdi.
1B8ds yop.lan - açıkla-

Son yil1ada mSddoşlaıımoa g —I dınuniw.dal< bazo- ğhne yapan t Seşlidicılo
na Kcoeıj Bmteu Yöne keş yapdan .ıajdı nlar gidead laza av avukedata avlan bu veawkaüamyapdan Sdnnlar
n1 l4nuIu Üyesi awkat Okan e ıb,üadg, Bu saldmlan içişi - soldınlarm kenol hedefi .buloilç la agm olarak faust haklimda
Yrn 22 EIAÜI 2010 Çat. sol huağmet yada hans ne- dovisu e onun güveıxssl olan drdüsün iteıişhmna vi koşanıba günü akşam flednde dcıdn bfğlaTnak san dercce bağimsiz yaigıdır. Kendi hubih,hnSa,ddki. örensla devbürosu önünde ,a£d ısy
a oğ- hslandrn SöldSasn tanol ne . ku,su uyşalama ve c anne nnışlann bır saldırılan .
radığı ve hrslnde tedavi al- deosi. meılelda*onınsn kamu enlayqmm hukuk droleünde setlend ırdığbnl muMıemalwız
ima ahndğ -beihufidı. Said ılıso hizmeti nitoliğhnde ve yssşnsn yel olamaz. Bu saldınlay be- Açoldemada, hldnlarm hlbir
gesşıldeşüenlubı bW an önce ad ı nu olan nsmst gö- W. Şii ırı, üeflidc de yağı çekMe avukahlan wmna
bulunup yargsları
rııaa ve cam- resMi Seri-a
ğ ohıtalanları- neışzpian ve gdverıflk götev- medağini en M şeldıde yeıiae
landotıas Sepedflen açdda- dıı Yapri ve konma gereği ucu içki ıı eno ve dO,eoliv- gataıııeusttkve ldaalunden gal
made. şu liaddere yerveılidl: üç uresnhj yarwnın lale ve öt c dınandır..Açukatie nede- döadünn4ıçceğr irade edildi.
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Cumhuriyet
26.09.2010

!Yikrnayın,

mike yapalım'

Diyarbakır
tima ve Adal
düzenlena,'
tl cezaevi ger
özür diienmcsivc ceacvinln ınU2ye
dönüştürülmesi talepleri dile getirildi.
:Sempozyam öncesFDI>libakır E Tipi
Cmevl önDude düzenlenen basın açıkiamağuıa yüarAltiınTafl. DTKSözcü
sil Cemal Coşkun. eş ki DEP mllletveldll
Leyla Zıı na, eski TUrk Tabipleri Birliği
Başkanı Prof. Dr. Cene*y CilrsÖy,Di
yübIar CmmTnde. ys şamrnı yitirenlerin ğlleierlveBDP'llier kat ıldı. Prof.

nemlL" diye kaaıışto.
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26.09.20 10
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-%Mn
Türkiye 'Diyarbakır
Cezaevi' ile yüzle şiyor
26.09.20 10

Tüddye Dtyaıbdor Cezoa4 GerçeğMe üIeştv( sernpoziurrvjnda TüIdye Barolar B ğI
Başkan Coşar, Dlyarbar Cezaevrnde şvşananlarr Tüdd'nIn ufanc ı olduğunu sö1ed

OOlMY LJUJCANİAR MOa OLACflC
---t --td G1Il t.-

12ü1vü

— bJÜ£
-v_ KOÇ- — iÜÖ

Zn ı Jtd.
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IM
26.09.20 10

Bu utançtan
kurtulmanın
zamanı geldi
Barolar Birligı Bağını Cosar, Dlyaı'oakır Cevt'nde yaşanan vab*iIn utanc ım silmek ve bzür dilemok için bııııını n mUm olması gomkllglnt söyledi
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Diyarbakı r Cezaevi:
mhuriyetin utanc ı
Diyarbakır Cezaevi gerçeğ iyle yüzleştyor. Vahşeti yaşayanlar
a Diyarbakır'da biraraya gelerek hesaplaş ma için tIk adtmı attı
ııt,. şeAd.j,ı
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Baro1w Biıiiği Başkanı
Adalet Bakan ı'nı uyardı
TDRJIYE Be& g dg (TBB) Başkan Vidal Ahsen Coşar,. 'Adalet Bakanhğrnn
HSYK seçMalyle Uğil gfi rate bazetau ğr
ddlenna sert teçdd pösteitli: 6ö54t:brçatenha aala kabut eöerrtez. HSYŞ< seçeti
bütün etIdI.kummbrn ortak görü şü doğ njtUunda gerçoıdeştni » 7'do
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'Uzun tutukluluk s
sıkıyönetimi .hatır
Com1ıur şkon GGİ 0T ardından Kjhçdarolu da St alan*rrnaa dörOşen uzun tıÜIUIUğO isyon olti.
orda gelen
ağklomolonn dün g6zler Ergeneko< dmo,ıno eiI

M
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AYM 'süper temyiz'
degil hak ihialine bakmali
• ltrkiye BFBiiliği
ÇrBB) Başkam r.redaLkhsen aşar; Anayasa Mahkemesinin süper temyiz
mahkemesi alamayacağını belirterek. "Sadece 'msan hakları ile ilgili ihlalleri değerlendirmek üzere bireysel başvuru yapılan mahkeme
olur, öyle ölıııası gerekir" dedi.
Çanakkale'de TBB'nin bazı açı-

hşlannr gerçtkleştiren Coşar burada konuyla ilgli
soru üzerine verdiği yanıtta Ya'ıneleşürilfine
kısmen katıldıklarını söyledi. Son referanduda getirilen Bireysel Başvuru
hakkının AlI-fM örneğinde eiduğıigibi insan hakları ileilgili
herhangi bir ihlal olduğunda
kullanılabileceğini söyiedL
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Türkiye Barolar Birliği
'Süper Te ınyife karşı
ürkiye
SaföIüf
T Birliği Başkan ı
Vedat Ahsen Cöşar,
Anayasa Mahkemesi'nin
"süper temyiz
mahkemesi"
olamayacağmi söyledi.
Çoşar, Yargıtay'm yaptığı
eleştirilere kısmen
katıldildannı söyledi."
TARAF
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23 .0 1.2011

Aİ HM'de bile böyle yetki yok!
TBB Bakanı Coşar, Anayasa Mflemesirn süper temz mahkemesi olwnayacajrni befllardç
Sadece bfreysal baş»ıjm yapn mahkeme dur, öyle c1ması gerekir. AIHM'in de i5le4 aynr dedi
• _flts_z
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L İ DER GAZETE ESK İŞ EHiR İ N SESI

lst»kh
01.02.2011

ı

"Istinaf mahkemeleri kullan ılacaksailave dairenin anlam ı yok"
Vnlıil reen yanlış olacağını btllıtea Coşar Rai.
lı, bir dı kL yaş elitımini bir daha ditaitfig
liğini rnek biçimde tahrip S ık olaı?höy.
n ku- lı bird ılemt,AnayasammnJ4$.mad.
şiafa dasl hükınüm de açı1ç'lcndu delL
lavl
lüUyenl000kdddlve radikal 11

__________ 8mm xun ımşmw ilişkin kanım 'ajansı gae anıp, gerekse kaliteli yargıç nnda
the NàMfay ve Damştş'a yani dalışlar güçlendirmek. lsUnar.maiılmmşlesbü kı
nvlmaamföngİirşn tanrıyı değaalan: tü şekilde tahkin alarak bir en önen içler
ki?e taarb7aı BIRğI dtrdL dun ıma gİurmak ve dolayısıyla ybrg..
tanı Ve fAhsoi ü,- ' Riıayaia Mahkanıaal ıit, IkIWıafÜt lafa ve Damşiafa gtdemk iş tayısmi
iaünat mnhkemeldıd. Oaıuştm 't diğer yasak nıhkemaia- wallinak tmtuyle bu nahhranel ıri ku'
*anönIorha1or da frıarindo ve bu a,abiconidır tarafın- niluş ananna uygun biçimde bir Içılbat
ilan verfiamic tüm kararları
n son lıırale nıahıkemesl kmmınına döndürniak çaremamerd atarak yapılandinılamo ionda- kir" de knnu şiu.
-
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n siyasaflaştırıldığını
Yargını
i ..
ilmi
il
er sürmek tam bir fa şizm
rnCc.rSeSk .auInrmk k1nLŞJİ U bad dTL Vcwyı su sen ha ek atvts demek
ycchse hıkr2I.t Yışcleııe tğe.Ouü Wd IktlS,m e olnkh? diye göarek de şes *tdedl
TBB B
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1d

19e Barolar Birliği Baskani,Ahse ,n Coşa:

Tu r> 4iye, ABD değil!•j
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MERSİN 33
05.02.2011
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TBB: Balyoz'da savunmaya
görev yaptırılmarnıştır
Türkiye BÖIBİdİğİ Başkanı Vödt Ahstı Coşar, "Balyozla
ilgili tituklanma karannın verildiği oturumda, basına yans'an
ve davanın müdafi awkab olan art<adaşlardan öğrendiğimiz
kadan1a savunma makamına görev yaptınlmamıştr" dedi
Batw birli ğinde
1
denmYaılflhlcBorrbr
Kanunu 1'nbm toplantısı nede
niyle Çmlota gel en Coşar,bıdane
ibşldn değoimdinrıelerde btrlımdu. YarçIam güvenlhnLguektiğigıya ve
zil kaydeden Coşar şadan söyledi Yarıda slyasalıaşma olduğunu söyleyen
g
göıtşlezde vm olnıadığmı söyleyen gazüğerde var. Biz Türkiye'de görüşleri
tarbşmıyoniz, niyet ökuoa Niyet
okumak yan1tır. Yargmm sad1a5t]ğıni söyleyebilme dunnmmda değilfrrt
Türidyedeid yargıçlam hımu>vnan, Ş
-verıiyonuaYargıçlamiııanrnadangübir şeldide
'enıü adaletin
dece yE mçirziilderinden dolayı veya
işleyeceğirıl söylemek mihrıkihı değiL
bu
lemuhalif
dunışlanndan
dolayı
Haldrrıier senuç itilmnyla siyasi görü ş
sonıştımna açhnşw yhütühiyoısa,
ii de olsa siyasi görileıine göre değil
viedanlan ve l<anımlara göre Imrar verir- buna ili uheshangi bir karntta yok ehnüde. Bn ilişkin spekülasyonalarvat
Dernolaağlerdeki en önemli özgilıtü- Eğer gerçekürn öyleyse. Bann özgüdüğün basın ğıgMOğü okiujsıuvuşla- ğüve ifade özgürlüğüne yönelik S bir
yan O , S şöyle ÜdÜMhk addm MteliğÜ
Ba1yoz Darbe Mare iddialar ı ile ilgili
oda Tv Ile ilgili iddialan bmndan takip
ğeriendimıeleıde bulunan Ccşar, şöyetlint Ama oiddialan desteldeyen delil- de
le devam etli tır davanm suçla ilgili,
ğildir bllıniyonmt Deliller nedir, ne de
sıçlanan sanık ve şüpheli konumdaid
kıta ne olduğunu da bllmb'omm.De.kişileö konulu ve slatüleriyle ilgili de.znolunailade en öjıem]iüagüdhideıit
ilir. Sadece eylemleriyle ilglliyi2. Ortabaşmda le ve bn özgurluğugelir. ğ
Eğero özgürlüğe müdahale niteliğindey- da gmekten sonı umış gerektiren
ne onaylarnak mündcün değiL Ama suç bir dunnn varsa savcılar tabii Id mnzşniteliğinde herhangi bir eylenıi ya da ey- tumcaldır. Hiç kimsenin dokunulnwiığı
yok o anlamda. Ilerkere dolomulabilir?
lenıleri var rn,d,rbilıtiyonım. Ama

T

a
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Barolar bir
Başkam Vedat Ahsen Go
'Ba1yoza ilgili tutığlamah
nnm verildiği oftırumdaba
yanayanvedavanınmüdah
katı olan ariçadaşlardan dğrc
ğimiz kadarıyla wvunma in
mmagöreyyaptnlnamiştt
di
788 ve Canları Barosu işi
kinde düzenlenen "Yeni .7
Dizi
bsı nedeniyle Çatıkıtfya geldo,
ınıy
Coşar,gündemeilişldndğden.
don
dirmeieıde bulundu. Selçıilctlniversittsi hahiyatFakühtesÖğre- H ıiwsingi5mkuş nuyla u$- Sam
tim üyesi Prot Dr. Orhan Çe- manın bu
gamO yük beıı- Ş mW
keYin tadı veteavüzolaybrut , yanlış" diye kenuşta
nın)dadduıltegiyinenlçadınlannda acşın, ıcşııaaaa-. .
suçunun bulunduğunu iddiası ......
bdÖıxkaçddamalaıühilmıan
Coşar, "Bu yanlış bir değerlen- Çekeiin fidaniaSında sfl t
idmadığıhı söyleyenCoşar. zi ile
dfr7atmDiyanfllaiaş- tdiğ
kanhğ YÖReüniv6 ıütfl'SflI'a açlmSbS,yanr.yast•ı
rü d bu görüşün doğru olmadı- liştır. Baı<z bu görüş suç dLda1ilı
ğmı söyleyerek tepki gösterdi. soru ştunna açılması Için ortada ?arV

4
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Tutukluluk infaza dönüşmesin
T8B B*anı Vedat Ahsen Coşa, ceza rdterù taşınıayan maki s ıraie sona eımesi gereken b
tecU c ı tutidarrğanı UnrarŞe ve Ba'oz davSamda iniaza döarnenı i ı anseyja bulundu
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Top lawyer slams
arrest decisions
ma- - ben, dth ben,
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karanntters
!s1nGe
tütuk-

Ha3dan Mahkemesiflin (AiHM) bu
bağ
ia'
-atI değil, isüsnal olan, sadece son çare DIÖIUK ŞvUflW
mas ve mutlak surette makul ii ıede sona erdirilmesi
gereken bir Sblrdir. Ya ıwlamamtUhz.Ol8iüY
pılmasun esas alan, bu ba ğlamda tutuklanıanın istisnai
bir tedbir olduğunu kabul eden ANMyegörülh*lUIUğWİ devamı veya tutuldulukkaran vnıllmesiiğn
makul bir kuşkımun varhğuiıflyam sirabunlann ciddi
na
Ayrıca savunma hakkı
kantlaza dayanmam
sayglve özen göstetteden yapılan her türlü yargilan>
ULA
demoktatik olınüiğı gibi adil de değildir."
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Türtiye Türklerindir
26.02.2011

fl

Car, üswe ve Ba>tz mWann frnw4 Şajra
adeısarapft

Tutuklama
makul sürede
sona ermeli
Türic ş Üirdla- BT, ği Ba
şkanı V. Me, Cosar, eıırenşel ceza yargrlaına ilkeled bağlamrıda
ve rnasumet kari ıesi canno, teza ntleğinde onayan, asil değ il, istnai olan, sadece
son çare olarak bas ıjrutmasi ve mutlak surette
makLA rede sona erdirtrns gereken bi tedbirdr deri Kraı sa ln yazık bir açıldarna
ŞU Icorniara

dflat çekti: 'Ceza yargı lanıasnda
esas dan ilkelerden bi diğeri de gerekenden
daha değerli bi aracın kuflanM,amaşdır, Buna
üre bi araç, bi tedbir olan tutuklama, en değerli amaç olan bısan özgürlüğünü korurnanrı
önüne geçemeyeceği gibi, >tnt dsaıa ıç kma yasağı ya da der başka adli kontrol aradan gı'bi
iaha az değert bir arada amaon sağ lanmasran
mümkün o.ığu durumlarda ba,uaılacek bi
yöntem de değ ildir.
Temel ilkelere ayki..
Cosar, açıldarııasını öş e sürdürdü:
'CMK'nı n 1W3, maddSndesımalanan kalalog suçla ıla ili tuıulclamamarda, her ne kadar
diğer tutuklama nedenlarüıckn tarla olarak,
açsa kan ıtları yok etııe veya kararuma, tankkan ıtları kararta
i vamayım le bu
tena kararı ver.
kadar Avrupa Insan
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28.02.2011

Genç avı
'siyaset'
ANTALYA Barosıfnun, 2011 yılı
Staj Eğitim Dönemi törenle açıldı.
Antalya Barosu'nda gerçekleştirilen
açıhşa Türkiye Barolar Birliği (1DB)
Başkanı Vedat Ahsen Coşar, Antalya Baro Başkanı Zafer Köken ile
çok sayıda avukat katıldı . Stajyer
avukatlara bir dizi öneride bulunan
Coşar, herhangi bir siyasi partinin ön
veya arka bahçesi olmadan "Siyaset
yapı
n" uyar
ısında bulundu.
STAJYERLERE UYARI
Bazolarm sadece avukatlık mesleği
ile ilgilenen kurumlar olmadığım, ülke ve dünya siyasetiyle de ilgili olduklar
ını anlatan Coşar, avukat adaylarına özgür ve bağımsız olun önerisinde bulundu. "Esasen bağımsızlık
avukatlik mesle ğinin karakteridir.
Onun için avukatlık bir serbest meslektir. Bu bağlamda avukat, hiç kimseden emir alinainalı , bağımsızlığını
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zedeleyecek işleri ve görevleri kabulden kaçmmalıdır. Bunun işin de
özgür ve özerk bir birey olmalıdır" diye konuşan Coşar, stajyer avukatlara
bit- dizi uyanlarda da bulundu.

GEREKSINIM VAR
Bireylerin, ülkenin ve baronun
ideallere ve projelere gereksinimi olduğunu anlatan Coşar, bu tür gereksinimlerin karşılanması
nın siyaset
yapmakla mümkün olduğunu söyledi. Coşar, Avukat adaylarına 'Değişen dünyayı anlayabilmek için sb'asetle
uğraşmak zorundayız" diye seslendi.
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BASINDA

Cumhuriyet
08.03.2011

'Uzun tutukluluk hukuk
devletiyle ba ğdaşmaz'
ANKARA <Cuı mhariyut icntktepıimvedhtXol- ramaieüide ğ,bit.dhHer
hps.maeda bulaRfleana) - Tlrkiyt Ruslar rckh ğiai dik gelirdi.
de Abant Cesur, SIITIVeT- td1iSnter-.ngm'e ğiuremhl dirdmmed'glblpaailıf bokumedet Ergenekas sen,itıır- yarg,ınmıabakkı iletakurzma ha ğa$rdlğü maçlar, haği.
muım deairiılıerı. bugün hA- üriağünün vazgeçilmee tie hak gü%.rulltk kll günerdi
la "ceza daneinnudi ısının- srsemüalylı mnTmlk Yar- as lanelsu gIsIliiğA adli yargdanm
fniiyedni
dennahsalikgd.emailkalgft.lremd
.melalağnn nahal aO ı l aş
numan. goreiedğr'kmtarnn- kştn d, bir limiT olduğuna hlkUld hIşisel hak ve lagüretda san yaaandığı na söyledi. nrgaladn. Cuw, 'Savenm ı habire asarlade100dereze
Yaapüy OaşbasaHnaGee' hahk.ns ,syg ı ve özen elıle- hIllolaa. ançl.rd ır.O nedtazruthnnım,müvdcni,Yar- rulatedel nipilia her i- le koruma nrn.çl ı olan bn
da, 'lekoleameme haSılaılüseddia ı)laAnıİ sim vermeden Engenekan
m', uşınhğa koçalıp habbie'i ziyaret eni Daha j
w,naYeraruy'SdüznIr- İ soruşta,rnosını eloşihen T83 B, ŞhII I1 çaln.dığ'a. esas alan
'nıaal,bkükmare'. 'kan
Iöea* kaosşen Ccn'Sovaama
hok*am
sayg
ı
ne
Cow,
1 murunmadakuaulmarl ı
kn. Moslı C. Karol Al.- oda 1 akkaat,' mapb olunması
tlnlı'ünaçlığı nydmlıkyal- 1 alın gğsıı rilmedan yoydan her
da,gğeıeedçl ilkelcv dağ- 1 yargılama emebıoıik almadığı gi gerlr Bn ınaçlst.n kı l'
ıhmısınde.ynea,hIı
n
rubnmA>
edIdIiIWdOdL
j bn
arab, aarııştaema al. vamedcccklckıibelitUi
ma,,ada
yürütülen eş-Cenınkur ııa, hnrı Iaş
y,idnn[tnüdvbyntylsTOB'dt lamaöeanola ılikehaadığ, go- ann ve işkmtm*hukuk deviatrdn lngoed4ünnzhr¼lu'
sedlen resepnlyovda da gar- bi adli dedeğl]dirn dedi.
netilmis m,nal.nnıı yeııııkda. TtB'nin 4 Temmuz 5970 de kol ıoap katınm.dığaal ı,yt.
yani ve
Cerçeker."0.naıa st ldçlnrla ıtnilıli bildirisindeki tm reza rifalta i şlemlerta
Orelliğlot glna değil balün davelen Ve onlah]ulnğnn .bkhI bIr (emek eranannı
neı mıd4arnn li.nnn önünde makul mü ren) a şmnmers ge- Ingören 'dibini klem ifrol ır'
e1l ıllk ilkesi gereğince her- rek liğlıaen ilişkin degeelen- oyalama gen ıllr7
Ceger, '"Bu Imaada en
kese bu karaBorsa eşil ey- dirmeyioknan Ceışaı-, aaadzn
g,ılnnnaıı gertldror Kana geçen 41 yıl içinde blöiye yük glrev. hohuk ı n fazla
mydtıyaasagolthe1hnkü
'
hunmlrna
değişmanaş
aledan ında sıkarıt, yarar.- kanı
etk aygah.molı rd.n kaç'.- olrnae ımn üzünılü verici oldu- devlenbi laenlceslen daha çok
savunma gereken bir ha.
guna iünde etti.
nah geraklynr" dedi.
Caşur, şnmtsaı söyledi: "Ku- knkçadses da,e ıeldidr dedi.
Gereet nıssi ahssvao din-
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U1. 1 OdE 111<
de ğişıtı
yatığı konutModa" Lekelenmene hokki"ndo eri büyük
görev hukukçu
ann. Uzun tütukluluktö 41 yıl
önceki bildirimiz hala geçerli
diye konuştu"
ğda hukuk sıstevüni güçiahdirme yolunda çahşn.a)anna deVDm eecelcdr.

4lplönceldbildiri

özgüulülder
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YEREL BURSA GAZETESİ
08.03.2011

TBB Başkarn'nılan
'adil yarg ı' uyarısı

di.

Yarg
ıtay Ba şkanı Gerçeker. Anı tkabir Özel Defterine düşüncelerini yazdı ve defterlimzaladı. Anıtkabir ziyaretinin ardından tören düzenlendL Törende
konu şan Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, kuruluş
yıl dönümünün ilk defa kutland ığını belirterek, kurumun tarihçesini anlattı.

ADİ L YARGILMA

etSavuninamn sadece Avrupa insan liaklan Sözle şmesi ve Türidye Cumhuriyeti Anayasas ı gereğince
adil yargı lanma haltIn ile hak arama özgürlüğünün
vazgeçilmez bir untum değil, aynrzamandayargılama faaliyetini demokratikleştiren de bir unsur olduğunu vurgulayan Coşaz '0 nedenle savunma hakk ına saygı ve özen gösrerilmeden yapilan her türlü yargilama demokratik olmadığı gibi adil dedeğildğ d!ye konuştu.Konuş malann anbndan 'torumaTedbirleri' konulu sempozyum düzenlendi.Törene. Yarg ırüya yeni seçilen üyeler de katıldı.
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18.03.2011

-

.

ö:

Bası n ozg
..urlu•.•gukısıtlanamaz
TürkiyeBitöiM Birliği Başkanı Vedat Ahsen hude yapması gerekir. Herhangi bir şekilde
Coşar, bir ülkede bas ın özgürlüğünün tehbasrhn kendisini tehdit altı
nda hissetmemeait altında olması durumunda o Ol-il si gerekir. Çünkü herhangi bir tehkede demokrasiden söz edilemeyedEr algısı varsa orada üzgüdük cidceğini belirtti.
di şekilde tehdit ediliyor demektir.
Bilecik Barosunun Atatürk BulEğerbasın özgürlüğü bir ülkede vanncMkl hizmet binas ının açılışı natehditalundaysa orada demöksikatılan Coşar, gazetecilerin rutukden falan söz etmek mümkün delanmasıyla il8111 sorulan yan ıtladı.
ğildir. Basın totaliter ülkelerde özCoşar, şunlan söyledi: Basın Özgür-gür değildir. Hiçbirdemokratik Ollüğüne müdahale edilmei her dekede bas ın Özgürlüğü kısıtlanrnaz.
mokratik insan gibi beni de rahats ız eder.
Demokrasinin olmazsa olmaz k ı$ullanndan
Basının görevini ôzgür ve bağımsı z bir şebiri de basın özgüdüğüdür." AA -.
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Cumhuriyet
22.012011
TBB BA Ş KANI CO Ş AR:]

Yargı
bagımsızlıgı ve
tarafsızl ığına
aykırı'
ANKARA (Cumbur'et Bürosu) -tüüd*Bijolür Birliği Baş
katıı VedürAhi€k Coşar, Başbakan Tyylp Erdoğan'ııı "ucub*" olaıtk nitelendirdiği Kaıs'taId .lnsanl ıkAnıtı 'nuı yıkırııryönünde verilen kararın yürütmesini durduran Erzıman 1, İdare Mahkemesi Başkanı'nın. HSYKtarafindan görevinden al ınarak bir başka göreve ata›
masının yaş bağıtüsızlığı ve tataftızlığı ile Itükim teminat ve kanuni hakim güvencesi ilkelerine
a>lon olduğunu bildirdi. Ahsen Coşar, yaptığı yatü açıklamada, anayasaya, kanıma, hukuka vevicdani kanaatine göre karar vermekte Özgür olan ve
verdiği karar yönünden yargısal detıeıime tabi olan
hAkimlerin salt verdiği karardan dolayı görev yaptığı mahkemelerden idari tasarrufla alınarak başka mahkemeye atanmasııun yargı bağımsızlığı ve
tarafsızlığı ile lükim teminatı, kanuni hAkim güvencesi ilkelerine aykan oldu ğunu belirtti.
Bununla ilgili anayasa maddelamni hatırlatan üşar, şurdan kaydetti:
"Bu bağlamda işaret etmek gerekir ki Sayın
Büşbakan'nı tmil sonrasında Kars'tald Inüahk
Anıtı'nın yıkımı yönünde Kars Belediyesi'nce
verilen karann yürütmesini durduran Eminim
1. idare Mabkemesi Başkanı'nın HSYK tarafından görevinden almarak bir ba şka göreve,
yerine Ise yürütmeyi durdunna kararım itiraz
üzerine kaldıran Bölge İdare Mahkemesi üyesinin atan mas', bu atamayı gerekli ve haklı kılan bir başka neden yoksa, çok açık biçimde
yargı bağımsızlığı ve tarıfsızlığı ile hAkim teminatı ve kanuni hAkim güvencesi ilkelerine aykıııdır. Yargı bağımsızlığı ve tarafsııiiğı ile lıükim teminatı ve kanımI hAkim ilkeleri yönüdden son derece endişe verici bu duruma kamuoyunıın dikkatine sunar, kamu viedanını ve
hukuku rabatsız eden bu tasarnaflın neden ve
gerekçelerini kamuoyuna açıklaması hususunda HSYK'yI göreve davet ederft"
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29.03.2011

BtÖIM Butİ I Başkanı Vdat Ahset Coşar, gaanfed Abzrıet Şıkn laalak kMabınm toptatıhnanyla
• btWenhütkdş uymankayu*unöze1rtkU*rceramükeme1Sdduğwmoavla4L
Dunlart, lhtflal müknnelnf aşarak ultelendiren Coşar, ditas TBB Başkan Tardımnaı niay Şenelve Isa
Deneüeme Kurulu üyesi Mahmut Kanreldn'le birlikte düzantedIi tasın top!anbaznda, şw,Ian siyledt,
MR
---t,
--sa----'e
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Başkent
10.04.2011

Avukatl ığı sahneye ta şı dılar
vukatlardan olu şan Yarancı
Drama Toplulu ğu, Avukatlar
A Haftas ı ' etkinlikleri kapsam ı nda "Avukatl ı k Bir Sanatt ı r' konulu bir performans sergiledi.
- Türkiye Barolar Birli ğ i Avukat
Ozdemir özok Kültür ve Kongre
Merkezinde gerçekleşen performansta avukatl ı k mesleğinin zorlukları esprili bir yorumla sahneye
raşı nd ı . Tamer Levent yönetmenli-

ğ inde çal ışmalar ı nı sürdüren topluluk, yarat ı c ı dranı a teknikleri kullanarak haz ı rladı kları performansta,
günümüzdeki avukatl ı k nıesleğini
kendi yaşantı ları ndan esinlenerek yorumlad ı . Tamer Levent, performans
sonrası yaptığı aç ı klamada Aral ı k
ayı ndan bu yana beraber çal ıştı klar
yaratı c ı drama toplulu ğunun senaryosunu avukatlar ı n deneyimlerinden
yola çı karak olu şturdukların ı belirtti.
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.Ot=
11.04.2011

Mahkümlar adaletin
resmiyleödül ald ılar
ler önüne serdi. Türkiye Barolar B ırliği.
Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsammda cezaevlenndekı hükümlü ve tunı klulann adalete ve onun temeli olan savurıma hakkına bakışlanrn, sanat yoluyla sergilenıcicrini sa ğlamak amacıyla resim yanşması düzenledi. "içeridenHükümlü ve Tu ıukiular
Arası Resim Yansmasi
büyük ilgi gördü. "Adalet
ve Savunma" konulu yarış maya Türkiye genelindeki 60'a yakın cezaevinden. 15 yaşın üzerindeki
154 hükümlü ve tutuklu,
248 resimle katildi. Hükümlü ve tuıuklulann adaleti anlatt ığı resimlm btv
mada
birincilik
Ödülünü
Sakarya
Ferbtl
t.
Tipi
Yarış
karalog haline getirildi.
EfluJt
aldı.
ıalılm
Kapalı Cezaevinde yatan lb

CEZAEVLERINDE vatan hükümlü
ve turukl ıilarTürkiye'de tan ıılan adalet sisteminin resmini çizdi. Kendi bakış
açtlanvla adakti resmeden hükümlü ve
rutukiular. yaşadıkları psikolojiyi de göz-
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Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanlan
(Doğal Delege Listesi)

Türkiye Barolar Birliğ i 31. Ola ğan Genel kurulu

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNUN
114. MADDES İNİN 2.FIKRASI
UYARINCA HAZIRLANAN
DOĞAL DELEGE LİSTESİ

DELEGE
LISTESI

BİRLİK BAŞKANLARI
• Av. ATİLA SAV
• Av. ÖNDER SAV
Av. V. AHSEN CO ŞAR

BARO BAŞKANLARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1

BARO
BAŞKAN__
ADANA
Av. AZIZ ERBEK
ADIYAMAN
Av. FADIL DEM İRHAN SEÇ İLMİŞ
AFYONKARAH İSAR Av. TURGAY ŞAHIN
AĞRI
Av. HEVAL SINAN ARAS
AKSARAY
Av. LEVENT BOZKURT
AMASYA
Av. ADNAN HASİ P YALÇIN
ANKARA
Av. METIN FEYZİOĞLU
ANTALYA
Av. ZAFER KÖKEN
ARTVİN
Av. İZZET VARAN
AYDIN
Av. SÜMER GERMEN
BALIKES İR
Av. YAŞAR MEYVACI (V.)
BARTIN
Av. KAM İL ALTAN
BATMAN
Av. YUSUF TANRISEVEN
BİLECİK
Av. FLALİME AYNUR
BİNGÖL
Av. ERDAL AYDEM İ R
BİTLİS
Av. ENİ S GÜL
Av. GAZANFER GÜNLER
BOLU
BURDUR
Av. YUSUF ÇIFTÇI
BURSA
Av. ŞERAFETTİN İRMİŞ (V)
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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DİYARBAKIR

ELAZIĞ
ERZURUM

HAKKARİ
HATAY
ISPARTA

KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU

KIRIKKALE

KONYA
KÜTAHYA
MALATYA

Av. TÜLAY ÖMERCİOĞLU
Av. HÜSEYİN SİPAHİ (V.)
Av. İBRAHİM ÖZYILMAZ
Av. HAKAN İLHAN (V.)
Av. MEHMET EMIN AKTAR
Av. ALİ DİLBER
Av. AHMET ULUDAĞ
Av. EYYÜP SERDARO ĞLU (V.)
Av. MEHMET GÜZEL
Av. CAN TEKIN
Av. RIZA ÖZTEKİN
Av. MEHMET ZAFER OKUR
Av. GÜLTEKİN UZUNAL İO ĞLU
Av. ALI HAYDAR DERELİ
Av. ISMAİL DURGUN
Av. SINAN AKGÖL
Av. MUSTAFA BULU Ş
Av. GÖKMEN HAKKI GÖKMEN
Av. ÜMIT KOCASAKAL
Av. SEMA PEKDA Ş
Av. RIDVAN ERDO ĞAN
Av. KERİM GÖKHAN ŞANCI
Av. CEVDET UCUNGAN
Av. SEYFETTİN CİVELEKO ĞLU
Av. MURAT ŞİRVANLI
Av. HARUN SAYGILI (V.)
Av. ETHEM DEMIRBAŞ
Av. GÖKHAN MAkAS
Av. FEVZİ KAYACAN
Av. SABIT ÖZDO ĞLA
Av. ISMAİL KAHVECI
Av. EYÜP KUTLUBAY
Av. FADIL ÜNAL
Av. AZAT YILDIRIM

Türkiye Barolar Birli ğ i 31. Ola ğ an Genel Kumlu

TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI
31. OLAĞAN GENEL KURULU

TBB Genel Kurul Delegeleri Listesi

Türkiye Barolar Birliği 31. Olağan Genel Kumlu

BAROLARIN AS İL DELEGE LİSTESİ

DELEGE
IJSTESi

Av. Halil Aktar
Av. Kezbannur Aksu
Av. M.Zihni Çubukç
Av. Yunus Güzel
Av. Mutlu Tuncel
Av. M.Fahri Uckun
ADIYAMAN
Av. Mustafa
Av. Ismail Birdane

Av. Eyyüp Duman
Av. Mehmet Ali Ö
AKSARAY
Av.
Av.
AMASYA
Av. Ismail Atmaca
Av. Cengiz Göl
ANKARA
Av. Mehmet Ağar
Av. Kemal Akal ın
Av. Mehmet Bülent Ak
Av. Tuncay Alemdaroğ]
Av. Gönül Apaydın
Av. Sanem Atak
Av. Fikret Ayd ın
Av. Ömer Çiftçi
Av. Ender Dedeağaç
Av. Ünal Dinç
Av. Ayşe Güldal Düzen
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Sadık
t Av. Sule t
Av. Levent Gök
Av. Erdoğan Gökçe
Av. Semih Güner
Av. Sabri Erdal Gün!
Av. Mustafa Kemal 1
Av. Hüseyin Kadero
Av. Sami Kahraman
Av. Serap Kale Öcal
Av. Sükran Karaden
Av. Erdal Merdol
Av. Fatma İşıl Sırakaya
Av. Yıldı zhan Adil Şahin
Av. Mehmet Abdullah Toker
Av. Ünsal Toker
Av. Zennure Tokgöz
Av. Mahmut Emin Varol
Av. Mehmet Hadimi Yakupo
Av. Metin Yaycıoğlu
Av. Erkan Yücel
Av. Gürkut Acar
Av. Cavit Ar ı
Av. Mehmet Zeki Durmaz
Av. Cengizhan Gököz
Av. Abit Küçükarslan
Av. Fatma Birsen Şakrak
Av. Gülcihan Türe
Av. Hasan Uğur
Av. Dilek Zeybeko ğlu
Av. Mustafa
Av. Sinan S
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Av. Gönül Kapağan K
Av. Saliha Karakuzulu
Av. Mustafa Şeref Kısa
Av. Kazım Kolcuoğlu
Av. Erdal Koyuncu
Av. Mustafa Özkan Ki
Av. Burhan Köseo ğlu
Av. Saime Nazan Mor<
Av. Sinan Naipo ğlu
Av. İbrahim Ozan
Av. Zehra Onay Alpag
Av. Serpil Özakpınar
Av. Kalkay Özaslan
Av. Bahattin Özbey
Av. Sibel Özel
Av. Murteza Özhan
Av. Mukadder Nafla t
Av. Günay Samur
Av. Ahmet Rüstem S
Av. Filiz Saraç
Av. Taner Sevim
Av. Ümit Silan
Av. Tamer Şahin
Av. Ali Şen
Av. Osman Ş entürk
Av. Necmi Şimşek
Av. Reis Şimşek
Av. Mahmut Tanal
Av. Mustafa Necati T
Av. Nezahat Taşkınca
Av. Lütfi Topraç
Av. Yalçın Tura
Av. Süreyya Turan
Av. Ekrem Erdal Üne
Av. Duyg un Yarsuvat
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DELHE

Av. AhmetYavaşçı
Av. Yılmaz Yazıcıoğlu
Av. Zafer Yegin
Av. Zeki Yıldan
Av. Sani Yıldırım
Av. Mehmet Ufuk Yılmaz
Av. Muazzez Yılmaz
Av. Türkan Yılmaz
Av. Erem Tur gut Yücel
Av. Hasan Bumin Ana!
Av. Kurtulu ş Binici
Av. Arif Ali Cangı
Av. Mehmet Cemal Do ğa
Av. Pelin Erda
Av. Cemal Nedret Erdem
Av. İsmail Hano ğlu
Av. Ümit İzmirli
Av. Uğur Ka!elioğlu
Av. Eyüp Karaçoban
Av. Kemal Kırlangıç
Av. Bilal Koralay
Av. Hilal Küey
Av. Ahmet Okyay
Av. Erol Özcan
Av. Noyan Özkan
Av. Emin Özmen
Av. Sibel UnIü Hasdemir
Av. Murat Kürşat Yıldırım
Av. Ahmet Yılmaz
Av. Hasan Belli
Av. ilhan Polat
Av. Osman
Av. Fatma
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KARAMAN

LiSTES İ

Av. Halit Armutlu
Av. Mehmet Ayçiçek
KARS
Av. Sinan Erdağı
Av. Necati Yakışırer
KASTAMONU
Av. Mehmet Çiftçi
Av. M.Ertan Mumcu
KAYSERİ
Av. Bekir Özkan Gülmez
Av. Mehmet Keskin
Av. Ali Köse
Av. Suat Urfalıer
KIRIKKALE
Av. Ayhan Candan
Av. Namık Erkanlı
KIRKLARELİ
Av. Zafer Erbil
Av. Oğuz Kan
KIRŞEHİR
Av. Bilgehan Altaş
Av. Pınar Ertem
KOCAELİ
Av. M.Cumhur Arıkan
Av. Mustafa Okçu
Av. Hüseyin Öğütcen
Av. İlter Yılmaz
KONYA
Av. Mustafa At ılgan
Av. Mehmet Turgay Bilge
Av. Hamdi Canevi
Av. Orhan Dür
Av. Esat Ölçer
Av. Feridun Fazıl Yöney
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OSMANİYE
Av. Osman Gökahmeto ğlu
Av. Münir Keskiner
RİZE
Av. Harun Mertoğlu
Av. Hayrettin Parıltı
SAKARYA
Av. Abdullah Burak
Av. Gülten Yalı
SAMSUN
Av. Ni
Av.A1
Av. A]
Av. M
Av. Ta
Av.Gi
Av. K
Av, Bt
Av.Üı
Av. La
Av. E.
Av. Re
Av. M
Av. Af
Av.Hı
Av. İz
Av. H
Av. Mi
Av. Al

DELEGE
LiSTES İ
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LISTESI
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1
Bir sı r daha var, çözdüklerimizden ba şka!
Bir ışık daha var, bu ışı klardan başka.
Hiçbir yap t ığınla yetinnı e, geç öteye:
Bir şey daha var, bütün yap ı tlardan başka.
Ömer Hayyam

Türkiye Barolar Birli ğ i
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