TBB Dergisi 2011 (93)

Başkandan

25

Vedat Ahsen COŞAR∗

Özel ya da meslek yaşamımızda her zaman sorunlar olmuştur. Yaşam devam ettikçe, yaşamımız devam ettikçe sorunlar olmaya yine devam edecektir. Eğer yaşam sorun çözme sanatı ise –ki öyledir– önemli
ve gerekli olan sorunları çözme iradesini ve becerisini gösterebilmektir.
Bu bağlamda, avukat olarak mesleğimizi icra ederken karşılaştığımız, ama yıllardır çözemediğimiz sorunlarımız vardı. Geride kalan
süre içersinde bu sorunları çözmeye odaklanan yönetimimiz, yoğun
bir çalışma ve kurulan iyi diyaloglar sayesinde bu sorunların önemli
bir kısmını çözme başarısını gösterdi.
Bu sorunların başında Katma Değer Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu arasındaki düzenleme farklılığından doğan mağduriyet
geliyordu. Öyle ki, her iki kanun arasındaki düzenleme farklılığı nedeniyle tahsil etmediği avukatlık ücretinin Katma Değer Vergisi’ni
ödemek durumunda kalan ve gerek bundan, gerekse vergi denetimleri sonrasında tarh ve tahakkuk ettirilen katma değer vergilerinden
dolayı mağdur duruma düşen çok sayıda meslektaşımız vardı. Bu
konumda bulunan meslektaşlarımızın sorunu TC Maliye Bakanlığı
ile yapılan görüşmeler sonrasında yayımlanan Maliye Bakanlığı Gelir
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Yaşam Sorun Çözme Sanatıdır

İdaresi Başkanlığı’nın 14 Ekim 2010 tarih, 2010/1 sıra no.’lu “Vergi
Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi” ile çözümlenmiştir.
Aynı şekilde soruşturma aşamasında müdafiin/avukatın soruşturma dosyasını inceleyebilmesini, görevlendirme yazısı veya vekaletname ibraz etmesi koşuluna bağlayan Cumhuriyet Başsavcılıkları
ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45. maddesinin ikinci fıkrası hükmü
“şüpheli ya da müdafii soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir” şeklinde
düzenlenmek suretiyle bu hususa ilişkin sorun çözümlenmiştir.
Yine kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen ve 25 Şubat 2011
tarih, 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “6111 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile;
•

1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların
baro kesenek borçları ile stajyer avukatların staj kredi borçları
yeniden yapılandırılmış, bu bağlamda borç asıllarının ödenmesi koşulu ile faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tahsilinden vazgeçilmiştir.

•

1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya
bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olmayanlar staj
süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı kapsamına alınmış olup bu konumda olanların sigorta primleri Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecektir.

•

Yargıtay’ın değişen içtihadı sonrasında tapuda mesken olarak
kayıtlı olan taşınmazlardaki avukatlık bürolarının karşı karşıya kaldıkları sorun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24.
maddesinin ikinci fıkrasına eklenen hükümle iki yıllık bir süreyle sınırlı olarak da olsa aşılmıştır.

•

Avukatlık bürolarının işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma zorunlulukları 34572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu-
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lüne Dair Kanunu’nun 2. maddesine eklenen fıkra ile kaldırılmıştır.
Bütün bu sorunların çözümlenmesinde ve kazanımların elde edilmesinde; Sayın Başbakan başta olmak üzere, Sayın Adalet Bakanı’nın,
Sayın Maliye Bakanı’nın, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın,
TBMM Plan ve Bütçe Alt ve Üst Komisyon Başkanları ile Komisyon
üyelerinin, AK Parti Grup Başkan vekili Sayın Bekir Bozdağ’ın, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet İyimaya’nın, AK Parti İstanbul
milletvekili Sayın Kadir Tıngıroğlu’nun, iktidar ve muhalefet partilerine mensup tüm milletvekillerinin, SGK Genel Müdürü Sayın Emin
Zararsız’ın çok büyük emeği ve katkısı olmuştur. Bu emek ve katkılarından dolayı kendilerine Türkiye Barolar Birliği adına, tüm Barolarımız ve meslektaşlarımız adına, kendi adıma teşekkür ederim.
Önümüzdeki süreçte çözmek durumunda ve hatta zorunda olduğumuz en önemli sorun, Avukatlık Kanunu’nun, meslek kurallarının,
Reklam Yasağı Yönetmeliği başta olmak üzere diğer yönetmeliklerin,
günün ve mesleğin gereksinimlerine uygun biçimde değiştirilmesi,
hukuk eğitiminin dünyanın uygar ülkelerinde uygulanmakta olan
standartlara uygun biçimde yapılandırılmasıdır.
Yönetimimizin bütün bu konular üzerindeki çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde baro başkanlarımız
ve Türkiye’deki tüm hukuk fakültelerimizin dekanları ile yapılacak
toplantılarda hukuk eğitiminin yeniden yapılandırılması ile Avukatlık
Kanunu değişikliği tartışmaya açılacak, bu toplantıların geri beslemeleri de göz önüne alınmak suretiyle hazırlanacak taslak Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin onayına sunulacaktır.
Saygılarımla.

