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1.

Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi,

2.

Artvin Barosu Başkanlığı'nın; Artvin İli Merkez İlçe Balcıoğlu Mahallesi
Peryet Mevkiinde bulunan tapuda 257 Ada 30 numarada kayıtlı 582,88 m2
lik taşınmazın sosyal tesis olarak kullanılmak amacıyla alınarak barolarına
tahsisi istemini içeren 11.03.2013 günlü ve 2013/118 muh. sayılı yazısı,

3.

Yalova Barosu Başkanlığı'nın, Yalova İli Rüstempaşa Mah. Pafta 2/1, Ada 304
Parsel 1'de kayıtlı 1140/18560 arsa paylı 240 m2 iç ve 240 m2 teras
kullanım alanlı taşınmazın baro hizmet binası ve sosyal tesis amaçlı
kullanılmak üzere Birliğimiz tarafından alınarak barolarına tahsisi istemini
içeren 07.03.2013 günlü yazısı,

4.

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Dr. Mustafa Kılıçoğlu'nun, Birliğimiz
Kütüphanesine temin edilerek kazandırılması istemi ile ekinde kitap listesi
gönderdiği 11.03.2013 günlü yazısı,

5.

İskenderun Adliyesine kurulması istenilen kartlı geçiş sistemi ile ilgili
Birliğimiz Teknik Servisi tarafından hazırlanan 18.02.2013 günlü keşif
raporu,

6.

Kamu Avukatları Platformu Koordinatörü Ahmet Gürel'in; 02 Mart 2013
günü yapılan Kamu Avukatları Platformu sonrası hazırlanan Kamu Avukatları
Yönerge Taslağı ile yine platform sonrası oluşturulan Yürütme Kurulu Listesi
ve görev taksiminin Yönetim Kurulu onayına sunulması ile Kamu Avukatları
Kurultayı'nın 27 Nisan 2013 tarihinde Ankara'da yapılması önerisine ilişkin

KISA KARAR

İki toplantı arasındaki TBB’ni ilgilendiren konulara ilişkin görüşler YK mensuplarınca
beyan edildi.
Artvin Barosu Başkanlığı'nın; Artvin İli Merkez İlçe Balcıoğlu Mahallesi Peryet Mevkiinde
bulunan tapuda 257 Ada 30 numarada kayıtlı 582,88 m2 lik taşınmazın SYDF amaçları
doğrultusunda kullanılmak üzere ihaleye katılınarak muhammen bedele göre makul
olabilecek bedel ile satın alınmasına, ihaleye katılmak ve ihale TBB üzerinde kaldığında
gerekli tapu işlemlerini yaparak tapu kaydının TBB adına tescili için gerekli işlemleri
yapmak üzere Artvin Baro Başkanı Av. İzzet Varan’a, TBB Başkanı Vedat Ahsen Coşar
tarafından gerekli yetkileri bulunduran bir vekaletname verilmesine, ihale için gerekli
ödemelerin yapılmasına, ihale TBB üzerinde kaldığında gerekli masrafların ve ödemelerin
yapılmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle kararı verildi.
Yalova Barosu Başkanlığı'nın, Yalova İli Rüstempaşa Mah. Pafta 2/1, Ada 304 Parsel 1'de
kayıtlı 1140/18560 arsa paylı 240 m2 iç ve 240 m2 teras kullanım alanlı taşınmazın TBB
teknik heyeti tarafından incelenmesine, TBB teknik heyeti tarafından belirtilen
taşınmazın durumunun incelenmesi ve rapor düzenlenerek ibrazından sonra gerekli
değerlendirmelerin yapılarak karar verilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle
karar verildi.
Yargıtay Onursal Daire Başkanı Dr. Mustafa Kılıçoğlu'nun, Birliğimiz Kütüphanesine temin
edilerek kazandırılması istemi ile gönderdiği listedeki kitaplara ilişkin önerilerin TBB Bşk.
Yrd. Talay Şenol tarafından incelenmesine, Talay Şenol tarafından satın alınması uygun
görülen kitapların TBB kütüphanesinde yararlanmak isteyen meslektaşlarımız,
hukukçular ve akademisyenlerin hizmetine sunulmak üzere satın alınmasına, gerekli
ödemelerin yapılmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
İskenderun Adliyesine kurulması istenilen kartlı geçiş sistemi ile ilgili Birliğimiz Teknik
Servisi tarafından hazırlanan 18.02.2013 günlü keşif raporunda belirtildiği şekilde gerekli
alımların, imalat, montaj ve uygulamaların Nisan 2013 ayı ikinci yarısında yapılmasına,
gerekli ödemelerin bu takvime göre yapılmasına, toplantıda hazır bulunanların
oybirliğiyle karar verildi.
Kamu Avukatları Platformu Koordinatörü Ahmet Gürel'in; 02 Mart 2013 günü yapılan
Kamu Avukatları Platformu sonrası hazırlanan ve Av. Ahmet Gürel tarafından revize
edilen Kamu Avukatları Yönerge Taslağı ile yine platform sonrası oluşturulan revize
edilmiş Yürütme Kurulu Listesi ve görev taksiminin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

12.03.2013 günlü yazısı,
Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Gürel'in; Çevre ve
Kent Hukuk Komisyonu'nun 05.01.2013 günlü yapılan toplantısı sonrası
alınan karar gereği, daha önce komisyon üyeliğinden ayrılanların yerine
belirlenen diğer isimlerin Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmasına ilişkin
12.03.2013 günlü yazısı,

KISA KARAR

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Gürel'in; Çevre ve Kent Hukuk
Komisyonu'nun 05.01.2013 günlü yapılan toplantısı sonrası alınan karar gereği, daha
önce komisyon üyeliğinden ayrılanların yerine İzmir Barosu’ndan Av. Cem Altıparmak,
İstanbul Barosu’ndan Av. Şevket Can Atalay, Tunceli Barosu’ndan Av. Barış Yıldırım,
Ankara Barosu’ndan Av. Ahmet Hüsrev Özkara, Av. Serdar Şengün ve Av. Mahmut Fevzi
Özlüer’in görevlendirilmelerine, kendilerine görevlendirilmenin bildirilmesine, toplantıda
hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
Kayseri Barosu levhasına 862/A sicil no ile kayıtlı Av. Cihangir Dalkıran’ın TBB Hukuk Müşavirliği görüşünün Yönetim Kurulu görüşü olarak şekillendirilmesi sureti
gerek CMK sistemi gerekse icra dairelerinde sicil nosu ile ilgili yaşadığı ile Kayseri Barosu Başkanlığına görüş bildirilmesine, toplantıda hazır bulunanların
sıkıntılar nedeniyle sicilinin “354” no lu sicil ile değiştirilmesi talepli oybirliğiyle karar verildi.
başvurusu hakkında nasıl bir yol izlenmesi hususuna ilişkin Kayseri Barosu
Başkanlığı’nın görüş talepli yazısı hakkında görüşme,
Düzce Barosu Başkanlığı’nın adli yardımdan yararlanan davacıların dava Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda işlem yapılmasına toplantıda hazır
açtıktan sonra davasından feragat etmesi durumunda davacı vekiline adli bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
yardımdan ödenen avukatlık ücretinin davacıdan geri alınıp alınamayacağı
hususunda görüş talep eden 13.02.2013 tarihli dilekçesi,
Trabzon Barosu Başkanlığı’nın CMK Müdafi-Vekil listesinde iken “Kamu Mütalaanın yönetmelikte değişiklik yapılmasına yer olmadığına ilişkin görüş
Avukatlığı” görevine başlayan meslek mensuplarının daha önce CMK doğrultusunda Y.K. görüşü şeklinde şekillendirme yapılarak ilgi yazının
kapsamında görevlendirilmiş olmaları nedeni ile uygulamada yaşanan cevaplandırılmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
sorunların çözümü için CMK Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması
konusunda girişimde bulunulması talebini içeren 04.02.2013 tarihli
dilekçesi,
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü'nün, Adli Tatil sürelerine ilişkin Mevcut uygulamanın aynen devam etmesi görüşünde olunduğuna ilişkin cevap
yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin görüş istemini içeren 15.02.2013 günlü verilmesine, toplantıda hazır bulunanların oyçokluğuyla karar verildi.
yazısı üzerine konuya ilişkin Barolarımızdan gelen yazılar da dikkate alınarak
Birliğimiz Hukuk Müşavirliğince hazırlanan görüş yazısı,
Av. Kemal Vuraldoğan'ın; yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin Gerekli çalışmaları yapmak üzere TBB Başkanı V. Ahsen Coşar’ın yetkili kılınmasına
çözüm önerilerini içeren 01.03.2013 günlü yazısı ile konuya ilişkin Birliğimiz oybirliğiyle karar verildi.
Hukuk Müşavirliğince hazırlanan görüş yazısı,
Yönetim Kurulumuzun 01-02 Mart 2013 günlü toplantısında görüşülerek Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mah. 959 Ada, 45 Parselde kayıtlı taşınmaz arsa
"Teknik Heyet tarafından gerekli incelemelerin yapılıp rapor üzerine henüz inşaatı başlamamış 5 katlı, takribi 450. m2 alanlı binanın 1. Katındaki
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düzenlenmesinden sonra talebin değerlendirilmesine..." karar verilen,
Çorum Barosu Başkanlığı'nın Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mah. 959
Ada, 45 Parselde kayıtlı taşınmazın Birliğimiz tarafından alınarak Barolarına
tahsis edilmesi istemini içeren, 27.02.2013 günlü ve 2013/886 sayılı talebi
sonrasında Teknik Heyet tarafından hazırlanan 13.03.2013 tarihli rapor,

14.

15.

16.

17.

18.

TBB Mardin Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin, 22-23.06.2012tarih,
2012-742 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile inşaat işlerinin tamamlanması
sonrası tefriş işlerinin yaptırılabilmesi ile ilgili Teknik İşler Müdürlüğü
tarafından hazırlanan 13.03.2013 tarihli rapor,
TBB ile T.Halk Bankası arasında akdedilen maaş sözleşmesinin 15/04/2013
tarihinde sona erecek olması nedeniyle; Türkiye Barolar Birliği, TBB İktisadi
İşletmesi, TBB-SYDF Litai Hotel İkt.İşl. bünyesinde çalışmakta olan toplam
168 Personel için teklif veren bankalar arasından ATM cihazı da kuracak
olması nedeniyle Denizbank ‘ın teklifinin kabul edilerek 3 yıllık süre ile
sözleşme imzalanmasına, alınacak olan 150.000 TL promosyon tutarının 168
personele eşit olarak dağıtılması konusu,

01.04.2011-31.03.2013 Dönemi Bütçe Uygulama Yönergesi’nin 3.
maddesinde verilen yetkiye dayanılarak ekli tablodaki fasıllar arası
aktarımların yapılması konusu,
Kastamonu Barosu Başkanlığı'nın, illerinde 6100 sayılı yasa bağlamında Aile
Hukuku Uygulamaları konulu toplantı düzenlenmesi istemi,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün,
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda düzenlenen adli yardım fonundan barolara
ayrılan ödeneğin Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine başvuran
mağdurları da kapsayacak şekilde yeniden değerlendirilmesi konulu
04.02.2013 günlü yazısı ile konuya ilişkin Birliğimiz Hukuk Müşavirliği

KISA KARAR

bağımsız bölümün baro tarafından belirtilecek kullanım amaçlarına göre tamamlanması
ve inşaatın bitirilip kat mülkiyeti tapusu da TBB’ne devredildiğinde 700.000TL.+KDV
bedelle TBB SYDF amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere satın alınmasına, tapu
masraflarının tarafların kendilerine ait olanları kendilerinin ödemesine, tapudaki satış
işlemleri sırasında gerekli işlemleri yapmak üzere uygun göreceği kişiye gerekli yetkileri
haiz vekaletname vermek üzere TBB Başkanı V.Ahsen Coşar’ın yetkili kılınmasına, satışa
ilişkin gerekli ödemelerin SYDF’den yapılmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle
karar verildi.
TBB Teknik işleri Müdürlüğünün raporu doğrultusunda Mardin’deki tesislerimizin tefriş
işlerinin, gerekli ödemelerin SYDF’den yapılması suretiyle 120.000 TL+KDV bedel
dahilinde olmak üzere doğrudan birliğimizce temin suretiyle yaptırılmasına, toplantıda
hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
TBB ile T.Halk Bankası arasında akdedilen maaş ödemelerine ilişkin sözleşmesinin
15/04/2013 tarihinde sona erecek olması nedeniyle; Türkiye Barolar Birliği, TBB İktisadi
İşletmesi, TBB-SYDF Litai Hotel İkt. İşl. bünyesinde çalışmakta olan Personel ve Başkan
koruması Cengiz Çavdar için teklif veren bankalar arasından ATM cihazı da kuracak
olması nedeniyle Denizbank’ın teklifinin kabul edilerek 3 yıllık süre ile sözleşme
imzalanmasına, alınacak olan 150.000,00TL. promosyon tutarının mevzuat gereğince
kesinti yapılması gerekiyor ise Mali İşler Müdürlüğünce gerekleri yapılarak kesilip ilgili
kamu kuruluşlarına ödenmesi gereken tutarın tenzilinden sonra kalan bakliyenin
yukarıda belirtilen kapsamdaki personele eşit olarak dağıtılmasına, toplantıda hazır
bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
01.04.2011-31.03.2013 Dönemi Bütçe Uygulama Yönergesi’nin 3. maddesinde verilen
yetkiye dayanılarak ekli tabloda gösterilen şekilde fasıllar arası aktarımların yapılmasına,
toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
Kabulüne, konuşmacıların ulaşım ve konaklama giderlerinin TBB tarafından
karşılanmasına, koordinasyonun TBB başkanı V.Ahsen Coşar tarafından yapılmasına
oybirliğiyle karar verildi.
Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda çalışmalarda bulunulmasına toplantıda hazır
bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
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tarafından hazırlanan görüş yazısı,
Balıkesir Barosu Başkanlığı’nın otomatik kapı yaptırılması talebi hak.

KISA KARAR

Balıkesir Barosu Başkanlığı’nca ihtiyaç duyulan yere bütçe durumu göz önünde
bulundurularak Nisan 2013 ayı ikinci yarısında otomatik kapı yaptırılmasına, toplantıda
hazır bulunanların oyçokluğuyla karar verildi.
12.05.2013 Tarihinde Ankara TBB tesislerinde, Ahmet Gürel’in koordinatörlüğünde
Kamu Avukatları Kurultayı yapılmasına, Kurultaya Ankara dışından gelecek
konuşmacıların ve yürütme kurulu üyelerinin ulaşım, konaklama ve iaşe giderlerinin
karşılanmasına, kurultay günü katılanlara öğle yemeği verilmesine, cafe break
ikramlarında bulunulmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli Barolarında 40,50,60 meslek
yıllarını dolduran meslektaşlarımıza verilecek plaket töreninin 07.04.2013 günü saat
13.00 den itibaren Yeditepe Üniversitesi Kayışdağ Kampüsü’ndeki İnan Kıraç salonunda
yapılmasına, salonun tahsisi konusunda Yedi Tepe Üniversitesi Rektörlüğünden teyit
alınmasına, teyit alınmasını takiben, davet yazılarına toplantı yerinin açık adresi ve
mümkünse ulaşım krokisini de ihtiva eder şekilde plaket verileceklere gerekli davet ve
bildirimin yapılmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
TBB’nin Genç Avukatlar Forumu toplantılarının devamı nniteliğinde olmak üzere 21
Nisan 2013 tarihinde Bursa Barosu ile birlikte toplantı yapılmasına, oybirliğiyle karar
verildi.
Belirtilen şiirlerin birisinin Hürriyet gazetesinde, diğerinin Cumhuriyet gazetesinde ilan
olarak yayınlanması için gerekli teklifleri alıp bildirmek üzere Celal Ülgen’in, teklifler
alındıktan sonra gereğini yapmak üzere Başkan V. Ahsen Coşarın görevlendirilmesine
oybirliğiyle karar verildi.
Advocat Bilgi ve Hukuki Teknoloji Hizmetleri A.Ş. faaliyetlerinin Avukatlık Kanunu’nun
amacına, ruhuna ve yanısıra 51. maddesi hükmüne aykırı olduğu şeklinde görüş
bildirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar erildi.

20.

TBB Kamu Avukatları Komisyonun Kamu Avukatları Kurultayı yapılması
talebi hk.

21.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli Barolarında 40,50,60
meslek yıllarını dolduran meslektaşlarımıza verilecek plaket töreninin
07.04.2013 günü yapılacağı yer ve saat hakkında görüşme..

22.

Bursa Barosu genç avukatlarının etkinlik için mali yardın talebi hk.

23.

Avukatlar haftası etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet’in “avukatına” şiiri
ile Luıis Lande’nin “Avukat” şiirinin iki ayrı gazetede altlarına avukatlar
haftası ile ilgili sloganlar ilave edilerek yayınlanması hk.

24.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı’nın
Advocat Bilgi ve Hukuki Teknoloji Hizmetleri A.Ş.’nin kurmuş oldukları veri
tabanı üzerinden avukatlar aracılığı ile telefonda hukuki danışmanlık hizmeti
verilmesine ilişkin 28.02.2013 günlü yazısı ile konu hakkında Birliğimiz
Hukuk Müşavirliğinin görüş yazısı,
Elsa’nın kurgusal duruşma yarışması için Salon tahsisi vs. ile ilgili talebi hk. Elsa’nın kurgusal duruşma yarışması için salon tahsisi vs. ile ilgili talebinin seçimlerden
sonra oluşacak yeni yönetim tarafından karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.
Elsa’nın Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yazdığı makalelerin TBB tarafından TBB tarafından basılmasının önceki uygulamalar da nazara alınarak kabul edilemediğine,
basılması ile ilgili talebi hk.
bastırılacak kitaba reklam verilmek suretiyle destek olunabileceğinin cevaben

25.
26.
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bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Av V. Ahsen COŞAR
Başkan

Av. Berra BESLER
Başkan Yardımcısı

Av. Talay ŞENOL
Başkan Yardımcısı

Av. Cengiz TUĞRAL
Genel Sekreter

Av. Sitare SAĞSEN
Sayman

Av. Kadri Necati MARKOÇ
Üye

Av. Celal ÜLGEN
Üye

Av. Asude ŞENOL
Üye

Av. Ahmet GÜREL
Üye

Av. Serhan ÖZBEK
Üye

Av. M. Turgay BİLGE
Üye

