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BAROLAR ARASI KARġILIKLI YARDIMLAġMA VE ĠġBĠRLĠĜĠ 

 

 

S Ö Z L E Ş M E S İ 
 

 

         Başkanlığı Avukat Rémi CHAINE tarafından yapılan « 42, rue de 

Bonnel 69003 – LYON – FRANSA» adresinde faaliyet gösteren  

o        LYON BAROSU 
 

 ile; 

 

         Başkanlığı Avukat Muammer AYDIN tarafından yapılan « İstiklal 

cad. Orhan Adli Apaydın sok. Baro han. Kat 2: 34430 Beyoğlu - 

İSTANBUL - TÜRKIYE » adresinde faaliyet gösteren 

 

o        İSTANBUL BAROSU  
 

 arasında içeriği aşağıda yazılı bir sözleşme imzalanmιştιr. 

 

Ö N S Ö Z 

 Avukatlιk mesleğinin geleceği ile kiĢilerin ve hizmetlerin serbest 

dolaĢιmιna bağlılιklarιnι ifade eden müĢterek kaygι teĢvikiyle, 

  

 LYON [Fransa] ve ĠSTANBUL [Türkiye] BAROLARI, 

 

 aralarιnda ayrιcalιklι iliĢkileri geliĢtirmek ve birçok müĢterek ihtiyaca 

cevap vermek üzere sιkι bir iĢbirliği oluĢturma ortak amacιnda birleĢmiĢlerdir. 

 

 ĠĢbirliĝi sözleĢmesine imza koyan her iki baro özellikle aĢağιdaki hususlarι 

hedef almaktadιr. 

 

 Her iki baroya bağlι avukatlarιn, gerek iki ülke arasιndaki ekonomik 

baĝlantılar gerekse vatandaĢlar arasιndaki sosyal iliĢkiler nedeniyle sayιsal 

ve biçimsel yönden çoğalan ve gitgide karmaĢιk Ģekle dönüĢen hukukî 

münasebetleri en verimli koĢullar çerçevesinde kavramalarιnι sağlamak ; 

 

 Fransιz ve Türk hukukundan yararlananlara verilen hizmeti geliĢtirmek 

amaciyle karĢιlιklι olarak her iki ülkenin adlî ve hukuki sistemlerine en iyi 

Ģekilde vâkιf olmak,  
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 Sözkonusu ortak iĢbirliği, aĢağιda sιralanan mesleki gereksinimlere de 

cevap vermelidir. 
 

 Avukatlarιn serbest dolaĢιmιna katkιda bulunmak, avukatlιk mesleĝinin her 

iki ülkede uygulamasιnι kolaylaĢtιrmak, karĢιlιklι iliĢki ve karĢιlaĢmalara 

olanak tanιmak ve özellikle mesleki eĝitim safhasιnda yeni diplomalι veya 

tecrübeli avukatlarιn karĢιlιklι iliĢki ve karĢιlaĢmalarιnι saĝlamak,  

 

 BaĢta mesleki ahlâk ve temel kurallar ile mesleki kuruluĢ ve eğitim 

konularιnda olmak üzere karĢιlιklι bilgi alιĢveriĢi sayesinde her iki baro 

arasιndaki iliĢkileri güçlendirmek; 

 

 Her iki baroya baĝlι avukatlarιn kiĢisel ve mesleki seviyelerde kalιcι 

Ģekilde karĢιlaĢabilme olanağιnι garantilemek ve mesleki çιkarlar veya 

benzeri tutum gerektiren her türlü konuda müĢterek ortak savunma veya 

inisiyatiflerde  bulunmalarιna zemin hazιrlamak,  

 

 Bu nedenlerden dolayι her iki Baro aĢağιdaki hususlarda taahhüt altιna 

girme konusunda anlaĢmıĢlardır. 

  

MADDE 1 – GÖRÜġ VE BĠLGĠ MÜBADELESĠ 

 

Madde 1- 1 : 

 

Lyon  ve Ġstanbul Barolarι, meslektaĢlardan oluĢan heyetler arasιnda dönemsel 

Ģekilde görüĢ ve bilgi alιĢveriĢinde bulunmak üzere karĢιlaĢmalar düzenlemeyi 

öngörmektedirler. Sözkonusu görüĢ ve bilgi alιĢveriĢi özellikle  hukuki 

uygulamalar, avukatlarιn mesleki hak ve teĢkilatlarι ile serbest dolaĢιmla ilgili 

kural ve haklarιn uygulamalarι ve sözleĢme taraftarι baro avukatlarιnιn yerleĢim 

tarzlarιna dair konularι ilgilendirmektedir. 

 

Bu karĢιlaĢmalarιn tarihi ve görüĢmelerde ele alιnacak temel noktalar her iki baro 

baĢkanlarιnca birlikte tesbit edilecektir. - Bu karĢιlaĢmalar, etkili olması 

açısından, özellikle her iki baronun  yeni adli yıl açılıĢı törenleri  vesilesiyle 

düzenlenebilir. 
 

Madde 1-2 : 

Lyon ve Ġstanbul barolarι, ulusal çapta oluĢacak hukuki ve adli geliĢmelerle ilgili 

konularda birbirlerine karĢιlιklι bilgi vermeyi taahhüt ederler. 
 

Madde 1-3 : 

Her iki Baro mesleki ve hukuki alanlarda yapιlan eğitim gösterileri, sistem ve 

bilumum eğilimlere dair bilgi alιĢveriĢinde bulunmayι ve özellikle diğer ülke 

barosunu ilgilendirebilecek hertürlü bilgi aktarιmιnda bulunmayι görev sayacaktιr. 
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Madde 1-4 : 

Her iki Baro, Avrupa Birliĝi hukukundaki geliĢmelerle ilgili görüĢ ve bilgi 

alιĢveriĢinde bulunmayι görev bildiği gibi avukatlarιn mesleki faaliyetleriyle ilgili 

kazaî içtihat durumundan da birbirlerine bilgi ve görüĢ teatisinde bulunmaya 

ayrιcalιk tanιyacaktιr.  

 

Sözkonusu bilgi ve görüĢ teatisini ilgilendiren konu ve biçimlerle onlarιn süreli 

düzenlemeleri her iki baro baĢkanιnιn müĢterek oluruyla tanιmlanacaktιr. 

 

Madde 1-5 : 

ISTANBUL veya LYON ’u ilgilendirmeleri halinde, her iki baro, belediye veya 

konsolosluk veya benzeri kurumlarca düzenlenecek hertürlü hukuki ve ekonomik 

görev konulu toplantι veya gösteriler hakkιnda karĢιlιklι bilgi alιĢveriĢinde 

bulunmayι taahhüt eder. Bu taahhütleriyle, her iki baro, imzaladιklarι 

sözleĢmenin, baĝlι bulunduklarι toplumlar arasιndaki iliĢkilerin en geniĢ 

çerçevesini oluĢturma dilek ve niyetlerini ortaya koyarlar.  

 

MADDE 2 – KURAMSAL VE UYGULAMALI KURSLAR 

 

Madde 2-1 : 

 

Lyon barosu, fransιzca bilen ve fransιz hukukuyla daha içli dιĢlι olma veya bilgisini 

pekiĢtirme amacι taĢιyan Ġstanbul Barosuna bağlι genç avukatlara, tanιnmιĢ 

avukat yazιhaneleri nezdinde uygulamalι kurslar düzenlemeyi ve adaylarιn Lyon 

Barosu çerçevesinde avukatlara sunulan eğitim dönemleriyle sürekli mesleki 

eğitim kurslarιna da katιlmalarιna zemin hazιrlama çalıĢmaları yapacaktır.  

 

Ayni Ģekilde, Ġstanbul barosu da türkçe bilen ve türk hukukuyla daha içli dιĢlι 

olma veya bilgisini pekiĢtirme amacι taĢιyan Lyon barosuna bağlι genç avukatlara, 

ayni olanaklarι sağlama çalıĢmaları yapacaktır.  

 

Madde 2-2 : 

 

Yukarιda bahse konu hükümler sözleĢmeye imza koyan baro baĢkanlarιnca 

yürürlüĝe konacaktιr. 

 

Baro BaĢkanlarι, her sene kaç kiĢilik bir kontenjan tesbit edileceĝi konusunda 

müĢtereken karar verirler. Bu hususta, özellikle sözkonusu kurs veya eğitim 

seminerlerini hazιrlamaya müsait yazιhanelerin aday kabul imkanlarι dikkate 

alιnιr. Önerilecek kurslardan yararlanacak adaylar ve sözkonusu kurslarιn maddi 

koĢullarι (Kabul, karĢιlama, ikametgah, kayιt masraflarι, ücret gibi ) her iki baro 

baĢkanιnιn ortak karariyle saptanacaktιr. 
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MADDE 3 – SÖZLEġMENĠN TABI OLDUĞU HUKUK 

 

Madde 3-1 : 

 

Her iki Baro iĢbu sözleĢmenin avukatlιk mesleĝine dair Fransιz ve Türk hukuk 

kurallarιna  aykιrι olmadιĝι ve sözkonusu hükümlerin uygulanmasιna dair ulusal 

tüzük veya yönetmeliklere ters düĢmiyeceği yönünde anlaĢmιĢ olup bu 

sözleĢmenin, ayni zamanda, anιlan hukuki hüküm veya yönetmeliklerden 

kaynaklanan diğer kuruluĢlarιn yetkilerini çiğnemiyeceĝi yönünde mutâbιk 

kalmιĢlardιr. 

 

Madde 3-2 : 

 

Lyon ve Ġstanbul barolarι, üyelerini diĝer ülkede yerleĢme temel koĢul ve 

neticeleri hakkιnda ve özellikle kendi ülkeleriyle ilgili mesleki kural ve ahlakî 

konularda tam ve tutarlι bilgi sahibi etmeleri için gerekli hertürlü bilgi 

alιĢveriĢinde bulunma prensibinde birleĢirler.  

 

MADDE 4 – SÖZLEġMENĠN TÂDĠLĠ 

 

ĠĢbu sözleĢme, taraflarιn ortak karariyle imza altιna alιnacak ek sözleĢmeyle 

deĝiĢtirilebilir. Bu kapsamda yapιlacak hertürlü talebin yazιlι yapιlmasι Ģartι 

aranιr.  

 

MADDE 5 – SÖZLEġMENĠN YÜRÜRLÜĜE GĠRĠġ TARĠHĠ 

 

ĠĢbu sözleĢme fransιzca ve türkçe dillerinde tanzim edilmiĢ olup her iki dilde ayni 

yasal değere sahip olma kaydιnι taĢιr.  

 

Bu sözleĢme, her iki baronun idari heyetlerince onaylanmasι saklι kalma kaydiyle -

03 temmuz 2009 tarihinde yürürlüĝe girecektir. 

 

 

 Avukat Rémi CAHINE   Avukat Muammer AYDIN 

 Lyon Barosu BaĢkanι    Ġstanbul Barosu BaĢkanι 

 

 
 


