F!HRİST

GENELGE
SAYISI
l/68

TARİHİ

16.1.1975

KONUSU
Türk-İsviçre
ti~i

Hukuk

Haftasının

2/122

27.1.1975

1974 yılında vefat eden
mesi Hk.

3/151·

30.1.1975

1975

30.1.1975

5/220
6/251

10.2.1975
13.2.1975

7/i75

14.2.1975

8/328

21.2.1975

9/402
10/445
11/483

8.3.1975
15.3.1975
20.3.1975

12/604

4.4.1975

13/626

9.4.1975

14/680
15/689
16/690
17/691
18/841
19/908
20/1022

21.4.1975
21+.4.1975
24.4.1975
24.4.1975
23.5.1975
5.6.1975
17.6.1975

de~iş

meslekdaş1arın

yılı Avukatlık Sınav

bildiril·

tarihlerinin bi1diril·

Hk.
Birlik kesene~inin l.taksit1erinin gönderilmesi
Hk.
l.Avukatlık Sınavı ve Duyuru Hk. ·
Mukayeseli Hukuk Enstitüsünün aÇtı~ı yazı yarış·
ması Hk.
Yargıtay kararları dergisi ile Yargıtay Dergisi
Abone şartları Hk.
1136 sayılı Kanunun 188. maddesi ile ilgili
Mahkeme ve Hukuk Genel Kurulu kararı Hk.
Baro Başkanları ve avukat adedi Hk.
VIII.Genel Kurul Tutanaklarından gönderildiği Hk
Ruhaatlı dava vekillerinin resmi kılık giyebilecekleri Hk.
Birlik keseneğ~nin II.taksitlerinin gönderilmesi
Hk.
1974 yılında vefat eden meslekdaşların bildirilmesi hakkında tekit genelgesi.
Bültenler için adres değişikliği Hk.
Sigorta Primleri Hk.
1975 yılı 2.Avukatlık Sınavı ve Duyuru Hk.
Avukatların Sosyal Güvenlikleri Hk.
Birlik keseneği Hk.
1975 yılı 3.Avukatlık Sınavı ve Duyuru Hk.
Dava takipç ileri ile ilgili 2000 günlük süre
belgelerine ilişkin SSK.yazı örneğinin b~ldiriı
diği Hk.
diği

4/152

tarihinin

Hk.
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GENELGE
SAYISI

TARİHİ

21/1055

23.6.1975

KONUSU
Hukuk Devleti ilkesinden sapma

anlamına

gelen

~

davranışların yoğunlaşması karşısında yayıulanar

22/1123
23/1153

14.7.1975

24/1154

14.7.1975

25/1253
26/1254

30.7.1975

27/1255
28/1293

30.7.19fi7.5
11.8.1975

29/1433
30/1502

15.9.1975
25.9.1975
26.9.1975
2;'10.1975
3.10.1975

3l/l51Ş

32/1557
33/1564
33/1587

30~71975

14.10.197~

34/1643

22.10.1975

35/1657

23.10.1975

35/167L.J.
3h/l740
37/1801

27.10.1975
10.11.1975
24.11.1975

38/1802

24.11.1975

39/1825

1.12.1975

bildiri Hk.
Birlik kesenel;iain III.taksitlerinin gönderilmesi Hk.
Hazine avukatlarının Baroya kayıtlı olma zorunlulukları ve Hazine Avukatlarının nakil ve yıl
lık aidatıarının ödenmesinin kabul edildi~ine
dair Maliye Bakanlı~ı yazı örne~inin gönderildi~i Hk.
Yusuf ~eriç ismindeki bir şahsın Hukuk mezunu
olmadı~ı halde avukatlık stajı yapmak üzere Antalya Barosuna müracaat ettigini~ durumunun
farkedildi~i hususunun duyurulduğu Hk.
1975 yılı IV.Avukatlık Sınavı ve Duyuru Hk.
Eski cübbelerin giyilmemesi, yeni cübbelerin
kullanılması gerekti~i Hk.
Avukatlık Ücret Tarifesi de~işikliği Hk.
Ankara Hukuk .i?akül tes i mezunlarının ad ve adres-~
lerinin bildirilnesi H, .•
Nakillerde sigorta dosyalarının gönderilmesi Hk.o
Kitap,Rozet ve Kimlik cüzdanı borçları Hk.
Ölüm Yard{mı esaslarının uygulanması Hk.
1912 sayılı Kanunun uygulanması Hk.
Birlik'kesenekleri son taksiti Hk.
Disiplin dosyalarının zaman aşımına uğraması
hakkında TBB.Disiplin Kurulu yazısı Ifk:.
Ankara Hukuk J.ı'akültesix mezunlarının ad ve adres
lerinin bildirilmesine dair tekit genelgesio
Cübbeler için yedek yakaların 15,-TL.ya istenildigi takdirde gönderilebileceği Hk.
1975 yılı 5.Avukatlık Sınavı ve Duyuru Hk.
Ölüm Yardımı esaslarının uygulanması Hk.
Kitap,Rozet,kimlik cüzdanıarı borcunun gönderilmesi Hk.
Baroya kayıtlı avukat adedinin bildirilmesi Hk.
1975 yılında vefat eden avukat adedi Hk.

- 3 GENELGE
SAYIBI
40/1826

TAR!H!
1.12.1975

41/1830

2.12.1975

42/1855
43/1934

8.12.1975
23.12.1975

44/1938

25.12.1975

45/1982

26.12.1975

46/1983

26.12.1975

47/1985

29.12.1975

48/1995

30.12.1975

49/1996

30.12.1975

50/1997

30.12.1975

51/1998

30.12.1975

KONUSU
Genel Kurul hesap kesimi nedeniyle Birlik Borcunun gönderilmesi Hk.
Avukatlık ücret tarifesi değişikliği hakkında
tekit genelgesi.
IX.Genel Kurul toplantı gündemi Hk.
Mesleğe 50 yıl fiilen hizmet eden avukatların
bildirilmesi Hk.
IX.Genel Kurul Gündemi, Başkanlık Raporu ve
Yönetim Kurulu Raporunun gönderildiği Hk.
Adalet Dairelerinde fotokopi makinesi bulunduğu
takdirde istenilen dosyalardaki belgelerin fotokopilerinin avukatlarda alınabileceği Hk.
istanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, Hukuk .E'akültesi, Hukuk Fakültesi Ceza liukuku
ve Kriminoloji Enstitüsilnce düzenlenen sempozyumlara isteyen avukatların katılabileceği Hk.
31.12.1975 tarihi itibariyle Barolarına kayıtlı
kadın-erkek avukat adedinin bildirilmesi Hk.
1974 ve 1975 yıllarında vefat eden avukat adedinin bildirilmesi hakkında tekit genelgesi.
IX.Genel Kurul Birlik Delege isimlerinin bildirilmesi Hk.
Avukatlık Ücret Tarifesi değişikliği hakkında
tekit genelgesi.
Avukatlık sicil numaralarının gönderilmesi Hk.

TÜRKİYE
Telg't~irlik

B! RL !

BAROLAR

Krırnnfil .8.oJ.c::ı.k l'J.o~ .A.nk::ırrı

G!

'!'.e ı.r !c 18 13 ""'+4- - -4.6-

Ank~::rn

16.1.1975

Genelge No: 1/6$
Konu
Türk-İsviçre
Hukuk hoft~sının
tQrihinin de~iş
tif;?;i Hk •

.................

2.12 .lf74- Gün ve 4-5/2616 S<"Tl.lı genelgomizlç 21-28 Nisnn
1975 tr-rihinde !sh·nbul' d'' y'ıpılnc:,ğl.n:ı bildirdiğimiz Türk-İsviçre lı.u
Hukuk Enstitüsünden rıldığ:ı..m:ı.z bir y"Czıdc. top·
lrıntı tr:rihinin 13-~0 Nis:on 1975 oLr'lk değiştirilmiş bulunduğunun bildirildit1;ini bilgilerinize sun"r, ilgili moslekd2-şlnr:ı. duyurulnF' sını rien ederim.
kuk

h'.:ftssının, Muknyr-~seli

Srı.ygılo.rı.mlrı.

Bnşknn

Av.Fo.ruk Erem

RM/SA

T ü RK
·Telg_~.orobirlik

İ

YE

..ı...aranfil

B AR OL AR
.Sokak Ne. 5

B ! RL !

Ankara

~

!

Teli'• 18 1,; 44 - 46

Ankar2
:27.1•1975
;r
Gene ı ge I' 0 •• 2/122
Konu: 1974 yılında vefat
eclen

VIII. Genel Kurulca kabul eölen ve bir
sunulan Ölün
vefat

e:~en

r~eslekcaşların

bileiriiLesi B.k.

_____}',.ar-o---Başkanlığı,

Yarcmı Esasları çalışnaları

neslekdaş

örneği

için Baronuzcla 1974

ac~ec"'.inin bilc'.iril::ıesini

yüında

rica ec'. eriD.

Saygılarır::.la.

Başkan

Av. Faruk EREM
E;ki ~ Ölür.: YarC.:ıı:ıı Esasları.

Rl'JI/00

. -;;;;;~·

.- .

ilişikte

ÖLÜM YARDIMI ESASLARI
ölünü halinc~e evvelce Türkiye Barolar Birliğine
gönc1erc1iği bildirinler Türkiye Barolar Birliğinde .gi~li olarak
snklanır. Avukata bir alındı belgesi gönderilir.
Bilcirinc~e açıklık varsa açıklananlara, aç.:ı.klı.k yoksa eş ve çocuklarına, bunlar da yoksa ana ve babasına eşit şekilde ölüı:ı
yardını yapılır. Ana ve babası cı.a yoksa yardın fonunda alıkonu
ı ur.

1- Bir

avukatın

2- Ölün yarclını i9in keeenekten ayrJ..lan rıiktarı Genel Kurul yıllık
kesenek Diktarını tesbit sırasında belirtir. Yapılacak ynrdıı:ı,
işbu tesbit edilecek niktar üzerinden tahakkuk eden yıllık TBB
yardırı fonunun 3. naddede belirtilen ölür.1 sayıs1.na bölüm:ıesinc~en
ortaya çıkari r:ıiktardır,
esas alınacal: r:ıiktar, bir
ki ölüı:ı sayısının % 10 ilavesiyle bulunur.

3- Ölüu

sayısl.nın hesabında

yıl

önce va ...

4- Ölün yardıı:ıı için bütçeele ayrı bir fasıl nçılır. Kesenekten ikinci nadc'.e uyarınca ayrılan niktar bu fasılda gösterilir. Yarc1:ı.nlar
bu fasılcli:m yapl.lır. Bu fasla ayrılnış olan tahsisat başka fasıl
ıara aktarılar:ıaz ve başka Ltaksatlar için kullanılnnaz.

5-

Yıl

içinde tesbit ec~ilen sa;srl.dan C.aha fazla ölün olduğu takc~irde
fasılda neydana gelen aç:ı.k diğer fasıllardan aktarna suretiyle
kapatılır ve yıl sonunda yeni bütçeye eklenecek ö~enek yoluyla
genel kurul kararı;yla tesbit ec~ilip karşılanl.r.
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Yardım

ödemeleri bat-onun .ö.lüm ol :yın:ı. Türkiye B,:ırolnr Birliğine
yazılı olarak bildirm2si üzerine b.e'1en y:ıpılır~ Şu l::adar ki.
Emekli S8ndı~ı veya sair sosyal gÜvenlik kuruluşla~lndan Dmokli
olduktcm sonr:,, baro levhcsınn k::ıydolan avukntlaro. ;ycırdım yGpllcbilr:ıesi için 5 yıl süre ile levb.adn y:::ı.zılı olınnL:.rı gerekir.

7- Hak so.hibine yo.pilaco.k ödemeden$>
olan

borçları

müt.eveff<:mın

varsa

B:ırosuna

tenzil edilir.

8- Bu esaslar en geç 1976

yılı başından

itib:-:ren
ı

uyg.u1mı.r:ıo.yo.

başlanır.

9- Kesenek
120

mikt,ırı

liro.dır.

her avukat için ayda 10 lira itibcı.riy1e yılda
Bu mil\:to.r, TBB l<:Hseneğine ilave edilerek o sto.tü

içinde tahsil edilir.
10- TBB ve

B2.rolc:ırın katılmnsı

ve asgari

işbu

şartl:ırla lrurulcıco.k

Türkiye Barolar Birliği Y0.rdım Vo.kfı tüzel kişilik knzandıkkm
sonrr;,, işbu eso.slar gereğince topl.man p:ıruLır saduce ÖlÜE1 yardırnnda kullr_mılmnk

üzere Vo.kfn devredilir.

TÜRK!YE

BAROLAR

B 1 R lı i G 1

~ııufjJ-~ak ~

TeJ..g.:,.Barcb:U:-Uk.

Ankar3. : ,o.ı.ı9?5
Geno:ı.ge ~·o: ;/l~l

........
1975 yJ.ll. .Avuka.tlJ.k sınavı ve mü.!ıkatl,a:-:ı. aşağ:ı.da
l>eljsti.J...en gü.ul.e:Cde aaat 9•00 da Ankara' da y:>pı1ncaktır,
Avuk.atb.k E..anunıınun 32 ve Ai7Ukatb.lc Kanunu Yönetme ..
li0;inin 33. maddeler;L uyar~ .AJ,Jgjnj,2~ ııııno•.., ~ğ_.:l. i.iiu.~ll

m0sini rica ederim.
Sayg;ı.larJ.mla,
Başkan

~"'• Fıuouk EREM
'"/
Sınav

I
II
III
IV

-

V

~

Mül~kat

10, ll Mart 1975 - 17 Mnrt 1975
12,13 Mayıs 197·5 - 20 riio.yıs 1975·.
14,15 Temmuz 1975 -21 Temmuz 1975
8, 9 Eyl~l 1975 • 15 Eyl~l 1975
8, 9 Aral1k 1975 - 15 Aralık l9f~

RM/SO

A R O L A R 13.iEL..L._ij_
Xaronfil ;o;oka!': No. 5 linl<::o.ra Tclf: 18 13 4-4--46
18 05 12

'l'URKIIE

l'ol:;:Baroti:rlik

J3

Anko.ra

30.1.1975

Genelge No

4/152

Konu:Birlik

kesGneğinin

sitlcrinin

197~ yılı
tlı

rıuz;r;1,

r::.ı

birlik

keseneği,

olduğunu bildirdiğiniz

avu~;:.::t

hes~ıplonrnş VE; Birliğin

iize:rindcn

I.to.k-

~önderilLksi

Hk.

31.12.1974 tarihinde BaraaclcdinG göre

aylık

lO ,-li-

fl:clir bü,t;çc_si bu esasa l.:SÖrc: dü-

zciılu:or.ıtşti:c ~

Buna göre 1975
eU.IllA.Z

,: . . . {~ ...

e..,.-:·!;;:, !!J

$j

J

r~r>:.lr.::

L~93

ödon,:ıe:si

'.:';2rekcn Jwscn0k bor-

li.rsdıı,o

1974
k'--s

yılında

yJ.lından

de>rrudcn borcunuzL1 birlikte

1975

:yılı

birinci tuksidinin,roztt ve kinlik cüzdanı lütop bcdollc'•rinin
olcrc;k 3irliC';irüz:...ı ToC Zircıat Brm.lwsı Kızıl::ıy SubGsindeki 630:rı"sctbınn

s

il u Birl :i..ğüüzc

odiL:ı8sini

h.·wale

d·:nur:ü:r:ı.asını

ve bu d1..c•ru::mn

:ı.yrıc::ı

bir

yazı

önenlo rica ederiz.
Sa;:r,?:;ılo.rımızlo

Av~ Mehnet Kmraklılnr .lıv.

____ _

_"Kt..-~:sorıslı:

TL
-----

~3orcu

]9'?.!_~

)'llllJ.dC)Yl

devreden.

1975

kos~ns~i

I.taks~ii ••.••••••

V

f.J

a

ı.'>~ <ı~~

TOI~ .LAI!l

K::ıl::m

I2l.G.sr

l:lcrç;lw!'~l.

Eoz,:.t bcdc_:lleri
Klt-~ç

I

Kit tp II

TL

<:1

J'o.rllk

Eror:ı

B-! R L 1 G 1
T Ü RK1 YE
BAROLAR
Telg:Barobirlik
Karanfil Sokak Ne;5 Ankara
'relf.t. l.8 ı:; 44-18 13 46

Anka;roa.
:.10,2.:ı975
Genelge :as;'5.1220

Baro

Baskanlığı

Kanununun 28 ve takip eden ve geçici '? ve
ve takip eden maddeleri uyarınca
1975 Pazartesi ve Salı günleri yapı
lacaktır. Buna ait duyurunun bir örneg;i aşağ:ı.ya çıkarılmıştır.
Staj bitim belgesi almış ve bu belgenin günü ile sınav günü arasın
da iki yıldan fazla bir süre geçmemiş olan adayların Yönetim Kurulunuzc~ tesbit edilerek, üç nüsha sınav giriş belgesi düzenlenmesini, adlarının sınava girecekler listesine yazılmasını, sınav giriş belgesinin
bir örneğinin adaya verilmesini, bir örne~inin sınava girecekler listesi ile birlikte sınav gününden enaz bir hafta önce bulunacak şekilde
Birliğe gönderilmesini, bir örneğinin de adayın staj dosyasında saklanmasını, Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 33.maddesine göre de, Baronuz
bölgesi içinde sınavın ve mülakatın yer, gün ve saatinin ilan edilmesini önemle rica ederim.
1136

Sayılı Avukatlık

Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 29
1975 yılının ilk sınavı 10~11 Mart

Saygılarımla.
Başkan

Av .ıı·a~uk Er~_rn... .,..,
-~ :.-<DUYURU
/
1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 25 ve takibeden ve geçici 7 ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 29 ve takibeden maddeleri uyarıncal975 yılı 1.
Avukatlı1c Sınavı 10-11 Mart 1975 Pazartesi ve S1üı günleri, Sınavda başarızısız olanların rnülakatları da 17 Mart 1975 Pazartesi günü aşağıda
ki şartlarla Birlik Binasında yapılacaktır.
ı- Adayların Barolarından alacakları sınav giriş belgeleri ile birlikte lO l'Iart 1975 Pazartesi günü saat 8.30'da Birlik binasında bulunmaları gereklidir.
2- Sınav 10 !'Tart 1975 Pazartesi günü saet 9.00-12.00 arasında Ane.yasa ve İdare Hukuku ile Avukatlık K=n1unu ve t1eslek Kuralları, aynı gün
öğleden sonra 14.00-17.00 arasında Qeza ve Ceza Usulü Hukuku, ll Mart
1975 Salı 9.00-12.00 arasında Medenı Hukuk, Borçlar Hukuku ve Ticaret
Hukuku aynı gün 14.00-17.00 arasında İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve
Hukuk Usulü konularında yazılı olarak yapılacaktır.
3- Sınav düzen ve güvenini bozduklarından sınav dışı bırakılanlar
la, sınav belgesi aldığı halde sıne.va girmeyenler sınavda başarısız sa.ı-/'

yılır.

Türkiye Barolar

Birliği

T UR K! Y E
B A R OL A R
B ! R L İ ~ 1
. Telg; Barobirlik
Karanfil Sokak.No:5 Kızılay Telf:l$ l? 44-46

Tarih
!l3J2~1975
Genelge No: 6/251 ·
Konu: Mulc:ycescli Hukuk
Baro

İ3a$kanlığ:l

Enstitüsünün
y.~zı

.::-.çtığı

T:rışrLsı

Hk.

!stanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Müdürlüğünden alınan ve "Bankaların teminat olarak ipotek kabul etmelerin konulu ve 9.000,-TL~ödüllü yarışma yazJ.sı ve talimatı örneği aşagıya

çıkarılmıştır.

Meslekdaşlarımıza duyurulmasının sağlanmasını

rica ede-

rim.

Saygılarımla.
Başkan

Av. }i aruk Ere m
MUKAYESEL! HUiillK TETKIKLER! MÜKAJ:i'!_TI İÇ TAL1I'1ATNANESİ (Md .4):
"l'1üsabakanın açılması

tercih edildi[l;i takdirde, bu müsabakaya iştirak edebilmek için bir Türk veya Yabancı Yüksek Öğretim
Müessesesinden Hukuk v_eya Siyasi İlimler veyahut diğer içtimai ve
manevi ilimler diplomasını haiz bulunmak ve büyük garp dillerinden
birine ilm:l kaynaklardan faydalanabilecek derecede vakıf olmak fuazımdır. Yabancı dile vukuf derecesi etüd muhtevasının delaletiyle
tesbit olunur. Üniversite ve Yüksek ög;retim Müesseselerine mensup
Öğretim üyeleri bu müsabaka.;z:§..J~irak edemezler."
4

RI1/SA

TÜRKİYE

Te lg :B ::ırobirlilr

BAROLAR

KGranfil Sokak ~o. 5

B

İ

R L

1.

Kızılay

Gİ
Telf: 18 13 44 - 46

Ankc"rc1 : I4. 2. I975
Gcmolge No: 7/ 275
Konu: Y:~r~~ıt:~y K::ırırl:rı
D0rgisi ilc Y..ır :;ıt ey Dergisi .\.bone şartLTı Hk.
Y~r~ıt~yın yayınlıyncn~ını

genelge ilc

bildirdiğiniz

Y.ARGITAY

8.10.1974 gün ve 40/2334 sayılı
ile Y.AIV.I-ITAY DER-

KAR.l'ı.RLARI DERGİSİ

GiSi'nin Ynr~ıtaycn tssbit edilen cbone şo.rtl~rı o.şa~ıdu bclirtil~cştir.
Me::slckdaşlnrırıizn duyurul;::ı.:sı:ıın so.ğL:~nn:.sını ricc.'. ederLı.
SDygıLırıı:ıl'J.

B :-ış kon

Av. 2uruk EREM

I- YARSITAY KlUUiRLiLRI DERGİSİ_:
Her o.y c:ısal kurc.;rletrı y·_,yınL1yucuk oL.:m derginin sayısı 15,-TL.
yıllık abone bedeli posta giderleri d::ı_hil 180,-TL. dır.
II- YJULliT.ii.Y DERGiSi
-------·~

Tcr:ınmz ve Ekin cıyLırındc yc.cyınLuı-tCc1k ol·m derginin
suyısı 20,~TL. yıllık C1bone btdeli postG giderleri d·,ıhil 80,-TL. dır.

Ocak, l'lis···.n,

III- Bundnn ÖEceki bcışvıırn::l..lr geçerli sayılnıyıc: .. ğınd:::.n 'Jbono oi;:1:J.k isteyenlerin c,çıl<:: adresli bir dilekçe ile YARGIT1ı.Y YAYINL;o.Rl DONER SERMAYE
VEZN}<;SiNE ;:ırc"tırılir;sı veya 10092932 nun:::ırç:l?;- he~q.be posta çeki ile veyo.
doğrud:m doğruy,.::. PTT ile YARGITAY YAYIN MUDURLÜJ:JNE göndcrili:ı0si ~:;erek
eel;:tedir.
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TÜRKİYE

Telg:Bnrobirlik

BAROLAR

Knranfil Sokak No.5

B

Kızılay
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Telf: 18 13 44 - 46
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Ank:::ıro.

Genelge No
Konu: 1136
Baro

K2nunun 188,
::ıaddesi ile ilgili Mahkene
ve Hukuk Gc::ıel Kurulu l{a-

Başkanlığı

..... . . .
1136

s3yılı

rarı.

Kanun·;nun 188. rıaddesine göro, toplulul{ sigort ~sına giren avukatlo.rı!l er:ıekli olduktan sonro. da Barodaki
lwyıtlarını sildirncden, enekli aylığl.nı alarak avukatlık yape,bilçceklerine dair Ankara 4. İş Mahkanesinin 974/686 E. 974/141 K. s::.;yı ve
2.4.1974 to.rihli kar ··rı ile bu karnrı onayan Yargl.tay Hukuk Genel Kurulunun 974/10-254 E. 57 K. sayı ve 22.1.1975 tarihli ilanı ilişikte .
sayılı Avukatlık

sunulnuştur.

Sayt:;ılarıı ıl :ı.
Başkan

Av • .Faruk EREM
Ek:2

RM/SO

T.C.
YARGIT.AY
Hukuk Genel Kurulu
Esas : 1974/10-254
Karur: 57
Mchkenesi
T:::rihi
No.

·

D2:vcıcı
'ı Dôvo.lı

Üçüncü

şnhıs

İ

YARGIT.AY

L

ı

MI

Ank~crn

Dördüncü İş lificıhkenesi
2-.4.1974-

1974-/686 K. 141 K.
Mithat Teomm vekilieri Avuk:.. t Iv'lust.tfo. Çetintürk vesuire.
: Sosyc.ü Sift,ortnl:ır Kuruwu Genel lVIüdürlü~Sü vekili nvuknt
Sezer Koyo.ş~

T,::trofl::ır ur:.;,sınd::Jü tesbit ve nucruzc.mın önleımesi duvusından doluyı ycpılan ycırgılo.r::.ı sonunda; davanın k:ıbulüne d~ür Ankur:::ı. Dördüncü İş MahkeiJesinden verilen· 16.7 •1973 gün ve 4901/1651 sayılı k:ır:.:rın iııcelennesi davalı vekili torufınd::ın isteniluE:si üzerine Y:..ırgı t::ıy Onuncu Hukuk Dairesinin 8. 10.1973

gün ve 286/624 sayılı il?-(niyle bozulı:ıctsına l:.·Jr}r verilip yerine geri çevrilnekle, yenıiden yup ıl en yargılrmr.t sonunda; öncc:ld hüknün usule ve kanuna uygun
görüldüğünd0n bohisle direnncye kur::r veril'ıiştir.
Te;::ıyiz eden : Davc::ılı Sosyal Sigort·,l'.ır Kurur.ıu Genel Müdürlüğü avukatı
Sezer Kıynş.
Hukuk Genel Kuru]U

Knr:1rı

Hukuk Genel Kurulunc'" incelenerek dir0nr.1ı.:yi ko.psc:yan son hüknün süresinde
tenyiz edildiği ı:ıı.ı:ı.lnşıldıkt::ı.n ve dosyc.dc:;ki kclğıtlar okunduktan sonra gereği
görüşüldü:

Bu

dcıvc,dn

çözünlennosi gereken sorun,

Gvulmth~rc:.t

Git

toplul1L~ sigortnsıno.

b,;,ğlı olo.nluruı o.vulwtlık işini sürdürrıel,?ri duru:.mrıda bu sigortanın öngördü. ğü yaşlılık nylığındun ycırarl:mıp y~rurL1nc:t;ny::;c:::ıkL;rı noktasında toplnnno.kte.tdır.

Hiç kuşkusuz, 506 setyılı Bosy:::ı.l SigortuL:,r Kcınunu c.çısındc:n sigorto.lının

ynşlılık cıylığındc.n yc,ro.rL:ınno.sı,

işinden uyrıLLsı koşulunun gerçekleşr:ıesine

b&ğlıdır • (n. 61), ve sigortulının kendisine y:::ışlılılr aylığının bGğlo::ıı-:ınsınd::ın

sonra sigortcılı olcıro.k yenidc21 çnlışw"sı, yt~şlılık cıylığınırı: kesilnesi nedenidir.· (n.63) Ne vcırlü bu durun~ belirgin olurcüc, JnıLm y~s::nın 2 ve 3. naddeleri gereğince sigort0.lı s8.yıl:1n kiT:ısuler için söz konusudur. Ve t::ınonen
devletin güttüğÜ "istihdcmı" politik:Jsınııi sonucudur. Kcldı Id burada öngörülen
nutl:::ı.k olarak 11 ç:üışn:J 11 değil, 11 sigort_~ıı oLırok ç_tlışı:w"dır.
Serb8st çrılışwı uvuk:".tl:~r ise, ,mılon sigorto.lılo.r çcvrc;si dışındadırl:::ır
ve bunL:rın Sosyal Sigort:ü::ır K:ınunu ilc ilgilc~ıdir±lı::.Jlori, "uzun vadeli
sigort~ı koll:::.rı" bc:ılnnındc;n girilncsi Avukıtlık K:mununca zorunlu kılınnış ve
bir çok yönden bu yosc.co. düzc;nlenı:ıiş "Avuku.t Topluluk Sigortccsı" esasın:::ı dnymıı:ıc.kt,ıdır. Bu nedenle, bu konudu uygule<nüc. önceliği, Sosy::ü Sigort::ıldr K::ı
nunu.c"w değil, Avukatlık Kanununa aittir. Bu ;yön, AvukL<tlık Kanununun 186.
naddosine 1238 s;:yılı Yusaylu eklonniş ikinci fıkr~:,sıudc.::ı dcı açıklıl\: ve seçiklikle o.nluşılı:ıo.ktndır.
Öbür ynnd.~n, Avukntlık Kunununda ynşlılık aylığınd,:uı yur;~rlnnn:ı.yı avukatlı
işinden ayrıinn koşulun:1 br::ığl:qon bir hü1:ürıd8 yç;r ::.Lnş değildir; tersine,
sözü udilcn Ki.nunun 1238 sayılı Kmunl 1 değişik 188. Lwdd8si hiç bir kuşku ve
kcırarsızlığa yer vcraiyecek bir belirginliklt:, ::.1vuk:1tın işin0 devarı etnesinin
"Avulmt Topluluk Sigortası 11 ndcm ynrarl~:nıhsını c;ngell8:.üyccuğini öngörı:ıüştür •

./ ..

- 2 GerçGktE-n cmıl::ın rıcıdde de: c:ıynen şöyle dcnilr.ıokt0dir: (Eneldiliğe t.c;bi
bir görevde çc.üışr.lcıkt:::ı oLı:ılnr, 506 s·:ı.yılı Sosyo.l Sigortc;l:::ır K:munu kaps,unno.
girenler (Aynı Kanunun 85. Lndd0sinddü istc-ğe bo.ğlı sigort.x1cn ftı.ydcüonan
lar d:Jhil) geçici 2. noddcdcki borçlnnLiak hcklundnn fc:ıyd~üzmmıl:ır ile T.C.
Enekli Srmdığınd::.m cnekli1ik V8 ncüullüJt :-::ylığı alBclüu ohm yahut 506 sayı
lı Sosyul Sigort,~ıc.r 1'-r::ıunun::: göre yaşlılık veyo. n~'lullük sigortc;sındmı f:Jyd:.ü;mnış buluacınlu;r vee i1Jnı Kununun geçici 20. n:.:.cldesindeki şcırtlarc; uygun .
olc~r,Jk ft:o.liyc/ctc bulunc;:;ı smıdıl'>=L.ra t::ıbi buluıFm veyo. bu sc,ıı.dıklo.rdo.n fo.ydcÜO.ll'.llŞ oLmL:ır 186. uaddG uy:.:\rıncn topluluk sigortc:sın:: gircnozlor. Avulmt:ı..n yukc.:rıd,tki fıkrr;y·ı göre toplululı.: sigortz:;sııı. gircı:ıor:ıcsi avuk~'ltlık mesloğinin icr:Jsı·!ıc·ı cngul teşkil et::ıez.)
Bu n·oddenin ikinci fıkrasına ilişkin olnok üze::ro Millet Meclisi Adulet
Km,isyonu Raporundcı yer o.lun (Topluluk Sigortrısınn gircuiyon avuk:1tlo.rın,
ycaıi ke;:ıdilorinc sigortado.n· yaşlılık vcyo. r:ıalullülc u;zlığı bağlcmnış lduselerinde nvulmtlık rwslcklerini icrn edsbilnulerinG irıkcın sağlcmr.ııştır." yolunduki gerekçe do bu yönü bo.şlmcs doğrulm.ıo.ktudır.
Bu ve karc:tr yerinde gösterilen s;:ı,ir gerekçelere göre dav:üı Kurunun tcrı
yiz itirozlc;.rı rcddolunı:ıolı ve y:lsJ.ya uygun bulunnn dirorıno kararı onanno.lı
dır.

.

Sonuç : Ter.ıyiz itiro.zlr\rının reddiylo direnn<;; k'<r::rının ~:rukwırıdcı nçıl:lo.nan nedenlerle Oııo.nno.sına 22. ı. 1975 güııündo oyçokluğu ile kar[:\r verildi.
Birinci Başkcmvckili
A.Özoğuz

l.H.Bşk.
H.S.Tırp:m

lO·.H.Bşk.

2.H.Bşk.

M. Çonbcrci

E.i;lcncr

:B'. Uluç

N .Yo.zcır

9.H.Bşk.

İ.Guffaroğlu

8.H.Bşk.V.

7 .H.Bşk. V.
O.To1<::can
ll.H.Bşk.V.
.A.Zoyncloğlu

13.H.Bşk.V.

14.H.Bşk.V.

IJl. Ko::;rgcmacıoğlu

K. Terzioğlu

H.D.Mutlu

B.Hüdayioğlu

!.Arıkan

M.E.Arık:m

o. onur

Z.Evgirgeıı

U.Baştürknen

S.Poyrazoğlu

Ş.İyiol

4-.H.ÜyesiY.
M.Çuhruk

Bozno.

N.Kal:::ycı

M.Tckiııöz

İ.Ocakçıoğlu

T.Uygur.

Y. ll.slo.n
Bozno.

N. İstcııi

ASLINIH AY1UDIR.

5.H.Bşk.V.

A.Arcak

C.Kayı

6.H.Bşk.
I~.li/lalı..1tyalıoğlu
4.H.Bşk.V.
·ıvı. Zafir
f].Kitapçı

İ. Gürsoy

K. K~r:Jho.sanoğlu
9.H.İİyeşi

Y.

z.özdil
F.Bo.ğdatlıoğlu

s.özucrt

- 2Gerçekten anılcı~J. ncıdde de aynen şöyle de:ı::ıilnGlctc:dir: (E::ıoldiliğe to.bi
bir görevde ç:.;.lışn:::ıl:t::ı oL\.ı.ılar, 506 s ~yılı Sosy:ıl Sigortul::ır K:m.unu ko.ps·mınn
girenler (Aynı Knnunun 85. n:::ıddesinddü istcğe bnğlı sigort jCL<~' fo.ydulmınn
lnr dahil) geçici 2. rı;ıddcdcki borçLmLicık h:::ıklnndan fo.yd;_ü;m:Jnl:.:tr ile T. C.
Enekli So.ndığındc:m Gr:ıoklilik V8 nolullü:ıt :ı.ylığı o.lro.Glttu olan yo.hut 506 so.yı
lı Sosyal Sigort ..:ı:~,r 1'-·::ıunun:~ göre yaşlılık veyrJ. n:ı.lullük sigortr:ısındo.n f:J.yd.:l::ı.rı.nş bulm-ıcınlu~ ve :ıyn:ı.. Kmıunun geçici 20. n~ıddesindeki şcırtlo.rc- uygun
ole;ro.l<: f:::uliyt/ctc bulunGel sctndıkL.rcı t.Jbi bulurımı veyo. bu st:-ndıklurdo.n fo.ydulo.nrıış oLmLır 186. rıudde uy:~.ırıncn topluluk sigortc;;sın:ı gironozlor. Avukntın yuk.::rıd.tki fıkrr;y.~; göre toplululc sigort~c\Slll~ girononesi nvukntlık mosluğinin icrusın<:ı engel teşkil etnoz.)
.
Bu r:Ü.:ıddenin ikinci fıkrnsınn ilişkin olnak ÜZ8ro Millet Meclisi Adulet
Konisyonu Raporundcı yor o.lmı (Topluluk Sigorte-sına gireniyon o.vuh1tlurın,
yemi kc,-:ı.dilcrinc sigorto.do.n yaşlılık vcyo. no.lullük o.llığı bccğlcmnış kiuselerindu ovulmtlık ncsloklerini icra edGbilr.wlc:riı.1G üık:::.n sGğlnm:ııştır. 11 yolunduki gerekçe do bu yönü başknccı doğrulm:ı~:Jı:tadır.
Bu vo karar yerinde göste;rilen S(Ür gcrelcçclore göre dovüı Kurunun tenyiz i tirazhrı roddolunı:r:üı vo yus :tya uygun bulunan dirormo knro.rı onanno.lı
dır.

itiro.zlrırının reddiylo dirennc k'n'c~rınin ~:rulı:uırıd:::, o.çıklo.
Ono.nnasıno. 22. ı. 1975 günündo oyçokluğu ile knrr;r verildi.

Sonuç : Touyiz

nan ncdcnlGrle

Birinci Bc.ışlc:uıvekili
A.Özoğuz

l.H.Bşk.
H.S.Tırpan

lO·.H.Bşk.

2.H.Bşlı:.

IV1.Çenbcrci

E.Ç)enor

F.Uluç

9.H.Bşk.

!.Guffcıroğlu

8.H.Bşk.V.

N.Ycz0r

7 .H.Bşk. V.
O.To1ı:cmı
ll.H.Bşk. V.
A.Zoyncloğlu

13.H.Bşk.V.

14.H.Bşk.V.

M.Ko.ygnnC\cıoğlu

K. Terzioğlu

H.D _iVlutlu

B.Hüdcqio<?;lu

!.Arıkan

M.E.Arılmn

o. onur

Z.Evgirgcn

U .Baştürlmen

S.Poyro.zoğlu

Ş.!yiol

4.H.Üyesi Y.
M.Çuhruk

Bozno.

M.Tclünöz

!. Oco.kçıoğlu

N.!stcni

N .K:ıL:ıycı

T.Uygur

Y. Aslan
Bozrıo.

ASLININ AYIUDIR.

5.H.Bşk. V.

A.Arco.k

G.K:ıyı

6.H.Bşk.
K.Malı:.ltycclıoğlu
4.H.Bşk.V.

Ivi.Zo.fir
Ş.Kito.pçı

t.Gürsoy

K. K~r'~'ho.sanoğlu
9.H.Uyeşi Y.
z.özdil
F.Bcığdatlıoğlu

s.özncrt

T.C.
ANKARA
DÖRDÜNCÜ !Ş Iı/L:l.HKl';IviES!
Esas No.
Karar No.

HÜKÜM

1974/686
.. 1974/141
Ekre~1 Gündoğ

Ka tip
Davacı

Davacı

Vekilieri

Dav alı
Do.valı

Vekili
Dava Konusu
Dava tarihi
Karar Te.rihi
.

12261
Satılrnş Bayrak
Mithat Teonan, Bursa-Adliye Karşısındn, Bursa Barosu
avukatlnrından. Bursa.
Av;.Mustnfa Çetintürk, Av.Rahni Ivlağat, JW.Hilni Özata
Sosyal Sigortalar Kurunu Genel Müdürlüğü - Ankara •
Av.Sezer Kayo.ş
Tesbit ve nuarrı.zanın önlem1esi.
5.1.1973
2.4.1974

5. i. 1973 to.rihinde ikane olm1an tesbit
sonunda:
T A L EP
: Davacı vekili 5.1.1973 tarihli dava dilekçesinde:
ı:ıuvekkili:Lün Topluluk sigortasına girdiğini ve Emekli Sandığına tabi
olar3.k geçen eski hiz.netlerini sigortalılık süresine ilave ettiraek suretiyle 506 sayılı Kcm.unun hükü;--:ıleri gereğince yaşlılık aylığından ynrarl2.'ı;~laya hak kazır:.dığını, bilahare nüvekkilinin Sosyo.l Sigortnlar Kuru;~ıun~', baş vurarak tahsis tnlebinde bulunduğunu, do.valı Kuru;:,un nüvekkilb.e i:5Ö~derdiği cevapt3, Kurunca tahsis yspılabiluesi içL1 2vuk::ı.tlık
r.ıesle;Sini bıralnıası gerektiğini belirttiğini, 506 sayılı Kanu;:;.un 63.
caddesinde yoşlılık aylıgı alnakta iken sigortolı olo.rnk çalışeaya başlı
yanlr:rın yaşlılık aylıklarının kesileceğini ön görınüşse de bu no.cldenin
An:wc:csanın 40. naddesine aykırı oldut.!;unu ve Ano.y::ısanın 42. I.ıc.ddcsi hüktıüne göre de herkesin dilediği alanda çalışr.:B hakkınınbulundu_:mıu, bu
hakkın anc2.Ic ko.nu y;;co.rı m:ıacıyla sınırlcmabileceğini, bir kLlSGnin
Er~ekli Sc-mdığıı:idan ve Sigort.sclo.n yaşlılık aylığı aLwsınııı_ ihtiycwı gerektirdiC;i to.kdirde çal.ış~ıc.1sına elıgel ola::uycıcr;;ğını 1136 sc.yılı Avukatlık
.t\.nnununmı 188. r.ı2c1desindc; konulan eseslaro göre avukc:ttın topluluk sigort::ısıno gire::ıe:.ıesi avukatlık nesleğini icro.sına engel teşkil etrıiyE:ce('5ini,
Kmıu,J.lardcı ;. ::rrılan değişikliğe göre yaşlılık o.ylığı bağlanan avukatların
yeniden toJıuluk sigort::ısına girne zorunluğunda kalnaksızın avuko.tlık üesloğini yap <,.:ı ileceklerinin o.çıklığa kavuşturuldug;unu, nüvekkili' in sosyc:ıl
sigork~ ile ilişkisi7ıin avuko.tlık yo.scsından doğduğunu genel hulmk ilkelerine göre r.ıüvekkili ho.kkında ununi bir kanun olan 506 s:r ılı knnunun değil,
özel bir k\lmn olan avukatlık kanununun açıklanan nacldelerinin tatbiki.
gerektiği:ıi, 5434 s':lyılı Kanuna göre e::ıekliye ayrılan kinselerin dahi serbest neslek icr::ı. etneleriı:lG izin veren kanun koyucunun Sosye.l Sigortalardan yaşlılık o.~v-lığı alno.ğa hak k:ı.zanan nüvekkiliıün nesleğini icra etı:ıesini
Dav~cı

vekili

davasının lıfiahlce;ıeı:.üzde

tarafından
yapılan

açık duruşuası

-

2,-

yascıklanasının düşünüleniyeceğini

ifadeyle, rıüvekkilinin 506 snyılı Sosya
Sigo_rtrclar Kanumrmn 60. naddesinin ön gördüğü yaşlılık ::ıylığındaTı yararlanabileceğinin tesbiiüne ve dcwalı kuru~mn nüvekkilinin yaşlılık aylığın
dan tcchsis yapılabilnesi için nesleğini bırakr:ı.:ı,sı gerektiğine ilişkin
nuaraz~1sının önlemıcsine karçr vcri]pesini t;üep ve d8va etniştir.

C E V A P
: Davalı vekili cevap l~yihasında; davacı vekilinin dava
dilekç esinde ileri sürdüğü iddiaların vari t olnndığını, crıeklilik ho.yritı
nı dLizenleyen Enekli Sondıi:i;ı, Sosyul Sigort:::.lar ve B3ğ-Kur Kanunlsrıyla
r.ıuhtelif statülere bağlı olarak ço.lışmılcırın sosyal güvenliklerinin Annyasanın 53. nnddosine :;ört: teninat altına o.lındığını, 5'+34 sayılı Kcnun
hükür!.lL-rine göre Euekli aylığı alnakto. olan bir kinsenin yeniden Erıekli
Sandığına tnbi bir işe girnesi halinde enekli o.ylığının kcsilr.ıekt~.; olduğu
nu, 1101 sayılı :ı:~muna göre de resni bir dairenin sigortaya tabi bir işine
girenlerin dahi enekli aylıklarının tediye edilnediğini, 506· sn ,-ılı Konunun 63. n.~.cldesiyle de nynı osnsın kabul olunduğunu, neskür knnunun hiznet
nktine nüsteniden ço.lışo.nlnrın sosyal güvenliklerini nevcut inkanlRra göre
ter:ıinnt altına ahı3yı ön gördüğünü ve sigortc:üının yaşinndığının dolayı
siyle korumwya ve dinlunneye nuhtaç bulunduğunun kubulü üzerine aylık
bağlamnsına karnr verildikten aonrn aynı st:::ıtü dairesinde çalışnaya
devan et::ıesinin tahsis gayesini ortGdan kaldırncağını, Kurundan enekli
olnuş bir kLısenin yine 506 sayılı Kcmuna t·::ıbi bir işte çalışnc.sının kabulü halinde Anc;yas,;nın eşitlik ilkesini düzenleyen 12. no.ddesine aykırı
bir tatbiknt yaratilo.cağim. ve çal:ı.şnaya devmılı tahsis gayesinEı ortadan
kalkn:ısı hnlinde ~:mekli aylığının kesilnesin de Anayasaya aykırılık bulunnadığını,

Dilekçe iddia edildiği gibi, 506 sayıll Krmunun 63~ nndd"'sinin
4-0 ve 4-2. nadclelerine aykırı olw:ı.;yıp aksine uygun bulunduğunu
ve konunun 1136 snyıli Kanunun 188. Maddesine gör-e. de nütalaa edilerüyece;5in1
Topluluk Sigortası kolundan 506 sayılı kanunun hükünlerine göre istifade
ode,:ıler için k:munun bir kısın rıaddelc;rinin tatbik edilip, diğer
nacldelerinin tatbik edilnenesinin düşünüleniyecegini .1136 sayılı Xanunun
188. no.ddcsinin avuko.tla kurun aras:ı.ndo. ki prin nüno.seb0tini düzenlediğini ve bu ı;iaddede kurundım yaşlılık 3ylığı nlnakta olan ::ıvuk::ıtın çnlışnay:" devan et,~lesi h:üindo yaşlılık aylığının kosilouiyeceğin<:: d~ür bir kayıt
bulunncdığını, kc,nun hüknüne göre avukat olnnyan fakat yaşlılık nylığı
tahsis cdiluiş sigortalının tekrar 506 sayılı Ko.nunn trıbi bir iş"' girnesi
halinde 63. '~1o.dde c;ereğince o kinsenin yaşlılık aylığının kosil:10sinin
ico.p ettiğini, Anayasanın 12. nnd.clesinde ön.görülen hiçbir kişiye, aileye,
zünrGye ve~10. sınıfa intiyaz tanımmaz hüknü il<;; bı:iı. tatbik::ıtın bağdaştırı
lm:ııy::ıc=ığı:1ı ifadey::S davanın reddine karar verilmmini def' a~1 talep etni ştir.
·
Anay::ıs::mın

G E R E K Ç E

:

Tnrafların ik-:ıne

ettiği

deliller toplo.no.rak

Mo.hlrı:.menizce

1973/'+901 esas 1973/1651 knro.r sayı ile 16.7.1973 tarihinde ilk hükün
ittihaz olunnuştur.
İlk hükünde sübut bulo.n iddia veçhile:
~
l-506 so.yılı Sosyal Sigortalar Kmıununun 63. unddesinin hüknünün
aynı lC,~rı•":nun 2. naddcsi hükuü uyqrınca sigortalı olanlı:ır haklanda uygulı:ı
nacc,ğı ve 1136 sJ.yılı Kanunun 186. kaddesine göre Sosyo.l Sigorta ile ilişki
kuro.n cvuketlara 63. no.ddenin uygul:mm.ııyaco.ğının tesbitine,
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sn.yılı

Ko.nunun 1238

sayılı

Kanunla

değiştirilen

188.

r:ıe.ddesine göre yo.şlılık aylı!i;ı baf:;lanan avukatlnrın sigorta ile ilişki kurr:ıadan yani sit",orta prinlerini Ödeneden serbest r:ıeslek fo.nlivetlerini devam

edebileceklerini, buna rnğnen yaşlılık aylıkle.rını nlr:ıat'i;a hak kazandıkları
ve faydnlanı:iı.bileceklerinin tesbitine,
3- 506 so.yılı Sosyal Sigortnlcı.r Kanununun 60.rw.ddesinde öngÖrülen şartlar bulundui1;u takdirde dnvncı avukntı mesleğini bırakr:tnksızın yaşlı
lık nylı~;ınc1an yararlanabileceğinin tesbitine ve tahsis yapılr:ıası' hakkında
ki taraflo.r arasındo:ki sato.şmrının önlennesine. o. karar verilniştir.
nı

Bu hükürt taraflardan do..valı kurun tnrrı.f;ı.ndan temyiz olun:r:ıuş,bu
sebeple dosya Yüksek Yargıtay'a gönderilniştir.
Yüksek Yargıtay lOoHukuk Dairesi 1973/286 Esns, 1973/624 Ko..rar
sayı ve 8.10.1973 tr:ı.rihli ilcnı ile uyuşnazlık konusunu tesbit ederek bu
konu için verilen hüknü (bir kinsenin 506 sayılı Krınunrı. göre sigortalı sayılnası için ya hizFtet akti ile çrüışnası veya aynı kanunda ya da diğer
kanunlarda açık bir hükfuı bulun.rwsı e;erekir o 1136 S2.yılı Krmunun 186 .naddesindeavukptların topluluk sigortrı.sı kolundrm sigortalı sayıineları zorunludur. Davacı dn. anılnn kn.nun. hükı:ııüne göre sigortalıdır, yine, 1186 so..yılı Kanun ile 186.mcıddey8 eklenen fıkrayn göre davacı hakkında 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Krmun.u uygulanır, bu bakındEm davo.cı hskkında ihtiyarlık aylıP;ı tahsisi işleninin aynı kanun hükünlerinc göre yapılnasi gerekir. 60'bmadde hükümlerine göre de davacı ihtiyarlık n.ylıf:tından yararıarnıası için önce
işini bıraktı[tını kuruı:.nr yazılı
ile
bildirnelidir.
Hiç şüphesiz davacının sigortalı sGy.ılrı.nsını ['Z:erektiren 1136 srı
yılı k<:mur.da yukarda yazılı_ kurnlın aksine hir hiikiin ~"!evcut oldu~u tnkdirde
elbette bu hülmün ihtiynrlık cı.ylı[';ının bcı.ğlrmnası işleninde uygulanacsğı
tabiidir, fnknt anılan kanunda ihtiyarlık aylığı konusundrı. 506 sayılı Sosyal Sigortalnr Knnununun knbul ettiği esastnn ayrıldı~ını belirten özel
bir hiikün bulumnktndır o
_
Öte y1:mdan 1136 sayılı Konunun l88ona,ddesi Topluluk Sigortasına
gireneyenleri n.çıkln.nış ve bunların Topluluk Sigortcısına girr:ıer:ıelorini avukc:ıtlık yaprwlarına engel olnnyaca[hnı bildirnıiştir o
Böylece knnun koyucu son fıkrcı. ilo uygulannda yanlış anlmıayı
önlemek isteniştir.
Ve bu fıkrrıdo.n l86onnddeye göre sigortnlı olanların ihtiyarlık
rı.ylığı tahsisinden sonrn dR avuk.ntlık yapcıcaklrı.rı şeklinde bir sonuç çıkarnrı.k nünkün değildir.
·
O- halde davacı cı.vukn.tlıktrm ayrıldığını kuruna bildirnedikçe
kendisine ihtiyr1rlık aylığı bağl2.nnrıo.z, kurur1un bu konudo.ki tutur:ıu yasaya
uygundur) gerekçesiyle nnksederek dosyayı nnhkemenize iade etniş bulunmaktrtdır.

İdS!-ia

ve def 'iye göre uyuşrmzlık de.vacının yaşlılık aylığından

ynrarlann.:ı. inkanını saP;lnyPcn bütün şnrtlar gerçekleşniş bulunduğu halde davacınaın avukatlık yapmı.ktmı vazgeçr:ıer:ıesinden ötürü kurunca yaşlılık aylığı
bağlm:ınaTIG.sı nedeniyle dof:;rmş bulurırınktadır o

Çözülr:ıesi

gereken husus

davacının nvukP.tlık ~şini

sürdürne-

yaşlılık aylır:ındo.n yarrı.rln.nnasını engelleyici krı.nunı sebep olup olnadığı noktasıdıro
Malıkoneniz ilk hükünde do.vrı.cının avukntlık isini sürdürrıesinin

sinin

yrı.şl:ı:lık '1ylı(:ınd2.n ycı.rarlannnsını engelleyici oln:1diğıni bı.bülle bu hususların

tesbitine karar

verniştir.
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506 Sayılı kanunun ·2. ve 3.rıaddelerine göre sigortalı durununda
bulunan kiDseler bakınından yaşlılık aylığından yararlanabilrıek ıçın aynı
kanunun 60.naddesinde öngörülen şartların gerçekleşniş olnası kafi olnayıp,
aynı kanunun 6l.naddesi hüknüne göre sigortalı olarak çalışılan işten de ayrılnış olnak gereklidir.
Avukatlık Topluluk Sigortasını tanzin eden Avukı:ı.tlık Lanununda
böyle bir şart nevcut bulunnanP-ktaC'cır. 506 Sayılı Kanunun 6l.naddvsinde öngörülen işten ayrılm::> şe.rtının nesleE';i avukat olan kişiler için arrmıp aran' mıyacatt;ı hususun t11hlili gerekli görülmüştür.
Topluluk sigortası isteğe bağlı sigortanın bir başka türü olup
bu sigortadan beklenen anaç, ~slında sigortnlı sayılnayan kinselerin toplu
şekilde Sosyal SigortRdrm yara.rlFtnr~asını sar:ı;lanaktadır.
·
Bu sigorta türünün şekil ve şartlarını 506 sayılı kanunun 86.
maddesi düzenıeniştir. Bu nadde anlarıımı göre 506 sayılı Kanunun 2. ve 3 .maddelerine göre sigortalı dururıda bulunnayanların, sigorta türlerinden birisine tabi kılrı.bilnek için işveren, dernek, birlik v.b.teşekkürllerle kur,,m
sözleşme yapabiloektedir.
Topluluk sigortnsındn bu sebeple iki tcro.fın bap;lçmtısını sözleş
me tenin etnektedir.
Davacının tabi olduğu 1136 sayılı Avukatlık I:anunu ise Barolarla
yapılan Topluluk si:gortası sözleşueU;ri bakımınde.n değişik esaslar arzeder.
1136 Sayılı Kenunun l88.r:ıaddesine göre bütün rtvukatların deg;il,
belirli durundaki avukatların topluluk sigortnsına girneyenleri söz konusu
olup, aynı konunun 186.naddesi hüknüne göre de bu girne (Malullük, yaşlılık,
ölür sigortesı) bakınından zorunlu diger sigortalar bakınınden ise isteğe
ba~l:ıdır.

Kanununun l9l.naddesi Earolarla kurun arasında yapıla
tesbit usulünü gösterniştir.
;\
ffizeh edilen bu hükünlero göre 506 sayılı kanunun yaşlılık aylığı
sigort<:'.sına ilişkin hükünlerinin aynı kanunun 2. ve 3 .v.cıddelerine görE: sigortalı dururıda bulunanlar hakkında tatbik edileceği, serbest çalışan avukatlar
ise 506 snyılı I':anunda ilgileri sözleşr:ıe ile tenin edildiği için bu kinselerin öncBlikle 1136 sı:ı_yılı kanunun hükürılerine göre sigartahlık durur:üarının
tesbiti gerçeği ortc:ıya çıkmaktadır.
1136 Boşılı KA.nunun tadilden önceki l89.nacldesi diğerleri yanın
da yaşlılık sigortasından istifade etniş bulunanların l86.nadde gereğince
Topluluk sigortasına girnelerini kendi isteklerine ba~lı tut~uştur.
Bu kinseler Topluluk sigortasıne girr:ı.ek suretiyle 2.kez yaşlı
cak

Avukatlık

sözleşnenin

lık sicortn.sından yararıanna inknnını bul:r:ıuş oluyorlardı.

Bu nahsur naddenin deg;iştirilrıesi gerçet;ini ortaya çıkarrıış ve
Sosyal Sigortodan istif0.de eden kir:ısenin 2 .kez topluluk sigortasından yarar,lanı:rınsı 1238 sayılı Kanunjı:a yapılan d~ğişiklikle önlemıiş bulur.Jn.akte.dır.
1238 Sayılı Kanunla nükerrer sigortadan yararlamıa önlenniş,
fakat davacının nesleğini sürdürnesi hususu önlenneniştir.
.
1136 S'?yılı Kanunda nesleğin kaybı şekil ve, şartları ayrı ayrı
tasrih olunnustur.
'
D~vacı için bu şartların gerçekleştiğinin kabulü inknnsızdır.
Yukcı.rıda izRh edilen hükür:llere göre Sosyal Sigortalar Kanunu
gereğince y2.şlılık aylıf;ından yararlnnnış kinsenin avukatların topluluk
sigçırtnsına girnelerine inkan yoktur.
Bunun aksine bu kinselerin avukatlık nesleğini yürütnelerine de
hiçbir kanuni enc;el bulumıamaktadır.
1136 Seyılı Kanunun l88/2.nac1desi bu irıkqnı açık olarak belirtr:ıiştir.
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506 S8.yılı kanunun ·2. ve 3.u8.dd.elerine göre sigortalı dururıunda
bulunan kio.seler bakınından yaşlılık aylı[ından yararlanabilrıek için aynı
kanunun 60.o.addesinde öngörülen şartların gerçekleşniş olnası kafi olmayıp,
aynı kanunun 6l.naddesi hükTiüne göre sigortalı olar8.k çalışılan işten de ayrılnış olnak Foereklidir.
Avukatlık Topluluk Sigortasını tanzio. eden Avukı:ı.tlık },anununda
böyle bir şart nevcut bulunr'la.TJ.Rkt8.C'cır. 506 S11yılı Kanunun 6Lnaddwsinde öngörülen işten ayrılm.ı=ı şe.rtının rıeslef;i avukat olan kişiler için rı.rrmıp arnnnıyacağı hususun tahlili gerekli görülrıüştür.
Topluluk sigortası isteğe bağlı sigortanın bir başka türü olup
bu sigortadan beklenen anRÇ, ~slında sigort11lı sayılrıayan kirıselerin toplu
şekilde Sosyal Sigortadan yararıannasını srı.!1;laı:ıaktadır.
Bu sigorta türünün şekil ve şartlarını 506 sayılı kanunun 86.
D.l:ıddesi düzenlerıiştir. Bu Dadde anlaruna göre 506 sayılı Kanunun 2. ve 3 .maddelerine göre sigortnlı durur:ı.da bulunr:ıayanların, sigortn türlerinden birisine tabi kılabilnek için işveren, dernek, birlik v.b.teşekkürllerle kur,m
sözleşrıo yapahilnektedir.
Topluluk sigortf'..sındn bu sebeple iki to.ro.fın baf';lantısını sözleşme tenin etr:ıektedir.
Davacının tabi olciuğu 1136 sayılı Avukatlık Ko.nunu ise Barolarla
ynpılan Topluluk sigortası sözleşnel~ri be_kınından değişik esaslar arzec:.er.
1136 Sayılı Konunun l88.r:ıaddesine göre bütün avukatların değil,
belirli durundaki avukatların topluluk sigortnsına girneyenleri söz konusu
olup, aynı konunun l86.naddesi hÜknüne göre de bu girme (Malullük, yaşlılık,
ölür0 sigortnsı) bakınından zorunlu diğer sigorto.lar bakını~dan ise isteğe
ba~lJ,.dır.

cak

Avukıülık Kanununun l9l.maddesi Bnrolarla
sözleşnenin tesbit usulünü göstermiştir.

kurun

arasında yapıla

mza~

edilen bu hükünlerc göre 506 sayılı kanunun yaşlılık aylığı
sigortasına ilişkin bükünlerinin aynı kanunun 2. ve 3.maddelerine göre sigortrı.lı durunda bulunanlar hakkında tatbik edileceği, serbest çalışan avukatlrı.r
ise 506 snyılı I<rı.nunda ilgileri sözleşme ile tenin edildiği için bu kinselerin öncelikle 1136 snyılı kanunun hüküı:ılerine göre sigortı.üılık duru]jJlarının
tesbiti gerçeği ortrıya çıkr'laktndır
1136 Siı.yılı Kanunun tadilden önceki l89.rıaddesi diğerleri yanın
da yaşlılık sigortasından istifade etniş bulunanların l86.nadde gereğince
Topluluk sigortRsına girnelerini kendi isteklerine bağ:lı tutmuştur.
Bu kirısoler Topluluk ... sigortasına girrıek suretiyle 2.kez yaşlı
&

lık sifort~sındnn yararlalli~a inkrı.nını bulnuş oluyorlardı.
'
Eu no.hsur naddenin değiştirilnesi gerçesini ortaya çıkarmış ve
Sosyal Sigortodan istif::ı.de eden kinsenin 2 .kez topluluk sigortasından yarar~hı.ru:ıası 1238 snyılı Kanun~a yapılrm değişiklikle önlemüş bulunmaktadır.
1238 Sayılı' Kanunla nükerrer si(:';ortadan yararıanna önlenrıiş,
fako.t davacının rıesleğini sürdürr::ıesi hususu önlenneniştir.
,
1136 S<?yılı Krmunda rıesleğin kaybı şekil V8 şr.rtları ayrı ayrı

to.srih olurrnustur.

,

D~vacı için bu şartların gerçekleştiğinin kabulü imkansızdır.

Yuk«.rıda

izRh edilen hükünlere göre Sosynl Sigortaler Kc.mmu
kinsenin avukatların topluluk
sig9rtasıne_ girnelerine inkan yoktur.
Bunun aksine bu.kinselerin avukatlık r:ıesleğini yürütnelerine de
hiçbir kanuni encel bulunrıar,mktadır.
·
1136 Si'yılı Kanunun l88/2.::ıaddesi bu inkanı açık olarak belirtgereğince yaşlılık aylıf;ından yararlaru:ıış

rıiştir.

~
.1

-5506 S 8 yılı Kanun bakınından da farklı goruşe varnak nür,kün
lum::ımmkte_dır. 506 Sayılı kanunun yaşlılık aylı(f;ından yararlaru:ıak için
şart koştuğu çalışna 63.nadde anlaruna göre sigortalı çalışnadır.

bu-

1136 sayılı kanurıun 127 .mıdcesine göre yaşj>:ılık aylığından yakinseler (avukatlık top~uluk sigortasına) gmreniyecekleri için bu
kinselerin sigortayın ilgilenniş olarak ço.lışnal"rı söz konusu değildir.
506 Se_yılı Erenunun 2. ve 3.r:ıaddesine göre sigortnlı dururı_da olan
kimselerin aynı kanunun 6 .naddesi hülmü gereğince işe alı:nr:ıol0.rı ile kanun
gereğince ve kendili~inden sigortalı niteliğini kazandıkları, avukatlar için
böyle bir ir:ıkan söz konusu olnadııh, avukatların ancak (avukat topluluk sigortesı sözleşr:ıesi)nin usulünce cerçekleştirilnesinden sonra sigorta ile
ilgilendirdikleri gerçeği karşısında gerek 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükürnleri ve gerekse 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu bükünleri ve bu konuda konulnuş şartlar;;ı ~öre yerinde görülmeyen yüksek 'I'er:ıyiz Mahkemesi lO.Hukuk Dairesinin Bozr:ıa Ilamına uyulnayarak Kanuna: uygun olan ilk kararda ıs
rar olurınası usül ve kanuna uygun görülr:ıüştür.
rarla~uı~

H Ü K Ü M
Gerekçesi yukarda arz ve izah edildi[:!;i üzere Yüksek 'I'enyiz M;-ıh
ker:ıesi 10. HukukADairesinin 1973/286 esas, 1973/624 karar no ve 8.10.1973
tarihli bozna ilanına uyulmayarak ıviahkener:ıizin 1973/4991 i. ve 1973/1651
Karar no. ve 16.7 .197~ tarihli ilk hükrıünde ISR!;.R OLUJYJMASINA
2.4.1974 Tarihinde davacı vekilleri Av.Mustafa ÇE::tintürk, Av.
Rahmi J1ağat, Av .Hilni Özata ve davalı vekili Av.Sezer Kayaş 'ın yüzlerine
karşı terıyizi kabil ol:rı.ı:ı.k üzere verilen karar alenen ve usulün tfhim olundu.2.4.1974

TÜRK!YE

Telg:Barob.irllk

BİRLİGİ

BAROLAR

Karanfil Sok,No.5

Kızılay

Telf: l8 1) 44 - ..Lı.9
... 8..-3-.1975

Ankara

: 9/402

Genelge No.
Bnro

.-

Konu: Baro

Bo.şknnJ.ığı

..... ..

31.12.1974 tarihi itibariyle Barolar
ve

soyadlnrı

ayrı ayrı

ile

Başkanları

Barolorınn ksyıtlı

Başkanınrının

avukat adedini

ve toplam olarak) gösteren liste

ilişikte

bilgilerinize

Saygılnrıtıızla.
B-:lşko.n

Avukat Faruk EREM
~2-·--~--__->''' /

RM/SO

ad

(kadın-erkek

sunulur.

Eki:l liste.

ve

avukat. '!J.dedi Hk.

B

AR

o

ADıl.NA

ADIYM1AN
AFYON
AllilASYA
ANYulRA
ANTALYA
ARTVİN

AYDIN
BALIKESİR

BOLU
BURSA
BURDUR
Çiı.N.tJIICALE
ÇORUM
DENİZLİ

DİYARBAKIR
EDİRNE

ELAZIG
ERZİNCilli

ERZURUM
ESKİŞEHİR

GAZIANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE

HATAY
ISPARTA
İS TimBUL
İZMİR

KARS

KASTAMONU
KAYSERİ

KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOC.A.ELİ

KONYA

BJJW

BAŞICANI

Av. İbrahim GÜN AY
Av.Ho.s::m TAŞ ER
Av.Turhnn İMRE
Av.Zeki GÖNENÇ
Av.Nejnt OGUZ
Av.Zeki ŞEREMET
Av.Hnmdi GÜRYEL
Av.Necmi AKÇASU
Av.Hurşit KANG.liL
Av.Orhan·ÇALIŞ

Av.Turgut BULUT
iı.v.Cahit K.lill.AARSIJU1
Av.Burhan Cnhit ALTAN
Av.M.Nurettin TAYŞI
Av.Behçet ÇOIV1AKOGLU
Av.M.Cevdet YARDIM
Av.Snbahattin ŞENVEL!
Av.Nernin ÖZKAYA
Av.N .ömer VARLIK
Av.Abdülkadir ERYüRT
Av.Ço.hnp DEJ'v1İRER
Av.Hnyri GÜNER İ
Av.Ahnet ERS ÖZ
Av.Necnti AKAGÜN
Av.Nabi ThTAL
Av.Hakkı Turo.n ÖNER
Av.Mehmet Ali !K! ZER
Av.Cengiz İLHAN
Av.Mürsel KÖSE
Av.Muhittin ERBAŞ
Av.ömer GÖZÜJ3ÜYÜK
Av.Vnhdet ATASAYAR
Av.S.Azmi GÖNÜL
Av.İbr::ı.him ÖNEN
Av.İhsan ONAR

Ked:ı.n

47

3

5
lO
554
22
2
18
37
12
40
5
14
ı

7
15
16
17
3
.6
24
10
5
ı

22
7
1562
132
5
2
16
7

:?
29
15

AVUKAT ADED!
Erkek

371
2l
74
40
2480
ı99

21
146
182
68
280
35
59
50
132
87
61
116
27
91
155
132
58
22
143
49
4108
715
42
4~

154
38
49
lll
286.

TOJ2lar:ı

418
2479
50
}034

221
23
164
219
80
320
4-0
73
51
139
102
77
133
30
97
179
142
63
23
165
56
56?0
847
47
47
170
45
52
140
301
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KÜTAHYA
MALATYA

Kadın

AVUKAT ADEDİ
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Toplan

MUŞ
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Av.Faruk ŞEKER
Av.M.Yusuf ÖZBAŞ
Av .Celil Ciı.N
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Av.Faruk AKSOY
Av.Şerafettin KAYA

NEVŞEHİR

Av.İsmet ŞAHİN

ı

NİGDE

ORDU

Av.M.Rasih ARISOY
Av.Ahr:ıet GÖNCÜ

3
9

86

·~

RİZE

Av.Os~an ÇALIŞKAN

4

51

Av. Tekin

7

100

55
107

Av.İsmet

15

150

165

25

27

ıı

70

81

3

22

25

13

60

6

47

73
53

7
1

83
68

90
69

4

39

43

4

45

49

ı

67

46

66
214

2891

12.579

.iı.v.Fevzi

MilliİSA
K.MAR.l\.Ş

.

Mli.RDİN

r.JIERSİN

'MUGLA

SAKt"ı.RYA

SAll!ISUliJ'
SİNOP
SİVAS
SİİRT

TEKİRDAG

TOKA.T
TRiiBZON
URFA
UŞAK

Vlt:N
YOZGAT
ZONGULDi.\.K

YiJilAN
K.ATAR
Av.Ali Galip ERGÜL
.Av.Ayho.n 1LGUN
Av.Fikri ŞENDUR
Av.Nezih Bülent USEL
Av.H.Ali DİZM.AN
Av.Fethi ÇULHA.
Av.Zeki ÇELEN
Av.İsnet ÇALIK
Jı.v .. Ahmet Yıldırım AKINOI
iı.v.Ünal ALLIOGLU
Av.Burhan IU~RAÇEL!K

GENEL

TOPLAM

7
9

46

53

76

85

20

160
68

100

5

57

62

24

225

249

65
17
35
57

?3

3

8
--..,,4.. ...,._..•
,

2'

71

21
}6

60

260

TÜRKİYE

Telg:Barobirlik

BAROLAR.

K'J.ranfil Sok. No, 5

B!RL!G!
~ızılay

Telf:l8 13 44- 46

Ankara
: 1'5.3.1975
Genelge No •. : 10/445
Konu : VIII.Genel Kurul
Tutanağı.

Bo.ro

Başkanlı€1;ı

..... . ..
s. 9,

10 Ocak 1975 tarililerinde Samsun•da yapılan
Genel Kurul toplantısına ait tutanaktan iki adedi ili-

VIII.

olağan

şikte

sunulmuştur.

Saygılnrımla.
Başkan

Ek: 2 adet tutanak.

Av. Faruk EREM.

TtJ'RK!YE
Telg:Barobirlik

BAROLAR

Karanfil Sok.No:5

Kızılay

B!RL!Ö!
Telf:lS

Ankar.a

ı;

44- 18 13 46

I975/483 2 O Mart 1975

Genelge no: ll
Konu
Ruhaatlı dava vekillerinin resmi kılık
giyebilecekleri hk.
Baro

Başkanh~ı

.... ·--· .... -· ....

Birliğimize yapılan başvurmalardan ruhaatlı dava vekilierinin Mahkemelerde resmi kıhk giyip gi~emeyece~i hususunda tereddütler bulundu~ görülmüş ve konu,'Yönetim Kurulumuzun 9 .. 3.19?5 tarihli toplantı
sında incelenmiş ve 1136 sayılı Avukatl:ık Kanununuri 185 ve geçici 13.maddeleri uyarınca ruhsath dava vekillerinin de Ilahkemalerde Avukatların resmi kılı~ını giyebileceklerine karar verilmiştir.
Bilginizi rica ederim.
Saygılarımla.
Başkım

.Av.:B'aruk Erem

RM/SA

TÜRKİYE

Telg:Barobirlik

BAROLAR

Karanfil Sokak

B ! RL

No 5 Ankara

Gİ

İ

Telf~18

13 44 -46

Ankara
: 4·4~I975
Genelge No: 12/604
Konu
Birlik Kesenegiuin
II. Taksitlerinin
gönderilDesi Hak.
Baro
................

Başkanl:ı.ğ:ı.

1975

yılı

Birlik

keseneğinizin

31.12.1974 tarihinde Baronuza kayıtlı olduğunu bildirdiğiniz avukat adedine göre aylık 10,-lira
üzerinden hesaplandı.ğ;ı, ve Birliğin gelir bütçesinin bu esasa göre düzenlendiği bundan önceki genelgeleriui~e bildiriluişti.
Buna göre 1.975 yılında ödem::ıesi gereken kesenek borcunuz
••••••••••••• liradır.
1974 yılından devreden borcu;·ıuzla birlikte 1975 y:ı.lı kesene(;i ikinci taksidinin ve diğer borçlarınızın aeele olarak Birliği
nizin T,O Ziraat Bankası K:ı.z:ı.lay Şubesindeki 630/493 sayılJ. hesabına
havale edilDesini ve bu durunun ayrıca bir yazı ile Birliğinize duyurulnasın:ı. önenle riea ederiz.
Saygılarl.n:ı.zla,

Saynan
Av,Mehnet

Başkan

Kavaklılar

Av.Faruk

Erer~,
/'

Kesenek Borcu
TL
1974 yılından devreden,,.,,., ••••
1975 keseneği r.veii,tak ••••••• ~~
TOPLAJ\il
1975 yılında gönderilen~~~·~~.~ ••

KALAN
Di$er

RM/Ş İ

Borçlarınız

--~T~L~------

, .

.•. /~/

/ / ~ -;r/·::.< ..·

; . ·. >~~ //. -·7
\ /'

/..-

'

.

TÜRKİYE

Karanfil Sokak No,5

Tel:B8robirlilc

B!RLİGİ

BAROLAR

Kızııay

Tclf: 18 13 44 - 46

.AJ;ı.ka.ra:

9a4•l975

Geu,elg.e ~: .l.}.l626

. . . .. . .

~

İlg1ı 27.1.1975 gün ve 2/122 snyıl.:ı. genel;_;e}::iz.t
İ1r~ide ta:rib. ve soyısı oelirtilen gecıelge·,:üzle istenen,

1974

yıl:ı.ndo.

vefat

sdeıı.

avukat adedinin

bildiriL.ıesini

rica

Saygılar:ı.ı:ıla •
Başk::ın

Av • .Faruk EREM

s. o.

ede;ri;:ı..

TÜRKİYE

T e 1 g: barobirlik

Baro

Başkanlığı

........

diğimiz

BAROLAR

B

İ

RL

Karanfil SokakNo. 5 Ankara

Gİ

İ

Telf: 18 13 44 - 46

Ankara
ı t'ı.,4ıı-.l!?t
Genelge No
~ !4~
Konu: Bültenler için
adres d~işikli~i Hk.

Gösterilen bütün ihtimama rağmen meslekdaşlarımıza gönderBÜLTEN'lerin bir kısmı geri gelmektedir.
.....

~~

Bu nedenle BÜLTEN'lerin meslekdaşlarımızın eline zamanında
ulaşabilmesini sa~lamak amac~yla Baronuza yeni kaydolan meslekdaşlarıını
zın açik adresleriyle, adresleri değişenlerin en son adreslerinin en k~sa
zamanda Birliğimize bildirilmesini rica e.derim.

Saygılarımla.
Başkan

Av. Faruk EREM
'

Ri\II/SO

TÜRKİYE

Te lgiSarabirlik

BAROLAR

Karanfil Sokak No.5

B

İ

Kızılay

RL

İ

Gİ

Tel: 18 13 44 - 46

Ankara
:24,4~!975
Genelge No: I5J68~
Konu: Sigorta primleri Hk.
Baro

Başkanlığı

.. ......
İlgi;

14.2.1974 gün ve 11/617

sayılı

genelgemiz.

İlgi

gene];gemizle istenen, Tip Sözleşme uyarınca 1970-1974
yıllarında Baronuzca Sosyal Sigortalar Kurumuna her yıl kaç avukat için
toplam olarak ne kadar prim yatırıldı';ının yıl yıl ve 31.12.1974 tarihinden sonra da (1975 yılında yatırılanlar dahil) aynı şekilde üçer aylık
dönemlere ait olanların ayrı ayrı toplaLllar halinde bildirilmesini önemle
rica ederim.

Sayt;ılarımla.
Başkan

Av. Faruk EREM

s. o.

TÜRKİYE

Telg:Barobirlik

Baro

Başkanlığı

.....

BAROLAR

Karanfil Sokak No.5

Kızılay

Tel: 18 13 44 - 46

Ankara :24.4.I975
Genelge No : 16/690
Koriu : 1975 yılı 2.Avukatlık
Sınavı Hk.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 28 ve takip eden ve geçici 7 ve
Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 29 ve takip eden maddeleri uyarınca
1975 yılının ikinci sınavı 12-13 Mayıs 1975 Pazartesi ve Salı günleri
yapılacaktır. Buna ait duyurunun bir örneği aşağıya çıkarılmıştır.
Staj bitim belgesi almış ve bu belgenin günü ile sınav günü arasın
da iki yıldan fazla bir süre geçmemiş olan adayların Yönetim Kurulunuzca tesbit edilerek, üç nüsha sınav giriş belgesi düzenlenmesini, adlarının sınava girecekler listesine yazılmasını, sınav giriş belgesinin
bir örneğinin adaya verilmesini, bir örneğinin sınava girecekler listesi ile birlikte sınav gününden enaz bir hafta önce bulunacak şekilde
Birliğe gönderilmesini, bir örneEinin de adayın staj dosyasında saklanmasını, Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 33. maddesine göre de, Bo.ronuz
bölgesi içinde sınavın ve mülakatın yer, gün ve saatinin ilan edilmesini önemle rica ederim.

,. '

'"'·

Saygılarımla.
Başkan

Av. 1!' aruk EREM

DUYURU
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 28 ve takip eden ve geçici 7 ve Avukatl.ık Kanunu Yönetmeliğinin 29 ve takip eden maddeleri uyarınca 1975 yılı
2. Avukatlık sınavı 12-13 M1yıs 1975 Pazartesi ve Salı günleri, Sınavda
başarısız olanların mültı.katları da 20 MayJ.s 1975 Salı günü aşağıdaki
şartlarla Birlik Binasında yapılacaktır.
1- Adayların Barolarından alacakları sınav giriş belggleri ile
birlikte 12 Mayıs 1975 Pazartesi günü saat 8.30 da Birlik Binasında bulunmaları gereklidir,
2- Sınav 12 Mayıs 1975 Pazartesi günü saat 9.00-12.00 arasında
Anayasa ve İdare Hukuku ile Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları, aynı
gün ög1eden sonra 14.00-17 1 00 arasında Ceza ve Ceza Usu1i.i Huknlm, 12 Mayıs
1975 Sal:ı, 9.00-12.00 arasında Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Ticaret
Hukuku aynı gün 14.00·17.00 arasında İş Hulmlm, İcra ve İflas Hukuku ve
Hukuk Usulü konularında yazılı ol:ırak yapılacaktır.
3- Sınav düzen ve güvenini bozduklarından sınav d:ışı bırakılanlar
la, sınav belgesi aldıltı halde sınava girmeyenler sınavda başarısız
sayılır.

TÜRK1YE BAROLAR BİRLİGİ
RM/SO

T

UR

Telg:Barobirlik

K

I

YE

B AR OL AR

Karanfil Sokak No. 5

B 1 R L !

Kızılay

~

1

· Te1f: 18 13 44 - 46

Ankara
:24.4.1975
Genelge No: 17/691
Konu: Avukatların Sosyal
Güvenlikleri Hk.
Baro

Başkanlığı

. . . . . . ..

Sosyal güvenlik sorunları ile ilgili
olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlütı;ü yetkilileri ile yapılan
toplantı sonunda varılan görüş birliği uyarınca Genel Müdürlügün Şube
lerine gönderdiği genelgelerin birer örneği ilişikte sunulmuştur.
Bilginizi rica eqerim.
Meslekdaşlarımızın

Saygılarımla.

Başkan

Eki:

ı-Avukatların yaşlılık aylığı

alarak mesleklerine devam edebilecelüeri ve
geç verilen bordroların kabul edilebileceği
hakkında S,s,K. Genel Md.nün 1975/1857 sayılı
genelgesi,
2-Bir işyerinin vektlletini alan avukatın
ifa ettiği görevin hizmet veya vekalet akdi
sayılması hakkında s,s 1 K• Genel Md.nün 1975/
1849 sa.yılı genelgesi 1

RM/SO

SOSYAL S1GORTALAR KURlJMU
GENEL Mi:İDÜRLÜGÜ
Şube S a ~ ı
Eki
Tir-"""" o317 36B85

Ankara, 1664.1975

m

GENELGE
1'9?5/1857
ı- Bilindiği

üzere, 506

sayılı

Kanunun 58 ve 63.maddeleri

gereğince, Nalullük ve Yaşlılık aylığı almakta iken Sigortalı olarak
çalışmaya başlıyanların aylıkları, ~alışmaya başladıklar:ı.. tarihten

itibaren kesilmektedir.
Topluluk sigortasına tabi bulunan Avu~atların se~best avukat
olarak mesleklerini icra etmeleri halinde Malullük ve Yaşlılık Sigortalarından bağlanan aylıkların keeilmemesi gerektiği, Yargıtay Hukuk
Genel Kurulunun 22.1.1975 tarihli 1974/10-254 Esas 5? Karar sayılı
ilamı ile hükme bağlanmış bulunmaktad:ı..r.
Bu itibarla, tahsis talebinde bulunan Avukatlardan ekli örneğe
uygun beyan kağıdı alınmasınL,
2- Tip Sözleşme gereğinee Avukatların primlerini, dönemleri
takip eden ayın 10. gününe kada~ Kurumumuzun Bankadaki hesabına yatı
rıp alacakları makbuzu o ayın 20, gününe kadar bağlı bulundukları
Baro Başkanlığına ibraz etmeleri gerektiği halde bu yönden bazı geoikmeler oldu~ ve dolayı~iyle Ba~o Başkanlıkların~a da bordroların
Şubelerimize geeikerek verildiği anlaşılmaktadıY.
.
Bu gee1kıı<.:lorden dolayı ilgililer hakkında herhangi bir işlem
yapılmadan önce Barolarla temasa geçilmesini ve bu suretle bordroların alınmasının sağlanmasını,

rica ederit:.

GENEL I1ÜDÜRLüK
A.Nuri Ernam
M.I1u't
Genel I"'üdü:w
Genel I"'üdü? Yard.V.
(!T1ZA)
(!I1ZA)
KİGIDI

BEYAN
Topluluk

Sigortasından

••• / •• ,/1975 tarihinde ayrıldım. Serbest
devam ettiriyorum1
olarak çalışınağa başlarsam. keyfiyeti derhal ve yazı

Avukatlık işimi

Sigortalı
bildireceğim.

ile kuruma

1 /19
Sigorta Sicil No:
Adı ve Soyadı
:
Adresi

ASLININ AYNIDIIJ..

SOSYAL

SİGORTALAR

KJRJMJ

GElmL lVilİDÜ'RLÜGÜ

Uub e .;;S;.::a::...:v~ı=------IX - 031/202365

Ankara, l.Lt-.1975
Özü:Bir müessesade Hukuk

Müşavirliği gör~ini yapan
Avukatların 1136 veyo 506
sayJ.lı Kanunla ilgilendiri1-

mel,eri Hk.
GENELGE
1975/1849

Kurumumuzo. yapılan mül'acaatlardan, bir müessesede Hukuk Müşa
::;örevini yapan avukatlarJ.n 1136 sayılı Avukatl:ı..k Kanununa
göre Topluluk Sigortasına mı, yoksa 506 sayılı Sosyal Sigortalar ıa.
nununun 2 nci maddesine göre mecburi sigortaya ml. taM olacakl~
hususuııda tereddüt hasıl olduğu anlsşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 506 sayıl:ı. Kan.tn:ı.un 2 nci maddesinde, bir
hizmet aktine dayanarak, bir veya birkaç işveren taraf:ı.ndan çalış
tırılanların, bu kanuna göre eigortalJ. sayılocalı::ları, 86 nç.:ı. maddesinde ise, 2 nci ve 3 üncü maddelere göre sigortal:ı. durıımunda bulunmayanların Topl1ıluk Sigortasına tabi tutulabilecekleri hükme bağlan
virliği

mış bulunmaktadır.

Yargıtay Hukulı:: Genel Kurulunun son kararı muvacehesinde,
şanla çalıştıran arasında hizmet aletinin mevcut olduğunun kabul
bilmesi için, çalışan kimsenin işveren tarafından işe alınmas:ı.,

çalı

edilehizmegörülmesi gerekmekte-

.. tin işverenin işyerinde ve onun denetimi alt:ı.nda
dir.
·
Bu duruma göre, sözkonusu Hukuk Müşavirlerinin, bir ücret
karşılığında, mesaisinin tamamını veya bir kısmını işverene hasrederek işverenin emir ve talimat:ı. alt:ı.nda ve onun işyerinde çalışmaları
halinde, hizmet aktinin mevcut olduğu kabul edilerek, 506 sayılı Kanunun 2 nci maddes:ine istinaden sir:;ortal:ı. addedilmeleri, buna mukabil,
işlerini işverene ait işyerlerine uğramakslzın leendi bürolarında yapmalcı.rı halinde, hizmet a~ti mevcut olmayacağı cihetle, Topluluk Sigortasına tabi tutulmalar:ı. ic::-:betmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmo.sını rica
ederiz.
GENEL MÜDURLÜK
M.Mut
Genel Müdür
.

ASLTNH; .AYHIDIR,

'

s. o.

ıt ·'

·''''
...

r1

_'

1./
....
,

./,

:ı<

/

(İMZA)

T.Özerkan

lht.Si;;~Müdürü
ı.,IhZA)

Y.

TÜRKİYE

~lg;;Barohirl.ik

BAROLAR B!RLİGİ
.Kar_e..n..fil Sokak . Ne:S Allkara Tel:l8 13 44 Ankara

: 23.5.I975

~enelge ııo:

Konu

46

:

:ra..!BLı.l_
~rliK ~i
hakkında,.

Baro

--.

Başkanlıg"ı

12 Nisan 1975 Cumartesi günü

inceleyen Denetçiler•
pek çok olduğunu ve bunun en

hesaplarımızı

keseDek borçlarının bu yıl
kısa zamanda tahsil edilmesi gerektigini raporlarında belirt~işlerdir.
Yönetim Kurulumuz da Denetçilerin haklı olan bu görüşünü benim•
siyerek borçlu Barolara genelge gönderilmesine karar vermiştir.
Bu itibarla aşaS1da gösterilen süresi geçmiş Birlik kesenek bor~
cunuzun; T.C.Ziraat Bankası Kızılay Şubesindeki 6;0/493 sayılı besabJ;mı~a
havale edilmesini, ayrıca bir yazı ile Birli~imize 'bilıdirilmesini önemle
rica ed<:n.·iz.

Baroların birilcmiş

Saygl.larl.ml.zla 1
Sayman
Av.Mehmet Kavakh1ar__

Kesenek Borcunuz
1974 Yılından devir
1975 Yılı I inoi taksit
1975 Yılı II nei taksit

~•

.Af:.
····•••••••

.__.;;;;;.;..;;;..;..;;;;;.;;.;;;;.,..;;;.=-.-=;;;;;:...,--""""""'"" .,,.-..WJ•~-· !'E.. Y9E

RM/Ş!

..... ....

••••••••••
~

~

Başkan

Av.Faruk Erem

TÜRK!YE
Telg:Barobirlik

Baro

Başkanlığı

.. . . .

BAROLAR

Karanfil Sokak No. 5

B

1 R L 1 G1

Kızılay

Telf:l8 13 44 - 46
Ankara
: 5.6.I975
Genelge N o : I 9/90S
Konu : 1975 yılı 3.Avukatlık
Sınavı

Hk.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 28 ve takip eden ve geçici 7 ve
Avukatlık Kanunu Yönetimeliğinin 29 ve takip eden maddeleri uyarınca 1975
yılı üçüncü sınavı 14-15 Temmuz
1975 Pazartesi ve Salı günleri yapılacak

Buna ait duyurunun bir örneği aşağıya çıkarılmıştır.
- Staj bitim belgesi almış ve bu belgenin günü ile sinav günü arasında iki yıldan fazla bir süre geçmemiş olan adayların Yönetim Kurulunuzca
tesbit edilerek, üç nüsha sınav giriş belgesi düzenlenmesini, adlarının
sınava girecekler listesine yazılmasını, sınav giriş belgesinin bir örneği
nin adaya verilmesini, bir örneğinin sınava girecekler listesi ile birlikte
sınav gününden enaz bır hafta önce bulunacak şekilde Birliğe gönderilmesini,
bir örneğinin de adayın staj dosyasında saklanmasını, Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 33. maddesine göre de, Baronuz bölgesi içinde sınavın ve mülftkatın
yer, gün ve saatinin il~m edilmesini önemle rica .ederim.
tır.

Saygılarımla.
Başkan

Av. Faruk
_

EREl\.{
...........-·

DUYURU
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 28 ve takip eden ve geçici 7• ve Avukatlık
Kanunu Yönetmeliğinin 29 ve takip eden maddeleri uyarınca 1975 yılı üçüncü
Avukatlık Sınavı 14-15 Temmuz 1975 Pazartesi ve Salı günleri, Sınavda başarı
sız olanlnrın mülakatları da 21 Temmuz 1975'Pazartesi günü aşağıdaki şartlar
la Birlik Binasında yapılacaktır.
1- Adayların Barolarından alacakları sınav giriş belggleri ile birlikte 14 Temmuz 1975 Pazartesi günü saat 8.30 da Birlik Binasında bulunmaları
ger· eKlidir.
2- Sınav 14 Temmuz 1975 Pazartesi günü saat 9.00-12.00 arasında Anayasa
ve !dare Hukuku ile Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları, aynı gün öğleden
sonra 14.00-17 .oo arasında Ceza ve Ceza Usulü Hula,ıku, 15 Temmuz 1975 Salı
günü 9.00-12.00 arasında ~edeni Huku~, Borçl~r Hukuku ve Ticaret Hukuku aynı
gün 14.00-17.00 arasında Iş Hukuku, Icra ve Iflas Hukuku ve Hukuk Usulü
konularında y2zılı olarak yapılacaktır.
3- Sınav düzen ve güvenini bozduklarından sınav dışı bırakılanlarla,
sınav belgesi aldığı halde sınava girmeyenler sınavda başarısız sayılır.

s.o.

TtlRK!YE BAROLAR

B!RLİG!

BAROLAR
B!RL:tG:t
TÜRK:tY.E
Karanfil Sokak No:5 Kizılay-Ankara Telf:18 13 44 - 46
Telg:Barobirlik

Baro

Başkanlı~ı

Ankara
Genelge No:

.I7.6.I975
20/I0 22

cı(lt;.oOoocı~aoooo•

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 186 ve mütef.ldp maddelerinden dava vekilleri ile dava taki~çilerinin de yararlandır:tldtlüarı ve topluluk sigortasına girdikleri malumunuzdur.
J:ı.y:nı kanunun geçici 1 .nacldesinde Avukatların ya:r:arlanabilmel~ri __ iç~~ 2000 gün Baro~a kayıtlı olduklarının ~e~ge~endi~il~e~i hakkında
kı halmun, adı geçenlerın 1136 sayılı kanunun ;y,J.rurluğe gıroı~ı 7.7.1969
tarihinden örice Baroda kayıtlı. bulunnamaları sebebiyle, Baoolarca dava takipçilerir.:e uygulannasına inkarı görülenemektedir. Ancak, bu şahıslar ?.'f.
1969 tarihinden önce de dava ve iş takip edebilmekti:l ye vergi ödeuekte idiler. Bu nedenle faaliyette bulunduklarına dair resmı kayıtlar mevcut olduğundan, bu hususlar resm.en belgelendirilmek kaydiyle ve bunlara c.ayanarak
Barolarır, vereceği belgelerin geçerli sayıltıası Sosyal Sigortalar Kurunu
·Genel Müdiirlüğ:ünden 10.9.1974 tarih ve 2181 sayılı yazınızla rica edilmişti.
Bunun üzerine Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müeü~lüğü~den a•
lınar: 9.6.1975 tarih ve 335135 sayılı yazı aynen aşağıya çıkatılmışt:ı,:r.
Bilgi edinilmesini ve sözü geçen yazıda belirtildif:ı;i üz~re iş•
lem yapılrıasıni rica ederim.
Saygılarıtnla,
Başkan

Av.Faruk Erem
.-·---·,

Türkiye Barolar Birliği Başkanlı~ı
ANKARA
10.9.1974 gün ve 2181 sayılı yazınız karş:ı.lığ:ıdır.
Bilindiği üzere, dava takipçilerinin Baro listelerine ~ayl.t
ları 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 17.naddesi gerağ:incc Kanunun yU·
rürlük tarihi olan 7.7.1969 tarihinden itibaren yap1ldığına göre, bu kimse•
lnrin "daha önceki lO yıl içü en az 2000 g;ii.n Baro listesine kayıtlı olna
şartırn haiz olanıyacakları sor:ucuna varılabilir ise de; geçici 13 üncü ma~
denin 3 üncü fıkrasının listeye yazılma, bu Kanunun dava vekilierine tanıdı
ğı hak ve yetkilerden faydalam.1ak v0 yükünlore tabi olmak bakımından, Baro
Lovhasına yazılrıası:rıın, sonuçlarını doğurur hükr1ü ve r:ıülga 3499 sayıh. A~·
katlık KA.nunur. r:;eçici 4 üncü naddesinin (B) fıkrasınq nazaran, adliye encil•
Fıen vey2. heyetlerince Adalet Baksnlıttına gönderilmek üzere dava vekilleri
hakkır·C'a liste düzenlerı...rııcsi rıuvacehesi:ru.1r1, lister: in· 1136 sayılı Kanundar..
önc·3 varolması sebebiyle, bu listey0 göte geçici 1 inci naddenin (A) fıkra·
sınır' (a) bendindeki hizrıetlerin tevsik olur,abilece~i esasından hareketle
dnva Vb iş takipçilerirıiro. de geçici Lr.ı,addeden istifade eti'leleri gerekm.ek•
tedir.
Bu i tibarla, c.ava ve iş takipçil8ri içir yukarıda belirtiler,
adli nercilerder. alınacak belgelere göre Bnrolarca d.üzenlen.ecek Çalışma
E~:lgelsri Kurununuzca geçerli sayılnaktadır.
Bilgi edirülr~esini rica ed,.eriz.

AJ:ı../SA

GENEL ~'IÜDÜRLÜK
, A.Nuri Ernan
H.Giray
Genel Müdür Yrd.Vek.
İhtiyarlık Sigortar
Müctürü
(imza)
(imza)

'

'•

T U1 K1 YE

BAR OLAR

B ! R L ! G!

Arıkara

Baro

Eaşkanl:ı~:ı.

: 2S.~.I975

Genelge No : 21/ 1055
Konu :Hukuk Devleti ilkesin4en
sapma anl~na seıen 4e?e
r~tla~ıA 10~Unl•.-••ı

ıcart:ı.a2.Ada ~yınl un

• • • • • • • •

'bil<l.~i

Ek~

an .

:Sir süreden beri, Hukuk Devleti ilkes.in4en sapma anlamına
gelen davranışların yo~laşması karşısında Y8netim Kurulumuzua yayınla
d:ı.gı bildirinin bir örne~i aşa~ıya çıkarılmıştır.
Bilginizi rica ederim.
Saygılarımla.

BaŞkan

Av. F.aruk ..~ '1 .
_·_;. .,~. ..··" ) . .... ·_·....2..
t""""··.'""
__

·_

' - •· ·. . --l~,,,,,""»
.

.

~
.

'

TÜRK!YE BAROLAR B!RL!ö:tN!li 1.6.1975 GUNW
!STANBUL B!LDİR!S!

Bir süreden beri, Hukuk Devleti ilkesinden sapma anlamına
davranışların yoğunlaşması karşıslnda, Türkiye Barolar Birligi Yönetim
lu, siyasi kuruluşları bir kere daha uyarmak zorunlu~u duymaktadır.

gelen
Kuru-

Hukukun reddettigi güç ve yöntemlerin kullanılması, kurumları
saramaktan öteye hiç bir yarar getirmemiştir. Hangi ned-enle olursa olsun,
olag;an dışı uygulamaların_vazgeçilmezlif!;ini savunanların haklı çlktı~ı hic;
bir dönem yaşanmamıştır.
Toplumun varlı~ı ve esenliği, hepimizin ortak arııacıdır. Ancak,
bu amaca ulaşacak tüm çalışmalar, hiç bir zaman Hukuk Devletinden ayrılmayı
öngörmemelidir. Anayasamızın Hukuk Devleti kavramı ile savundugu gerçek
budur.
Hukuk Devletine aykırılık ve bunun sonucu, Hukukun ttstünlü~ .
ilkesi ile ba~aş:::nıyacak uygulamalara olanak vermek, Hukukun ttstünlüaü gibi
ileri bir anlayışın itici gücü ile oluşan Anayasamıza karşı gelmektir.
Hukukakarşı direnişin Anayasayı ihlale dönüşümünden sakınmak
bütün kuruluşların başta gelen görevlerindendir.
Türkiye Barolar Birli~i
Yönetim Kurulu

Adına Başkan.Faruk EREM~

RM/SO

.

,• ~--~_,v•.:~ ;./·-~··--~

.

'}ll >1'/"f.; .
. -jj_l:..:..
--

T tt R K İ Y E B A R O L A R B 1 R L 1 G İ
Telg:Barobirlik Karanfil Sokak .No 5 .AııkEU'a -Te.l.t:.;.l.8 13- 44- 46
Ankara
:9.7.1975
Genelge No:22/1123
Konu
Birlik Kesene~inin
III.Taksitlerinin gönderilmesi Hak.
Baro

Başkanll.ğı

...............

1975 yılı Birlik keseneğinizin 31.12.1974 tarihinde Baronuza kayıtlı oldugunu bildirdiğiniz avukat adedine göre aylık 10,lira üzerinden hesaplandığı ve Birlik gelir bütçesinin bu esasa göre
düzenlendiği ve buna göre 1975 yılında ödenmesi gereken kesenek borcunuzun •••••••••••• TL olduğu bundan önceki genelgelerimizde bildirilmişti.

1974 yılından devreden borcunuzla birlikte 1975 yılı keseneği üçüncü taksidinin ve di~er borçlarin~zın aeele olarak Birli~i
mizin T.C Ziraat Bankası Kızılay Şubesindeki 630/493 sayılı hesabına
havale edilmesini ve bu durumun ayr~ca bir yazı ile Birliğimize duyurulmasını önemle rica ederiz.

Kesenek Borcu
TL
1974 yılından devreden
1975 Keseneği I·II ve •••••••••
III. taksitleri.
TOPLAM
• 1 ••••••••
1975 yılında gönderilen~l~-.-----
KALAN

•••••••••

DiSer

RM/Ş İ

Borçlarınız

__TL=----

r

O · .tt !\. .L

Telg:Barobirlik

Baro

l.

.ı;,

Karanfil

:B A R U IJ A .ı:t
Sokak No:5 A~Jcara

b

.L .tt

.Lı

r-\:1- .L

-

,

Telf: 18 13 44-18 13 46
Ankara
14.7.1975
Genelge No: 23/1153

Başkanlığı

••o.ıııooooo•o•O•fll

Maliye Bakanlıg';ı tarafından Hazine Avukatlarının görev yerleriueleki Barolara kayıt olmaları ve. Baro nakil ve yıllık aidatıarının 1975
yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelden ödenmesi hakkındaki 21 Ocak 1975 tarih ve 4198-7961/4763 slyılı ve 3 Teamuz 1975 tarih ve 4198-7961;
39670 sayılı genelgeleri örnekleri aşağıya çıkarılmıştır.
Bilginizi rica ederim.
Saygılarımla.

· Bafikan
Av.Faruk Erem

T.C.

MAL!YE BAKANLIGT
ANI\.llRA

BAHUM
Konu

4198-7961/4763
Hazine Avukatlarının
Baroya kayıtları hk.

Defterdarlığına

· Muhakemat MüdürlüğÜne
Bölge Muhakemat Müdürlüğüne
Malmüdürlüğüne

Bilindiği üzere ,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı
Kanunla değişik 36.maddesi ile 1136 ~ay~lı Avukatlık F~nununun 66.maddesi
hükümlerine göre Hazine Avukatlarının Baroya kayıtlı bulu~ryaları zorunludur.
Bu nedenle, teşkilatınızda görevli Hazine Avukatlarının kayıtlı
bulundukları Baro ile sicil nunaralarının bildirilmesi, kayıtlı olmayan
Hazine Avukatı mevcut ise kayıtların;ı_ yaptırmalarının temini ve sonucunelan 'kısa sürede bilgi verilmesi önemle rica olunur.
Maliye Bakanı Y.
(imza)
T .C.
ASLININ ATiliDIR
MALİYE BAKANI.IGI

ANKARA

BAHUM:4198/7961-39670
Konu :Baro aidatıarının ödenne

şekli

hk.
Defterdarlığına

Muhakemat f'1üdürlüğüne
Bölge Muhakemat Mücürlüğüne
Malmüdürlüğüne

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayilı Kanunla değişik
36.maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 66.maddesi hükümlerine göre
Baroya kayıtları zorunlu bulunan Muhakemat ve Bölge Muhakemat Müdürleri ile Müşavir Avukat ve Hazine Avukatlarının Baro nakil ve yıllık aidatıarının
1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R)işaretli cetvelden Bakanlığı
mızca öderınesi kabul edilmis bulunmaktadır.
Teşkilatını zda çalıŞan yukarıda ünvanıarı yazılı personelin ı. 3. 975
tarihinden sonraya ait Baro Yıllık aidatıarının 116 02 1 001 340 Tarifeye
bağlı ödemeler tertibinin (e)bendinin ikinci c~tmlesindeki "Genel ve Katma
Bütçeli !darelerin, yargı organlarında temsil yetkisini kullanabilmeleri
baroya kayıtlı olrı.a şartına bağlı bulunan kadrolu personelinin baro nakil
ve yıllık aidatları" hükmüne dayanılarak altı aylık süre ile ve sürenin
işlennesinden sonra iki defada mahallen tahakkuklarının yapılmak suretiyle
araca doğrudan Barosuna ödenmesi rica olunur.
M
k"'rıı y
na ı·ıye Bau..
•
(imza)
ASLINUJ AnnDIR

i

TÜRKİYE

Telg:Barobirlik

BAROLAR
Karanfil Sok. No:5 Ankara

B!RL!G:t
Telf: 18 13 44-18 13 46
Ankara
:14.7.1975
Genelge no:24/1154

Baro

Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlı~ından alınan 8.?.1975 tarihli tel yazıda: Erzurum (ıot,ıumlu Yusuf Meriç isimli bir şahsın Hukuk mezunu olmadı
~ı halde Avukatlık stajı yapmak isteğiyle Barolarına müracaat.ettiği,an
cak, durunun farkedilmesi sebebiyle kaybolduğu bildirilerek keyfiyetin
Barolara duyurulması; veMersin Barosu Başkanlığından alınan 8.7.1975 tarih ve 454 sayılı yazıda da; Baroları stajiyer listesinde yazılı Ali Hercioğlu 'nun dosyasına ibraz ettiğıj:; Noterden tasdikli çıkrna belgesinin sahte oldu[Su FakÜlte'ye yazılan 21.5.19?5 tarih ve 320 sayılı yazılarına verilen Ankara Hukuk FakÜltesi'nin 23.6.1975 tarih ve 2069 sayılı cevab:L
yazılarından anıaşılmakla stajiyer listesinden kaydının silinnesine 8.7.
1975 tarih ve 96 sayı ile karar verilerek durumun diğer Barolara da bildirilm~si i~tenilmiş ve adı geçenin Bursa'da ele geçtiği Tercüman Gazetesinin ll Temmuz 1975 tarihli nüshasında yayınlanmış ve bu yazıda ilgilinin üzerinde 4 ayrı kimlik ka~ıdı bulunup bunlarda Ali Yusuf Meriç,
Ali Mercioğlu, Ali Mertoğlu ve Ali Demircan diye yazılı olduğu belirtilmiş ve Erzurum doğumlu olarak görüıen ve Elazığ doğumlu olduğQ anlaşılan
32 yaşındaki bu şahsın kimlik cüzdanıarı iThe mezuniyet belgesini kendisinin düzenlediğini söylediğinin yazılı olduğu görülmüştür.
Bilginizi rica ederim.
Saygılarımla.
Başkan

Av.Faruk Erem
AA/SA

"1)'"
,)

ll

'·

TV'RK!YE

Telg:Barobirlik

BAROLAR

Karanfil Sokak No:5

B!RL!G!
Kızılay
Telf:l8 13 44 - 46

Ankara
Genelge
Konu
Baro

No~

30.7.I975

~~1iıı

Başkanlıf!;ı

hk.

••o•••• .. c-oooo••

1136

4.

Avukatlık sınavı

Sayılı Avukatlık

7 ve Avukatlık Kanunu
ca 1975 yılı dördüncü

Kanununun 28 ve takip eden ve geçici

29

Yönetmeli~inin
ve takip eden maddeleri uyarın-·
sınavı
Eylül 1975 Pazartesi ve Salı günleri yapılacaktır. Buna ait duyurunun bir örne~i aşa~ıya çıkarılmıştır.
·
Staj bitim belgesi almış ve bu belgenin ~jnü ile sınav ~inü
arasında i,ki yıldan .fazla bir süre geçmemiş olan adayların Yönetim Kurulunuzca tesbit edilerek, üç nüsha sınav giriş belg~si düzenlenmesini, adlarının sınava girecekler listesine yazılmasını, sınav giriş belgesinin
bir örne~inin ada~a verilmesini, bir örne~inin sınav~girecekler listesi
ile birlikte sınav gününden enaz bir ha.f'ta önce bulunacak ş_ekilde Birli~e gönderilmesini~ bir Brne~nin de adayın staj dosyasında saklanmasını.
Avukatlık Kanunu .Iönetmeli~inin 33 .• maddesine göre de, Baronuz bölgesi

8,9

içinde sınavın ve mülakatın yer, gUn ve saatinin ilan edilmesini önemle
rica ederim.
Saygılarımla.
Başkan

Av .Faruk EREM

DUYUR U

1136 Sa;y111 Avukatlık Kanununun 28--V"'e.taki:p eden ve geçici

?. ve

29

Avukatlık Kanunu Xönetmeli~inin
ve takip eden maddeleri uyarınca
1975 yılı dördüneü Avukatl~k S~navı 8~9 Eylül 1975 Pazartesi ve Salı günleri; sınavda başar~sız olanların mülakatları da 15 Eylül 19?5 Pazartesi

günü

aşaf!;l.d.aki şartla.rla

Birlik

Binasında yapılacaktır.

l•Adayların larolarından alRcakları sınav giriş belgeleri ile birlikte 8 Eylül 1975 .Fazartesi günü saat 8.30'da Birlik Binasında bulunmaları gereklidir.
2-Sınav 8 ~lül 1975 Pazartesi günü saa~ 9.00-12.00 arasında
Anayasa ve !dare Huk\ık.'u ile Avukatlık Kanunu ve Meslek P:urall-an., ~
gün ögleden sonra 14.00.1?.00 arasında Ceza ve Ceza Usulü Hukulm, 9 Eylül
19?5 Salı gfuı.ü 9.00.12.00 arasl.nda Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Tica ...
ret Hukuku aynı. gün l4.C»-l?.OO arasında !ş Hukuku, !cra ve l.f'las Hukuku
ve Hukuk Usulü konularında yazılı olarak yapılacaktır.
3-Sı.na"' düzen ve gilvenini bozduklarından sl.nav dışı bırakıla
larla, sınav belgesi alds~ halde sınava girmeyenler sınavda başarısız,
sayılır.

TURK!YE BAROLAR

RM/SA

B!RLİ~!

. __;:;:::?-?- ---;_;;;
/'

ı

TURK
Telg:Barobirlik

İ

YE

B A R OL AR

Karanfil Sokak No. 5

B 1 R L 1 Gİ

K~z~lay

Telf:l8 13 44 - 46

Ankara : 30.?.I9?5
Genelge No:26/ I254

Baro

Başkanlığı

. . . . .. . . .

1136 sayilı Kanunun 49. maddesine göre Birliğimizce
belirlenen ve 31, 12 ...19?4 tarihinden i tibaren giyilmesi zorunlu olan
resmi kılıktan (cübbeden) başkalarım.n giyilmeyecegi 5.11.19?3 gün ve
45/4010 sayılJ. genelgemizle bildirilmişti. Aynl. konuyu Yüksek Hakimler
Kurulu da Mahkeme ve Hakimiere ?,.12,1973 gün ve 973/15 .sayılı genelge
ile duyurmuştu~
Buna ragmen bazı avukatların hala eski resmi k~lığJ.
(cübbeyi) giymeje
devam ettigi tesbit edilmiştir.
Durum Yüksek Hakimler Kuruluna tekrar iletilmiştir.
Baronuzun da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesiniteski resmi
kı lığın (cü!) benin) giyilmesinin ön1enmes:i.ni önemle rica ederima

SaygılarıiD4a•
Başkan

""v

•

J!~aruk

ERE'-d
....--·-~

IDII/SO

-?·,~>;?/'

T ÜR K1 YE

Telg: Barobirlik

B AROL AR

Karanfil Sokak No. 5

B ! R L ! Gt

Kız~lay

Tclf: 18 13 44 - 46

Genelge No

ı

Konu : Ankara

"l
8 'ı-1"\MI::
~
......
7/;J

281129,
~ukuk

Fakültesi
mezunlarının ad ve adr~s
lerinin bildirilmesi Hk.

Baro

Başkanlığı

. .... ...

Ankara Hukuk Fakül,.tesinin kuruluşunun 50.• yıldönümü
veeilesiyle yapılacak faaliyetlerden haberdal:' etmek üzere Baronuza
kayıtlı Ankara Hukuk ]:i'akültesi mezunlarının ad ve adresleri Fakülte
tarafından istenmektedir.
!steğin.yerine

getirilmesini önemle rica eQ.erim.

.

Saygılarımla.
'

Başkan

Av. Faruk EREM
RM/SO

ı

TttRKİYE

Telg:Barobirlik

Kızılay

BAROLAR

B!RL!G!

Karanfil Sokak No: 5 Ankara Tel;.l8 13 44 .. 46

Gen lge Ne:29/I433
Tarih
I5,9.I975
Konu
Nakillerde
Baro

sigort~

~Gsyala~ının gön~
derilmesi hk~

Baş.kanlJ.~:ı.

...............

Birli€!;imize intiıtal eden olaylardan, bir Barodan Q.i(t~rine nakle•
den Avuka.t:ı.n sieil dosyasının gönderilmedi~i veya eksik gönderildi~i ve bu
yüzden meslekdaşlar:ı.m:ı.zın haklarının ziyaa u~ad:ıt:!;ı anlaş:ılml.şt1r.
.

.

Meslekdaşlarımız:ı.n

+yal güvenlif1;inin aksaınaınas:ı; :i.çin na)ciller..
de, avukatın.Sifil dosyası ile birlikte sisorta dosyas:ın:ın. da naklettilti
Baroyagönderilmesi gerekti~i 12.2.19?2 gün ve 113/3 sayılı ilke kararı. i•
le saptandı€!;ı.ndan; sigorta doşya ve işlemlerinin sattl:ı.kl:ı.. tutulmas:ı.nı ve
nakil.l:erde aynen nakledilen Baroya gCSnderilmesini
önemle riea ederim •
. _,...
.

Saygılar:ı.Diıa.
Başkan

Av.Faruk EREM

;;. ;.:;~~~-

,r•'

RM/SA

'/~~~··-~-'

,
TfiRKİYE

Telg:Ba.robirlilç

BAR'DLAR

Karanfil Sokak No:5

B!RL!G!

Kızılay-Ankara:

Tel:l8 13 44-46

Genelge No: 30/!502
25~9;1975
Tarih
Baro

Başkanlıl:!;ı

••o••••••••••o·e

' Baronuza Birliğimizce muhtelif tarihlerde gönderilen
kitap, rozet ve kimlik cüzdanı için nezdiniz<].e tutulan cari hesaba ait ekstre aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Gönderilen üçer ayl::ık genelgelerde gösterilmesine rağ
men teyit veya hav~le edilmeyen ve sene sonlarında devir edilen mezkUr
borcunuzun tetkik edilerek yıl sonuna kadar kapatılmasını önemle rica
eder:Lıı.

Saygılarım:ı.zla.
Sayınan

Av.Mehmet

Kavaklılarjl

RM/Ş!

A ç i k l_JL_~~~a~------

•

Alacak(TL.)
•
o

Başkan

Av.Faruk Erem

T Ü R K ! Y E B A R O L A R B ! R L ! G!
Telg:Ba:robirlik

Baro

Karanfil Sqkak Nç:ı. 5 Ih.zılay

Telf: lB

:Ş

44. -

46

Ankara
: 26.9.1975
Genelge No: 31/115!8
Konu: Ölüm Yardımı. esasıa
.
rının uygulanması Bk.

Başkanlığı.

. •••••••••••o•••

Samsun'da yapJ.lan Birli~imiz VJ;:II. Genel-Kurulunda kabul edilen
ve Ocak 1975/33 s~yJ.h BÜLTEtPin 4. sayfasında yayınlanan ÖLÜMYARDIM.I ESAS•
tıA.RI'nıh 8. maddesine göre uygulama 19'?& yılı başından itibaren başhyaeak

tir.
Ölüm yardımı fonuna Barolar her avukat için ayda lO,·TL. itiba- ·
riyle yılda 120,-TL. gönderecek, bu miktar, TBB kesene~ine ilıve edilerek
o statü içinde tahsil edilecek ve bütçede açılacak ayrı bir fasılda gös'
terilecektir. ·
Avukatlar. ölüm yardımındanyararlanmalarını isteyecekleri kimseleri TBB~ne g8nderecekleri bildirimlerde belirteceklerd.ir. Matbu,billi•
rim formüllerinden yeteri kadar Aralık ayında meslekdaşlar:ı,mıza daf!';ıtılma~
üzere, Barom,ıza gönderilecektir;.
"
Bu hususlar ve yardımın di~e:ro esaslarJ. gözününde 1rntula:rak, Birlif!';in, Baroların, meslektaşlarımızın ve geride bLr~acakları kimselerin
müşkül duruma d~şmemelerini saf!';lamak üzere·gerekli tedbirlerin şimdiden
alınmasını önemle -rica ederim.
'

'
Saygılarımia.

'

Başkan

Av.Faruk EREM

RM/SO

_

..";:;··-

.. ~--<~-~--~-;/~ .·· ~--~
.re·.

BAROLAR
B!RJ:ı!G!
Karanfil Sokak l~o. 5 Kl.zJ.lay
Tel!ı 18 13 44 • J6

TÜRKİYE

Celg:Barobirlik

Ankara

3aro
~

o

: 2.10.1975
G~nelge No:32/1557
Konu t 1912 sayJ.h Kanunun
uygulanmas ı Itk.

Başkanliğı
•

•

..

•

•

•

5 O 6 sayJ.lJ. tanunun 1912 sayılı Kanuni~ değiştirilen 78.
11addesiyle sigorta primine esas olan günlük kazançlar1h· asgari ve azami hadLerinde yapılan değişikliklerin tip sözleşmeye göre meslekdaşlarJ.mıza yannmasını sağlamak amacı ile Sosyal Güvenlik BakanlığJ. ile Sosyal Sigortalar
(urumu Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan görüşme, temas ve yazışma sonucunda
)osyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürliiğünden alınan ve uygulamayı gösteren
L Ekim 1975 gün ve IX-367/A-627021 sayılJ. cevabJ.n bir örneği aşağıya çıka
?ılmıştır.

Bu yazı gereğince işlem yapılacağının ve bu artJ.ş nisbetine
çöre tahakkuk edecek primin gayriresmi ve meslekdaşlarımJ.Za kolaylık olmak
izere nisbetlerini gösteren ekli cetvelin mes1ekdaşlarJ.mıza duyuru1masJ.nın
ıağlanma.sını önemle rica ederim.
Saygılarımla.

· Başkan
Av. Faruk EREM
;,~··

Ek:l
RM/SO
SOSYAL
Türkiye Barolar

.ıJirliği

.O aşkanlığı

SİGORTALAR

-·-

KURUMU GENEL MÜDÜ"RLÜGÜ
Ankara: 1 Ekim 1975
Sayı
: 627021
İŞaret:IX-367/A

İlgi:

8.9.1975 gün ve 1407 sayılı yazınız •
. 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değiştirilen 78 inci
roaddesile sigorta primine esas günlük ka~ançlarıD. asgari ve azami hadlerinde
yapJ.lan a:ı::-tış rı:edenile, tip sözleşmenin 4 üncü maddesi geretı;ince;
ı- Topluluk l::ligortasına devam eden Avukatların, halen ödemekte
oldukları prime esas günlük kazançlarının % 22 oranında ve 1912 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.7.1975 tarihinden itibaren bir defaya mahsus olmak
üzere ve dileklerine bakılmaksızın otomatikman arttırılması:na,
2- Artırmaya rağmen 40 liranın altında kalan günlük kazançların
~O liraya çıkarılmasına,
3- 10>10.1975 tarihine kadar ödenmesi gereken Tei!li!l,uz-Eylül dö:nemi prirnlerin Ekim 1975 ayı sonuna kadar ödenmesine,
Kurumumuz Müdürler Kurulunca karar verilmiş ve bu karar Sosyal
}üvenlik Bakanlığınca da tasvip edilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
GENEL. ~fÜDÜRLÜK
A.Nuri Ermaa.
H. Giray
·Genel Müdür Yl?d ...V.,. İhtiyarlık Sg.Ivld
( İMZA)

ASLININ AYNIDIR.

( !IviZA)

7•1975 tarihinde
;Drtasına
ğ;işikliği

giren 1912 say~l1 Kanun uyar1nca Topluluk
dahil avukatların günlük kazançlar1nda yapılması gereken
gösterir cetvel :
yürürlü~e

şbu cetvel !stanbui Bat'osu Sigorta Se#isinin görüşil olarak tanzim edil•
.ştir).

1•7.1975 tarihinden evv.eı mevcut olan 18·39 TL~ ol.an~ kazahçlar:ı. 40,.-TL•Ya.
·-164-.. TL. aras :ı. olan gilnÜl.k kazanç'lara ,i!e % 22 ıaın :l.ll~e edildi(!'; i takdir..
aşağ;ıdaki

(Eski Kazanç)
2 zamlı kazanç

t

40 4i 42 43 44 45 46 47 48 49 30 51 52 5;
49 56 51 52 54 55 56 57 59 60 61 62 6.3 65

55
67

56
68

57
70

58
71

59 60 61 62 63 64 65 66 67 .68 69 70 71 72
72 73 74 76 77 78 79 81 82 83 84 85 8'7 88

74
90

75
92

76
93

77
94

78 79 80
95 96 98

93 94 95 96 97 98 99
? 113 115 116 117 118 121 122
;ı

ı.

Şöyle k~ ı

cetvel orta;ya Çiikarl

82 83 84 85 86 8? 88 89 .90 91
99 100 ıoı 102 104 .105 106 lO? l09 110 lll

sı

lO~

123

101. 102
124 126

103 104 105 106 107 108
127. 128 _129 l3l 132 1,~

110 lll 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
135 137 ı3s 139 ı4o 142 143 144 145 146 148 149 149 ıı;o 151 153 154 1'5
"t-

'

•

',,

'

'

-

'

·-:

'~- ""

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138' l.~9 ,140 141 l42 143 144 145 ı;ıt
; 157 159 ıç,o ı6ı ı62 163 165 166 167 168 :t?o i7l 1?2 173 174 176 17? 178

3

7
j

148 149 150 151 152 153 154 ·.155 +56 157 158 159 160 161 162 163 164
181 182 183 184 185 187 188 189 190 l.92 193 194 195 196 198 199 20t)'

Qrnek:
Eski günlük kazancı 100,-:-TL. s:ı. olan Sigortalının
o: ilave edildiği takdirde ortaya çıkan durum;

)+22=122' 122+%10:;:134'
ı

1975

)+%10=200, 200,
8
7
1981 82

2

19?6
200
9
83

kazancına

% 22 bir

134+%ıo,J,47' 147+%10,~62, l62+~Gl0wl. ?8 • 1?8+%l0=l9Ş

3
1977

4

ıil3
>;\\.!;·-

•

5
19?9

6
1980

.'

.. 2 cıkmasaydl. 100,-TL.sJ. günlük kazancl.
sigortalı her sene % 10 arttırınakla kar; sene sonra 165,-TL.ya ulaşacaktl.?)

--·"'""urum§. gôre: (Tavan 200,-TL. -y ..

Il0+%10=121,
3
1977

121+%10=133,

1';H.%10 ... l46

4

146+%10·161
6

5

1978

1980

1979

I N
23-30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
/

arası 40,~TL.

44

ll

48
53
58'
64
70
77
85
94
i03113

ll

ı24

ll

~36

ll

44

- j-50

lt

45
46
47
48
4950

.~65

ll

i82
290

ll

sigort

n
ll
ll
ır

n
ll

"
ll

ll

1

290

ll

~;~

ıı

23-37
38
39
40
41
42
43
44

-

tt -

·--i

2 '

Yaş:

45
46.
47
48
49
50
51
52
53
54
55

arası

40,44

48
52
58
64
70
85
94
103
113
124
136
150
165
182
200
200
200

ll

kazançlar~n seçilmesinde, sigortalı, geçmişteki
durumunu mutlaka gözönünde bulundurmalıdır.

T~.
ll
ll
ll
rı

ll
ll
ll

n
ll
ll
lt
ll
ll

u
n
ll
ll

ll

T U R K İ Y E B A R a L A R B!RL!(i!
Telg:Barobirlik
Karanfil Setkak Ne ~·Anka:ra Teli': 18

ı;

44 - 18 13 4:6-

: ~~/0./9/-S.
Ankara
Genelge No: 33/156/t,
..
Konu
: fSlriı"l J(!.>~M?Jk,..,
· soq ki.~t'J/ )u~L .
Baro
ıl!

Başkanlı~ı

••••••••.• o ••••

1''15 yılı Birlik kesene~i~izin ;1.12.1974 tarihinde Baronuza kayıtlı oldu~Jt.u bildirdi~i:rıiz avukat adedine göre aylık lO,..;..lira
üzerinden hesaplanan ve 197~ yıll-nda ödenmesi gerekenkesene;kborcunuzuiı
•••••• o ••• o.
TL oldu~ bundan ön.• eki genelgelerimizde bildirilmişti.
Aşa~ıia gösterilen .borçlarınızla birlikte 1975 yılı kesenep;i son taksidinin atele olarak Birli~imizin T.C Ziraat Bankası Kızı
lay Şubesindeki 6;0/W~; sayıl:ı. hesabına.havale edilmef?ini ve sonucunun
ayrıca bir yazı ile Bi~li~imize duyurulmasını önemle rica ederiz.
Saygılarınıızla,

Sayman
Av.Mehmet
Kesenek Borcunuz

1974 yılından devı!'eden
1975 kesene~i 1-II-III
IV. taksitleri
TOPLAM

197?

yılında

.. ...... .
TL

._,

_

, •....••..
•••••••••• G

gönderilen ••••••••••••
KALAN

DiBer

RM/Ş!

Borçlarınız

TL

Başkan

Kavaklıla:r;,.Av.Far\lk

Erem

TÜRK!Y,E
Te lg: Barobir lik

BAROLAR

Karanfil Sokak No. 5

B İ R L ! G1
Telf: 18 13 44 - 46

Kızılay

Ankara
: I4. ro. I975
Genelge No: I587 /33 ·
Baro
• -• • o •

Konu:Disiplin dosyalarının
zaman aşımına uğrama
ması hakkında TBB.Disiplin Kurulu yazısı.

Başkanlığı
Cil

•

o o o •

o ••

Disiplin dosyalarının Avukatlık kanununun 159.maddesinde ön· görülen dörtbuçuk yılhk zaman aşımı tahakkuk etmeden TBB.Disiplin kuruluna intikalinin sağlanmasını isteyen .TBB.Disiplin Kurulu Başkanlığının
29.9.1975 gün ve 6"2 sayılı yazısının bir örneği aşağıya çıkarılmıştır.
Bilginizi rica ederim.
Saygılarımla.
Başkan

Av.Faruk EI'em
~~<?.--···~

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınaı
.. /
ANKARA
Barolardan 'Birlik Disiplin Kuruluna intikal ettirilen Dosyalarır
incelenmesinde, ço~nlukla dosyaların Kurula geldiği tarihte Avukatlık
Kanununun 159.mnddesinde öngörülen dörtbuçuk yıllık zamnnaşımının tahakkuk
etmiş bulundu~ görülmektedir.
Disiplin Cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren
işlemeye başlrıyan bu sürenin, ·genellikle kovuşturm.<ı. sırasında soruşturmanır.
süre dikkate alnmadı:ın uzatılmasından dolayı geçirildiğ;i gibi, daha ileri
safhada Yönetim Kurullarınca ve hatta Disiplin Kurullarınca karar verilmiş
olmasına rağmen Dosyanın Barosunca gereksiz yere bekletilmesinden dolayı
geçirilmiş bulundu~ görülmektedir.
·
Kurulumuzun çalışmaya başladığı tarihten itibaren üzüntü ile
tesbit ve müşahede edilen bu halin Disiplin suçlarının kov-uşturülmasındaki
amacı olumsuz yönden etkilediği ve ö·te yandan halk oyunda Avukatlık l'1esleğine karşı yanlış ve zararlı. söylenti ve kanaatıere yol 1.\Çmasına bir
ölçüde neden oldu~ dikkatten uzak tutulamıyacak şekilde açıktır.
Bu nedenle, konunun önemine binaen bu gibi hallerin meydana
gelmesinin önleilll).esini sağlamak üzere keyfiyetin Baro Başk:mlıklarına
tebliğini T.B.B.Disiplin Kurulunca verilmiş bir karar olarak takdirlerinize
arzederim.
/

(ASLI

GİB!DİR)

Birlik Disiplin Kurulu
Av.Şemi Üge
(imza)
.

Başkanı

TttRK!YE",BAROLAR B!RL!G!
Telf: 18 13 44-46
Karanfil Sokak No.5 Kızılay
Telg: Barobirlik

ACELE
Ankara
22/I0/1975
Genelge No: 34/I643
Konu
Ankara Hukuk Fakültesi mezunlarının
ad ve adreslerinin
bildirilmesi Hk •.
Baro

Başkanlı~

...........

!lgi: 11.8.1975 gün ve28/1293 sayılı genelgemiz.
İlgideki ~-~nelgemizle istenilen Baronuza kayıtlı Ankara
HukUk FakÜltesi mezunfarının ad ve adresleri hakkında şimdiye kadar bir

bilgi

alınamamıştır.

1ste~in aeele yerine getirilmesini ve bilgi verilmesini

önemle riea

ede~.

Saygılarımla •.
Başkan

Av.Faruk Erem

T Ü R K! Y E
Telg:Barobirlik

B AR OL AR B ! R L !

Karanfil Sokak No. 5

Kızılay

G!

.·Telf: 18 13 44, 46

Ankara
23.IO.I975
Genelge No . : 35/].657
Baro

.

Başkanlı~ı

.......

VII nci Genel Kurul 1 da . verilen karar uyarınca Birli(2;imizce
yaptırılan ve Barolara bedeli karşılı~ında sevkedilen Avukatl:::rın resmi
kılıkları olan cübbelerin dikimi tamamlanmiştır.
Cübbelerin yakalarının daha çabukeskiyeceği düşünülerek
bir miktar yedek yaka diktirilerek stoklarımıza alınmıştır.
Anbarlarımızda

A·- B- b- D tipi cübbe ile yedek yaka mev-

cuttur.
!htiyaç duyan Avukatlarımıza, talepleri halinde 15,-TL. mukabilinde yedek yaka ve 300,-TL.• mukabilinde cübbenin derhal tesliı:rı ed:ileceli;inin duyurulmasına aracı olunmasını rica ederiz.

Saygılarımızla.

Sayman
Başkan
Av.Mehmet KAVAKLILAR,, Av.Faruk ER.EM
Not: Havalenin T.C.Ziraat
Bankası Kızılay Şb.

630/493

sayılı

yatırılması.

RM/Ş!

cari hesaba

TÜRKİYE

Telg:Barobirlik

Baro
•

..

Başkanlığı
i

•

•..

•

•

•

BAROLAR

Karanfil Sokak No. 5

B

İ R

Kızılay

L

İ

Gİ

T.elf: 18 13 44 - 46

Ankara
:27tiO.I975
Genelge No ı 35/!6,4
Konu : 1975 yılı 5~ Avukatlık
Sınavi Hk•

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 28 ve takibeden ve geçici 7
ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 29 ve takibed(m maddeleri .uyur:ı.nca
1975 yılı beşinci sınavı 8,9 Aralık 1975 Paza!'tesi ve Salı günleri yapı
lacaktır. Buna ait duyuruhun bir örneği aşağıya çıkarılmıştır.
Staj bitim belgesi almış ve bu belgenin günü ile sıno.v günü
aras :ında iki yıldc:m fazla bir süre geçmemiş ·olan adayların Yönetim Kurulunuzca tesbit edilerek, üç nüsha sınav giriş belgesi düzenlenmesini, adlarının sınava girecekler listesine yazılmasını, sınav giriş belgesinin
bir örneğinin adaya verilmesini, bir örneğinin sınava girecekler listesi
ile birlikte sınav gününden enaz bir hafta önce bulunacak şekilde Birliğe gönderilmesini, .bir Ö:ı;'neğinin qe adayın staj dosyasında s aklanma. sını,
Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 33. maddesine göre de, Baronuz bölgesi
içinde sınavın ve mülakatın yer, gün ve saatinin ilan edilme.sini önemle
rica ederim.

DUYURU
1136 sayılı Avukatlık Kanununun.28 ve takibeden ve geçici 7.
ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 29 ve tnkibeden maddeleri uyarınca
1975 yılı beşinci Avukatlık Sınavı 8,9 Aralık 1975 Pazartesi ve Salı günleri,· sınavda başarısız olanların mülakatları da 15 Aralık 1975 Pazartesi
günüaşağıdaki şartlarla Birlik Binasında yapılacaktır,
1-Adayların Barolarından alacakları sınav giriş belgeleri ile
birlikte 8 Aralık 1975 Pazartesi günü ·saat 8.30 da Birlik Binasında. bulunmaları gereklidir.
2-Sınav 8 Aralık 1975 Pazartesi günü saat 9,00-12,00 arasında
Anayasa ve İdare Hukuku ile Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları, aynı
gün öğleden sonra 14,00-17.00 arasında Ceza ve Ceza Usulü Bukuku, 9 Ara17k 1975 Salı. günü 9.~0-12.00 arasında Medeni. Hukuk, Borçlar Hukuku. v_e
Tıcaret Hukuku aynı. gun 14~00-17,00 arasında Iş Hukuku, Icra ve İflas
.dukuku v~ Hukuk Usulü konularında yazılı olarak yapılacak:tJ.r.
3-Sınav düzen ve güvenini bozduklarından sınav dışı bırakılcm
larla, sınav · bolgesi aldığı halde sınava girmeyenler sınavda başarısız
sayılır.

. TÜRK1YE BAROLAR BIRL!i}!
RM/SO

T

RK

Ü

İ

YE

B AR0 L AR

BİRLiGt

Karanfil.ti.akak No. 5- Kız.J.lay

Telg:BaroJ:>.irlik

Telf: .18 13 44- 46

,i

Baro

Ba9kanlığı

. . . .. . .

Ankara
; 10.11.19?5
Genelge No: 36/ı740
K.ontÜÖl.üm. Yardımı Esaslarının
··
uygulanması Hk,

26.9.1975 gün ve 31/518sayılı genelgemizde de açıklandığı
üzere VIII. Genel Kurul' da kabul edilen ÖLÜM YARDIMI ESASLARI' nın uygulanmasına 1976 y:ı.l:ı.. başından itibaren başlanacaktır.
Yardım esaslarına göre Avukatların ~irlige.göndermeleri gereken B!LDİR!M belgelerinden yeteri kadar Baronuza gönderilmiştir. Bu bildirimler Baronuzca Avukatlara dağl-tılacak ve Birliğimize iadeli taahhütlü
olarak göndermeleri sağlanacaktır. Bildirimler geldiğinde gönderen Avukata
bir alında belgesi yollanacaktır. Bildirimler Birliğimizde gizli olarak
saklanacaktır. Bu hususlar ayrıca Avukatlara da bir genelge :i;le duyurulmuştur·.

Ölüm Yardımının uygulanabilmesi ıçın.
1'""'1975-1976 bütçesinde her avukat için TBB ölüm yardımı karşıiığı
aylık 10 yıllık 120 TL. gönderilecek şekilde ödenek konmasını ve bütçenizin buna göre düzenlenmesini,
2-Baronuz avukatlarından bi;r>inin ölümü halinde bunun derhal yaz:ılı
olarak .DirJ,iğimize bildirilmesin.i, bu bildiride Avukatın adının, soyadının.,
sicil numarasının, son adresinin, kaç yıldan beri Baronuz levhas:ı.ndn kayıtlJ
olduğunun ve Emekli Sandığı \(eya sair sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olduktan sonrn Baronuza kayıt olup olmadığının belirtilmesini, Baronuza
borcu varsa miktarının yaz:ı.lmasın:ı.,
3-1975 yılında Baronuzda vefat eden ,avukat adedinin acele bildirilmesini ÖNEMLE rica ederim,
Saygılarımla.
Başkan

Av. Faruk ERE!\II

RM/SO

T UR K! Y E

B A R O L AB

Telg:Barobirlik Karanfil Sokak No.. 5

~

! R L ! Qt

:ıtu.üay..A.nk~a. ~el.ıle

13

4~11 ..~16

Genelge No: I80l/ 37
Tarih
: 24,11.19?5
Konu:Kitap,rozet.kir:ılik

eü~an~ borcunun
derilmesi hk.

Baro

gön~

BaşkanlJ.~J.

........... "' ...

2;.9.19?5 tarih ve

ronuza Birli~imizee
lik cüzdanı borounuz

~0/1502 say:ı.l:ı.

genelge ile B~
muhtelif tarihlerde gönderilen Kite.p,Rozet ve Kim..
.bildirilmişti.

Bu güne kadar ne teyit ve nede havale gönderilmiş
evvel hesab:ın kapat:ı.labilmesi i~in gerekli ilginin gösterilmesini ve sonueunun bildirilmesini tekiden rica ederiz.
tir.Y:ı.lsonundan

Sayg:ılarl.mızla.

Sayman

Başkan

Av.Fa.ruk Erem

---

RM/Ş!

TÜR K! YE -BAR OLAR B! R L,! ~-!
-Telg:Ba!'-obirlik Karanfil Sokak No 5 F"...s..zl.la.y..-Ankara Tel:l8

ı:; 44...ıı.6

'a

Genelge No • ISO~/
Tarih 24/11/1975
Konu:Baroya kayıtlı Avukat adedinin bildirilmesi hk.

Baro

Başkanlı~:ı.

......... o ••••••

-Yıllık

kesEmek ile Öli,im yardım fonunun tesbiti iç.in
31.Aralık.lt}?5 tarihinde Baronuza kayıtl:ı.. Avukat adedinin Kadın ve Er:..
kek ayrı ay:M.. gösterilmek üzere telle bildirilmesini rica ede:Piz.

Saygl.larıiil.ızla,

Sayman
Başkan
Av.l'lehmet Kavaklılar 1 _ Av.Faruk Erem

- L,/

,J/,ı,,A/
tl/.A/'1 i 1

!

Rl'l/Ş!

'

-

./

__

T.U R K
Telg: Barobirlik

İ

YE

BAROLAR

Knran.fil Sokak No.

5

B i R L I

Kızılay

Gİ

Telf: 18 13 44 - 46

An k: ara

:

Genelge l~o
Konu
Baro

B'":\şknnlığı

1 /.2, 1!}}- J -:: J:J /!J12S-

1975 yılında vefat
eden avukat adedi lik.

. .. . . . . . .
!1rçi: 10.11.1975 gün ve }6/1?40 sayılı genelgerıiz,
İlgi genelgenizle bildirilmüsi istenilen,i9?5 yılındn vefat
eden Bnronuza k:::ıyıtlı avukat adedinin acele bildiriinesini öntınle rica

ederim.
S:.1ygılarınlo..
·Başkan

Av, Farulc EREM / ,
1

s.o.

J

~T

}

TÜRKİ-YE

Telg: Barobirlik

B AH OLAR

Karangil Sokak No. 5

BİRLİGİ

Kız:ı.lny

Telf: 18 13 44 - 46

Tarih
So. yı

f, 12 .!ff'/5

roj;B26.

ELT

Baro

Başkanlıg;ı

........
Genel Kurul hesap kesimi neduniyle· ••••••. -TL. Borcunuzun
acele gönderilmesini rica ederim.
8aygıl::ırınla.
·Başkan

Av.Fr:truk EREM.-;.
!

'• J
/

··-/,
.r;·,
Ş.1.

T ü RK1 YE
Te lg,.f&.rohir ı ik

BAR OL AR

B! RL

Raranfil ~n~ ~ .~ Xızılay

G1

İ

Tel!: 18 13 44-46

2~12.1975

Ank:1ra
.Genel.15e

B.G.ro

Jio. .:!';.. IS.;.Cı/.Lı.J..

.daşkan.lığ:ı_

... ·'·-·-··
!lgit 30.7.1975 gün ve 27/1255 s.::ıyılı C1enelgeı:ü~
İlgi

genelgeraizle hazırlanm'lsım. istedig;iniz Avukatlık
Ücret Tarifesi TasDrısının ACELE gönderilmesini tekiden ve önenle
rica ede.rin.
Saygılarımla.

Bo. ş kan
Av. Faruk EREl\/I ,
'

.

Rl'ui/SO

·./"

. i/
t!'\.tf/'--.
~

(Wh'
1

'1.

.'

'

T

UR

Telg:Barobirlik

K t YE

B AR QL AR

Karanfil Sokak No. 5

B İ R L İ

G1

Telf: 18 13 44 - 46

Kızılay

Ankara
;8,12.1975
Genelge No: 42/I855
Baro

Konu:IX,Genel .Kurul Toplantı Gündemi

Başkanl:ı.ğJ.

........
Birliğilllizin

:tx..Ge.nel Kurul toplant:ı.s:ı., VIII.Genel Kurulda alınan karar uyarJ.nca s... ~ #Cl O. ak ı976 Perşembe, Cuma, ve Cumar.t.esi
günleri Ankara •da yapılq_cakt;ıxt.
gündemi. AvukatlJ.k Kanununun ll4e maddesi
delegelerinize duyurulmak üzere ilişikte gönderilmiştir.
Toplantı

uyar~a

'

Çalışma

isimlerinj,n

AQ.ELE

Raporunun kendil~i~ gönderiletilmesi iç.in .deleg.e
bildirilmesini rica ederim•

-

SaygJ.ları.mla,
Başkan

Av• Faruk'EREM
7

Ek: 1 adet Gündem,

----~

.

.r"

RM/SO

TüRKİYE

BAROLAR l31RL1i1i IX. GENEL KURUL
GÜNDEM!
Toplantı

Tarihi:8,9,10 Ocak 1976
Toplantı Yeri
Ankara
Toplantı Saati : 10° 0

1-Yoklama,
2-Birlik Başkanının toplantıyı açışı,
3-Bir Başlmn, bir başkan vekili ve iki üyeden kurulu Genel Kurul Başkanlık Divanı

seçilmesi,

lt--Saygı duruşu,

5-Ankara Borosu Başkanının konuşması,
raporu ile Birlik Yönetim Kurulunun 1975 yılı çalışma raporu, Bilanço, gelir gider ve giderlerin bütçe ile mukayese tablolarının
ve Denetleme Kurulu raporunun ekiınınası ve görüşülmesi,
7-1975 yilJ. çalışmalarından dolayı Birlil{ Yönetim Kurulunun ibrası,
8-1976 yılı Bütçesi ite Bütçe Yönetmeliğinin görüşülmesi ve kabulü,
9-.:büresi biten 5 asil 5 yedek Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
lO-Sınav Kurulu için 3 asil 3 yedek üye seçimi,
11-3 asil, 3 yedek Birlik Denetleme Kurulu üyelerinin seçilmesi,
12.;...Yerli ve ynbancı kongrelere gidecek delegelerin seçilmesi veya Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,
13-AvukatlıkKanununda yapılması gerekli değişiklikler üzerinde müzakere
ve karo.ra varmak için olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasJ. teklifinin müzakeresi, gün tayini ve k::ı.rara bağlanması,
14-Adl'i hizmetlerin daha iyi.bir şekilde görülmesi konusunda genel bir
görüşme açılması hakkında İzmir Barosunun teklifi,
15-Türkiye Barolar 'Birliği Ölüm :Yardımını yaşlılık nedenleriyle işden ayrılma halini kapsayacak şekilde değiştirilmesininmüzakeresi, değişik
lik üzerinde bir karara varılması hakkında İzmir Barosunun teklifi,
16-Gelecek Olağan Genel Kurul toplantısının zaman ve yerinin tesbiti,
6-Başkanlık

17-Dilekler,
lS-Birlik Başk·mının

kapanış korıuşması 1

T tt R K İ Y E

Telg:Barobirlik

iB A R' O L A R

Karanfil Sokak No;5

B ! R L !

G!

Kızılay Telf~l8

13 44-46

~arih:
Sayı

23.I2.I975
: '+3/!:934

ELT

Baro

Başkanlı~:.t.

•••••o•o•••o•o•

Mesle~e fiil~n 51 yıl ve •aha fazla hizmet etmiş
Baronuz mensubu varsa adının a~ele telle bildi•ilmesini ?ita ede~m.

Başk:an

Av.Faruk Erem

RM/Ş!

T Ü R K
Telg:Barobirlik

İ

Y E,

:S A R O L A R

Karanfil Sokak No.5

Kızılay

B

İ

R L 1 G1

T€lf ~ 18 13 44 -18 13 46

Ankara : 25.I2.I975
Genelge No: 44/1938
Sayın
•

•

ı

Av • .

o

Barosu Delegesi

karar uyarınca s, 9, lO Ocak 1976
günleri Ankara'da Türk Standartlar Enstitüsü salonunda yapılacak Birliğimiz IX. Genel Kurul toplantısı gündemi ile, Başkanlık Raporu ve Yönetim
Kurulu raporu birlikte kitap J;ıalinde ilişikte sunulmuştur~

VIII. Genel Kurulca

alınan

Birlik hesap dönemi 31.12.1975' de sona ereceğinden 1975 yılı
blançosu, gelir-gider ve giderlerin bütçe ile mukayese tabloları ve De'netleme Kurulu raporu evvelki yıllarda oldugu gibi toplantıda ayrıca sunulacaktır.

Eki: l Rapor

Saygılarımla •.
Başkan

Av. Faruk~/
N O T :

/>:;,~'~/)

rezervasyonu ıçın kaç kişi olarak hangi/.-"
tarihte Ankara'da 6lacağınızın ve hangi ta:r.J::hten itibaren
kac vataklı
oı.ıa.ırı.ımes
ı, ·
· oda istediğinizin acilen Birliğe
2-Yeni cübbelerin de birlikte getirilmesi rica olunur.
ı-Otel

RM/SO

//;:?

TüR K 1 Y·E
BAROLAR
B İR Lİ G 1
Telg:Barobirlik
Ka~anfil Sokak No. 5 Kızılay
Telf:l8 ı3 44-18 13 46
Ankara. : 26.12.1975
Genelge Nn:45/l982
Baro
•

o

Başkanlığı
•

•

o

•

•

•

Adalet dairelerinde fotokopi makinesi bulunduğuveya Barolarca
buralara fotokopi makinalnrı konulduğu takdirde istenilen dosyalardaki
belgelerin fotokopilerinin avukatlarca alınabileceği hakkında Yüksek
Hakimler Kurulundan alınan 17.11.1975 gün ve 1818 sayılı yazın~n
bir
örneği

aşağıya

çıkarılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve Baronuz mensuplarina

duyurulmasını

rica

ederim.
Saygılarımla ..
Başkan

~-/
'r.c.

/

YüKSEK HAK!M:f.E~K1JRULU
BAŞKANLIG I

·

__.----,

.
Ankara:17.ll.l975
Sayı
: Ü3l8

Türkiye Barofar Birliği

Başkcınlığına

29. 9.1975 gün ve 1533 sayılı y,Jzınızda; Avukatların fotokopi
yoluyla örnek çıkartrıial3.rı 1136 sayılı ~l.vukatlı.k yasasının 46 cı madd·~
sinde hükme bağlanmış olduğundan uygulnııanın bu hükme uygun olo.rak yapıl
ması için mahkemelere duyurulması isten:ıektedir.
Yazınızda bahsi 'geçen Rize AğıE Ceza Mahkemesi Başkanlığından
alınan 28.10.1975 gün lO sayılı yazıda; Adalet Dairesinde fotokopi makinası bulunmadığı, sadece Rize Barosunda fotokopi makinası mevcut ol, 1p
örnek çıkarılması istenen dosyaların Adalet Binası dışındaki Baro'ya
götürülinesi talep edildiğinden bu isteğin yasaya aykırı görülmesi nede:rıi'rı e müsaade, edilmediği belirtilmiştir.
,
Rize Barosundaki fotokopi malünası Adalet Dairesine getirildiğin
, de örnek çıkartılması mümkün bulunmaktadır.
Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının yazısından anlgşılacağı
üzere uygulo.ma 1136 sayılı avukatlık yasasının 46 cı maddesine uygun
bulunduğu .ve yasa gereği Hakimlerce bili.ndiğinden, genelge çıkarılmasın
du bir faide mülahaza edilememiştir.
Bilgilerinize saygıyla sunulur
CAHİT TÜRESAY
Yüksek rlakimler Kurulu
Başkanı

(IMZA)
AStiHIN AY1'HDIR.
·RM/SO

TÜRKİYE

Telg:Barobirlik

BAROLAR

BİRLİG1

Karanfil Sokak No.5 Kızılay

Telf: 18 l? 44 - 46

Ankara
"26.12. 1975
Genelge No: 46/1983
Baro

Başkanlı!ı
i

. . . . •· .. . .•
.

'

İstaribul üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsünün Medeni
:Kanunun 50. yılı dolayısıylı;, düzeniedigi iki kollekyum, -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakült-esinin Noter'lik Kanunu ile İlgili olarak düzenlediği sempozyum ve. Hulcu:k Fakültesi Ceza Hukuku ·ve Kriminoloji Enstitüsünün düzenlediği ııJ)eğişen
Türk Ceza
.
. Toplum ve Ceza Hukuku Karşısında
.
.
.
·Kanununun 50.yilı ve Geleceği!' konulu sempozyu.mla ilgili olarak gönder..;
dikleri yazıların b:i:rer örneBi ilişikte sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini

ve

Baronuz

ederim.

Ek:4

'RM/SO

..

mensuplarına duyurulmasım.

rica

!stanbul Üniversites1i Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
!nstitut de Droit Comparede l'Universite d'Istanbul
Institute of Comparative law of th University of Istanbul

!st. 6

No: 273
Sayın Prof.Dr~Faruk

Barolar

Kasım

19?5

Erem

BirLi~i Başkanı

ANKARA.

Medeni Kanunun· kabulünün 50. yılı dolayısiyle, Ankara Hulmk
Fakültesi ile anlaşarak, biri 1976 Nisan ayında, diğeri de Ekim ayında
olmak üzere, iki kollokyum tertip edilecektir. Nisan ayındaki Kollokyum
Ankara'da, Ekim ayındaki d.o. İstanbul'da (Fakültemizde) yapılacaktır.
Bir taraft.an Medeni Kanunl8 gerçekleştirilen hukul\:, devriminin
· kutlanması, diğer taraftan da 50 yı:Uık uygu].:am'ai-at".a Hişkin önemli sorunların ort0ya konması ve tadil ihtiyacının hangi nok'tıı.larda belirgin
hale geldiğinin araştırılması amaçlarını güdec~k olan to:Ç;Lmtılarımıza,
Barolarınızın kıymetli mensuplarının gerek tebli.~ ve~ v-e gerekse top..;·
·'
lantılard:a hazır bulunmak suretiyle katkıları:r:ı.i esirgemiyeceklerinden
eminiz.
Bu hususta lütufkar yardımlarınızı rica eder, saygılarımı sunarım.

Enstitü Müdii.rü
Prof.D:ti,Selahattin.S,Tekinay
(İMZA)

ASLIN!N AYNIDIR.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERS.tTESİ

1stanbul:4

.HUKUK FAKÜLTESİ
DEKANLIGI
Türkiye Barolar

Kasım

1975

.dirliğ;iBaşkanlığ;ına

İstanbul Üniversitesi Mulı:ayeseli Hukuk Enstitüsü 1711 sayılı

Kanunla 1512 sayılıNoterlik Kanununun getirdiğ;i meseleler mevzuu etrafında Ocak 1976'nın ilk yarısında yapılmasını kararlaştırdığ;ı sempozyumun tertibi vazifesini uhdeme vermiştir.
Enstitümüz içinde yapılan çalışmalarda tesbit edilen ve üzerinde tebliğ; hazırlanması sağlanmış olan mevzular şunlardır:

ı.- 1711 Sr:ayl.lı Kanuna toplu bj.r bak:ı.ş
2.-1711 sayılı Kanuna
göre gıyap ve davam.. n yenilenmesi rejimi 3.-1711 sayılı Kanunun Kanunyolları bakımından getirdiğ;i değ;işiklikler ve bunların değ;erlendirilmesi
4.-HUIVIK.nın 288 ve 290. maddelerinin aldığ;ı yeni şekil 5~-1512 sayılı
Noterlik Kanunu ile resmi senet.yolu ile ispat rejimine getirilen değ;işiklikler.

Bu Sem:pozyuma tatbikat ile yakın temasLı.rı dolayısiyle avukat
arkadaşların tebliğ; vermek veya müzakerelere iştirak etmek suretiyle hiç
olmazsa muayyen bir ölçüde katkıda bulunnl3lmrı yapııacak çalışmalara ayrı

bir

değ;er kazandıracaktır,

Keyfiyetin münasip göreceğ;iniz şekilde Barolara duyururmasım
rica eder, ve gösterileceğinden emin olduğ;um ilgiden dolayı teşekkürle
rimle birlikte

saygılarımı

sunarım.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul rlukuku ve 1cra-İflÔ,s
Hukuku Kürsüsü Profesörü Dr.
İlhan E.Postacıoğ;lu

(İMZA)

~Semrozyumun

kesin tarihi ve günleri
bilahare bildirilecektir.

ASlıiNIN

AYNIDIR.

T.c.
!STANBUL ÜN!VERSİTES!
HUKUK FAKÜLTES!
Ceza Hukuku ve Kriminoloji
Enstitüsü
Prof.Dr.Faruk Eren
Türkiye Barolar ~irligi
Ankara

Sayın

.!stanbul Üniversitesi Hukuk Fakülteı:;i Ceza Hukuku ve Kriminoloji
Enstitüsünün düzenıemeği mutad hale getirdiği sempozyumlardan, 1976 yılına
ait olan 11 Degişen Toplum ve Ceza Hukuku Karşısında Türk Ceza Kanununun 50. ·
yılı ve Geleceği" konusunda yapı'lacaktır. Türk Cez:::ı. Kanununun kabulünün
50. yıldönümü nedeniyle, belirtilen konuda, düzenlenen Sen1pozyum, 22.,..26
·Mart 1976 tarihleri. arasında, !stanbul Hukuk Fakültesinde gerçekleştiri
lecektir.
Sempozyumun ana c:ı.macı, geçen yılların uygulanalarını değerlendir. mek ve yeni bir Ceza Kanunu için görüşleri tespit ile, ilgililerin yararlanrc:
cağı ualze~eyi hazırlamaktır.

ekte sunuluaktadır. Sempozyuuun en düzenli
bir biçimde gerçekleştiretilmesi ve en geniş ölçüde y3.rarlı olabilmesi
için, şimdiden çalışncüara başlanılmıştır. Sempozyun13 sunulacak raporlar
Mart 1976 başında, iştirakçilere gönderilecektir.
Sempozyuna iştirak edecekler'in şimdiden konuları bilmeleri ve hazırlık yaparak tartışm'llara katılabilmeleri için, konulardan ve sempozyumdan sizi haberdo.r etmenin yerinde olacc:ı.güıı düşündük. Serıpozyum konusunda
degerli katkılarınızın sağlanabilmesi için, görevlandirilecek kişilere
talimat vermenizi ve sizi temsilen katııcıcak kişilerin şimdiden tarafımı
zn bildirilmesini ve böylece Sempozyumun düzenliliğinin sağlanmasını istirh<::m ederim.
Ser:ıpozyuuun programı

~

Saygılarımla.

Ord.Prof.Dr.Sulhi·Dönmezer
Ensti tü lViüdürü
(İMZA)

ASLIIHH AYNIDIR.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ
CezE( Hukuku ve Kriminoloji
Enstitüsü
DEGİŞD~

TOPLUM VE CEZA HUKJIW KARŞISINDA
TÜRE): CEZA KAHUlUNUN 50 YILI VE GELECECÜ
A-AÇILIŞ

Ord.Prof .Dr. S"\]-lhi DÖNMEZER : 1-.l~onunun tümü ile izahı ,krirıinolojik bilimler ve Ceza Hukuku ilişkisi,Türkiye'deki
durum
2-Alman Ceza Hukukunda yeni gelişneler
3-İtalyan Ceza Hukukunda yeni gelişmeler
4-Belçika veya Fransız Ceza Hukukunda yeni
gelişmeler

B.SUÇ GENEL TEORlSİ
1-Cürümler (Türk Cez'J. hanunun

.

,sisteaatiği

ile
ve değer
lendir'ilmesi, özellikle to.ksirli suçlar, kabo.hatlo.r (Almanya ve Fransa'daki yeni eğilim
ler - Ordnungswidrigkoiten, bu bakıudo.n Türk
Kanununun değerlendirilmesi)
2~Shç genel teorisine ilişkin bazı meseleler:Te
şebbüs, iştirak, tekerrür, içtims, isnat kabiliyetine ilişkin hükümler

Doç .Dr.Nevzat TOROSLU

diğer mevzuatın karşılaştırılogsı

Prof • Dr. S ehir

EillıiiAN

C.MÜEYYİDE

Prof.Dr.Nevzat

GÜRELLİ

Doç.Dr.Kayıhan İÇEL
Asist.Dr~Süheyl

Asist.Şü~rü

DONAY

ALPASLAN

Prof.Dr.Oztekin TOSUN
Asist.Dr.Köksal BAYRAKTAR
Doç.Dr.Duye;un YARSUVAT
Doç .Dr.Erol Cli111.N

1-1'ürk Hukukunda Ölüm Cezası ve Hürriyeti bağ
layıcı cezalardaki gelişmeler, bunların değerlendirilbesi, infaz bakımından mevcut du=
rum, yapılr:ıası gerekli reforı:llar
2-Hürriyeti bağlayıcı cez:ıl·:ra alternatif ola.ı::ı
gerekli müesseselerin tartışılması
3-Türk Hukukunda para cezalarındaki;gelişmeler 1
bunların değerlendirilnesi, infaz bakımından
mevcut durun, yo.pılr.ıası gerekli reforı:ılar
4-Fer'i ve r.ıüter.ır:ıim cezalar
D.SUÇLAR
ı-Devlet ve Hürriyet aleyhinde cürümler
(ı, 2, 3, 4. Bablar).
2-Özel hayatın gizliligini ihl~l suçu
3-Kar:ıu nizarn
itino.dı, se laweti aleyhine
cürümler' (5; 6, ?.Bo.blar)
4-Ur:ıuni ad ap aleyhine işlenen cürüııler ( 8 .Bab)
5-Kişi ve r:ı::ll nleyhinee c ürünler ( 9 ve 10"
Bablar).

ASLINTIT AYNIDIR.

B A R O. L A R B 1 R L 1 G 1
Karanfil Sokak No 5 Kızılay-Arikara Tel:l8 13 4-4--4-6

TÜRKİYE

Telg:Barobirlik

Tarih: 29,!2.!975
Sayı : 47/ I985

E L T

........

Baro

Başkanlığı

~ ~

....

3HA!'alık:l975

dinin Kadın ve Erkek
tekiden rica ederim»

ayl'ı

ayrı

tarihinde Baronuza kayıtlı Avukat adegöstel'ilmek üzere telle bildirilmesini

Saygılarımla;
Başkan

Av.Faruk

Ere~
.~

RM/Ş1

T Ü R K 1 YE
Telg:Barobirlik

B AR OL AR

Karanfil Sokak No.5

Telf: 18 13 44-46

Kızılay

Anlmra
Genelge
Baro

30. I2. I975
l~o:

4-8/I995

.başkanlığı

.... .. . .

E L T

~

eden Baronuza kayıtlı·
önemle rica ederim.

1974 ve 1975 yıllarında vefat
avukat adedinin ACELE bildiri;Lmesini tekiden ve

Saygılarımla.

Başkan

Av. Faruk

~EM

/r .

. i-./'

8.0.
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TÜRKİYE

Tfllg:Barobirlik

BAROLAR

Karanfil Sokak No.5

Bl:RLİGİ
Kı~ılay

Telf: 18 13 44 - 46

Ankara
30.I2.I975
Cenelge ~o: 49/I996
Başkanlığı
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Çalışma Rapor 11 muzun kendilerine gönderilebilmesi için delege
isim ve adreslerinin ACELE gönderilmesini tekiden ve önemle rica ederim.

Sp.y.gılarımla•
Başkan

Av. Faruk EREJIJI
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TÜRKİYE

Te lg: Barobirlik

BAROLAR

Karanfil Sokak ı·~o.5

BİRLİGİ

Kızılay

Telf:l8 13 LJ-4-46

Ankara

: 30.12.1975

Genelge l~o: 50/ 1997
.Baro

Başkanlığı

. . . . . -· . .
İlgi:

30.7.1975 gün ve 27/l255·sayılı,
2.12.1975 gün ve 41/1830 sayilı genelgelerimiz.

İlgi

genelgelerimizle hazırlanmasını istediğimiz Avukatlık
Ücret Tarifesi 'I'asarısının ACELE gönderilmesini tekiden ve önemle rica
ederim.
Scıygılarımla.

· Başkan
Av. Faruk EREM
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