
T.C.
ADALET BAKANLIÖI
Teftiş Kumlu Başkanlığı

Say ı : B.03.0.TKB.0.00.00.01/614/1754
	

13/06/2012
Konu: ......

TÜRKİYE BAROLAR B İ RLİĞİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Türkiye Barolar Birli ği Staj Kredi Fonu ile Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonunun
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SOSYAL YARDIM ve DAYANISMA FONUNA:

1- Fona ait banka hesaplar ı ile Fon Müdürlüğü kayıtları karşı laşt ı rı larak mutabakatm ın
yap ıl ıp, tutanakla imza alt ı na al ı nmadığı belirlenmi ştir.

* 04/02/2012 tarihinde yürürlüğe giren TBB Sosyal Yard ım ve Dayan ışma Fonu
Çalışma Yönergesinin 6.2.8 inci maddesi gere ğince, fona ait banka hesaplar ı ile Fon
Müdürlü ğü kay ıtları n ın takip edilerek, üçer ayl ık bazda hesaplar ın mutabakatının
yapılarak tutanakla imza alt ına alınmas ı n ın usul edinilmesi,

2- Fon kaynaklar ı n ın yönetimi ve değerlendirilmesi konularında Danışma Kurulu (Yürütme
Kumlu) tarafindan altışar ayl ık dönemler itibariyle de ğerlendirme raporu hazırlanmadığı
saptanm ıştır.

* 13/12/2011 tarihinde yürürlü ğe giren TBB Sosyal Yard ım ve Dayanışma Fonu
Yönetmeliğinin 7/1-a maddesinde belirtilen ve Dan ışma Kurulunun görevleri aras ı nda
say ılan, fon varl ıkların ın verimli şekilde değerlendirilmesi hususunda yapt ığı çalışma ve
çözüm önerilerini içeren rapora esas olmak üzere TBB Sosyal Yard ım ve Dayan ışma
Fonu Çalışma Yönergesinin 6.1.9. maddesi mucibince Fon Müdürlü ğü tarafından altışar
ayl ık dönemler itibar ıyla haz ı rlanacak değerlendirme raporu taslağının Danışma
Kuruluna sunulmas ı gerektiğinin unutulmamas ı,

3- Baz ı yer barolar ınca. "Borçlar Kanununda Getirilen Yenilikler, Kira ve Kat Kar şı l ığı in şaat
Sözleşmeleri", "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uygulamalan ve Getirilen Yenilikler",
"Ticaret Hukuku Uygulamalan ve Getirilen Yenilikler" gibi konularda yap ı lan semirıerlere
ili şkin yemek ve konaklama giderlerinin, meslek içi e ğitim ad ı alt ında fon bütçesinden
karşı landığı görülmüştür.

* Fon giderleri, önceki yönetmeliğin 17 nci maddesinde olduğu gibi 13/12/2011 tarihli
Resmi Gazete'de yay ınlanan Türkiye Barolar Birli ğini Sosyal Yard ım ve Dayan ışma
Fonu Yönetmeli ğinin 14 üncü maddesinde say ılm ış olup, sosyal yardım ve dayan ış ma
amacı dışında kalan faaliyetlerle ilgili harcamalar ın, fon bütçesinden karşılanmamas ı
gerektiğinin bilinmesi,

HUSUSLARI ÖNERİYE DEĞER BULUNMU ŞTUR.

Ankara-25/05/2012

Adalet Başmüfettiş i
Ramazan OLPAK
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TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ
STAJ KREDİ FONU İ LE SOSYAL

YARDIM VE DAYANI ŞMA FONUNA
AİT

ÖNERİ LER LİSTESİ

STAJ KREDI FONUNA

1- Önceki denetim sonunda tebli ğ edilen listenin (1) numaral ı bendinde mükerreren öneri
konusu yap ılmas ına karşın bu defa da, muaccel hale gelip geri ödeme süresi dolan kredilerin
tahsili için cebri icra yoluna başvurulmas ında istekli davran ı lmadığı , nitekim;

Bir bölümü 2005 ve 2006 y ı llarında olmak üzere denetim tarihi itibar ı yla geri ödeme süresi
bitmiş 1936 ki şiye kulland ır ılan 6.132.335,33.-Lira kredinin tahsiline yönelik olarak, idari
takibe al ı nan borçlulara ihtarname gönderilmekle yetinildi ği veya bunlardan baro kayd ı n ı
sildiren 927 kişinin hüimlik veya savc ı l ı k mesleğine geçmiş olup olmad ı klar ın ın 05/04/20 12
tarihinde Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu Başkanl ığından sorulmas ı ile iktifa olunduğu,

Anlaşılmışt ır.

* 1136 sayıl ı Avukatl ık Kanununun 27 nci maddesi uyar ınca yürürlü ğe konulan Staj
Kredi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde söz konusu kredinin kaynaklar ı aras ında
gösterilen kredi geri ödemelerinden, muaccel hale gelenlerin tahsiline bağlı olarak yeni
ve daha fazla say ıda stajyere kredi tahsis edilebilmesi mümkün olaca ğından, kredi geri
ödemelerinin takibinde gereken özenin gösterilmesi ve an ılan Yönetmeliğin 18 ve
devam ı maddelerinde belirtilen usuller çerçevesinde borçlar ı n takipsiz b ırakılmamas ı ,

Dayanaklar ı gösterilen öneri hükümlerine uyulmas ı, aksine davranışın Teftiş Kurulu
Tüzüğünün 41, Yönetmeli ğin 87/12. maddeleri uyar ınca sorumluluk doğuracağın ı n
bilinmesi,

2- 2012 yı l ında vek1et pulu bas ım ı ve dağı t ım ı konusunda, yüklenici firmalardan teklif
al ı nmas ına ve teklife uygun olarak i şin gördürülmesine devam edilmesine kar şın, yeni
sözleşme veya protokol yap ı lmadığı beyan ve müşahede edilmi ş, al ı nan hizmetlerin
sözle şmeye bağlanmas ı sağlanmışt ı r.

* Muhtemel ihtilaflar ın ortaya ç ıkmas ını önlemek veya çözümünü kolayla ş tırmak
aç ıs ından, TBB Vekalet Putu Yönergesinin 9 uncu maddesi uyar ınca vekalet pulu bas ı m ı
konusunda yüklenici firma ile TBB Ihale Yönergesinin 27 nci maddesinde belirtilen
koşullar ı içerecek şekilde sözleşme; keza ayn ı yönergenin 15 inci maddesi gereğince pul
satış lar ında banka gibi arac ı kullan ılmas ı durumunda, tarafların sorumluluklar ı n ı
belirleyen sözleşme veya protokol yap ılması icabettiğinin göz ard ı edilmemesi,
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