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17-18.05.2003 çogunluk sag1anamadigi takdirde
24-25.05.2003 gUnU ayn, yerde yapi/acakter.
10.
Hamamizade Ihsan Bey KOItur Merkezi TRABZON

Bir Bakan, bir bakan vekill ye iki uyeden oivan Genet Kurul Bakankk
Divani seçimi,
Saygi duruu,
Birlik Bakaninin toplantiyi açii,
Trabzon Barosu Bakaninin konumasi,
Turkiye Barolar Birligi organlarinda Onceki dOnemde görev alan
mesiektaIarrmiza piaket veriirnesi töreni,
BakanIik raporu ye Birlik Yonetim Kurulunun 2001-2003 yillari çah%rna
raporu, bilanço, gehr-gider ye Denetleme Kurulu raporunun okunmasi,
Geçrni donem çaIimaIarindan dolayi Birhk Yönetim Kurulunun
akianmasi,
YOnetim, Disiphn ye Denetleme Kurulu Oyeierine Avukatlik Kanununun
1 12.maddesince ongOrUien odeme miktarinin saptanmasi,
Barolardan aiinacak, Türkiye Barolar Birilgi kesenekierinin saptanmasi,
Gelecek donem butçesi He butçe yonetmehginin gOrOuimesi,
Yerh ye yabanci kongrelere gidecek deiegeierin seçiimesi ye bu konuda
Yonetim Kuruiuna yetki veriiniesine,
Geiecek Olagan Genet Kurul topiantisinin gOnOnUn ye yerinin saptanmasi,
Hukukun, yarginin, meslein ye niesiektaiarin sorunlan, diiek ye
temenniier,
Birlik Bakaninin Genet Kurul kapani konurnasi,
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Gundem Maddesi 1:
"Yokiama ye Açq"
Av. OSMAN çrFLjuc- AdlI, idarl ye askeri yargrnrn sayin
mensuplari, Turkiye Barolar Birliginin Saygideger Bakani ye Yonetim
Kurulu Uyeleri, saygideger delegeler, kiymetli misafirler ye çok kiymetli
mes1ekta1arim, sinevizyon gosterile . ri için Trabzon Valiligine ye Turkiye
Barolar Birligine teekkür ediyoruz.
imdi, Kongre Gundemine geçiyoruz: Gundemin 1. Maddesi,
yokiama y e açih. Arkada1anm, dianda hazirun cetvelini delegelere
imzalattilar; çogunlugumuz vardir, bu sebeple yokiama tamam1anmitir
ye Kongreyi açiyorum.
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Gundem Maddesi 2:
"Gene! Kuru! Ba4kanttk Divant Seçimi"
Av. OSMAN CITLAK (Trabzon Barosu Yonetim Kurulu Uyesi)Gundemin 2. Maddesi, Kongre Divaninrn o1uumuna i!ikindir. Divan
teekku1u igin Mr önerge var. Onergeyi okumadan evve!, baka önerge
var mi? Baka önerge olmadigina gore, Once mevcut Onergeyi okuyorum,
oylariniza takdim edecegim:
"Turkiye Barolar Birligi 27. Olagan Genel Kuruluna,
Turkiye Barolar Birliginin, 27. Olagan Gene! Kurulu Divanina
aagida isim!eri bu!unan mes!ekta!anmizi teklif ediyoruz:
Divan Bakan!igina Avukat Ali SUrmen (Trabzon Baro Bakani)
Bakanveki!!igine Avukat lsa GOk (Mersin Baro Bakani)
Divan Uye!igmne Avukat Recep Adiguzel (Manisa Barosu De!egesi)
Divan Uye!igine Avukat BU!ent Akçamete (Ankara Barosu De!egesi)
Tek!if ediyoruz, Onergemizin kabu!ünu saygiyla arz ederiz."
Av. HUSEYIN ERKENCI (TBB Bakan Yardimcisi) - Deger!i
arkada!ar, bu Onerge ge!di, arkadaimiz isim!eri okudu. Trabzon
Barosunun degerli yOnetici!erine teekkur ediyoruz.
Açi!ii, tabii Türkiye Barolar Bir!iginmn yapmasi gerekiyor. Ben, bu
Onergeyi tekrar siz!ere sunuyorum:
"Turkiye Baro!ar Bir!igi 27. O!agan Genel Kuru!una,
AçI KONUMALARI 7
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Turkiye Barolar Birliginin, 27. Olagan Genel Kurulu Divanma
aagida isimleri bulunan meslekta1arimizi tekhf ediyoruz:
Divan BakanIigina Avukat Ali SUrmen (Trabzon Baro Bakarn)
Bakanveki1ligine Avukat tsa Gok (Mersin Baro Bakani)
Divan Uyeligine Avukat Recep Adiguzel (Manisa Barosu Delegesi)
Divan Uyeligine Avukat BUlent Akqamete (Ankara Barosu Delegesi)
Teklif edenler: Sansal Dikmen, Necati Erdem, Remzi Demirkol,
Seyfettin Civelekolu, Semih Guner.
Baka Onerge var mi efendim? Yoksa, bu önergeyi oylariniza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiflir. Sayin Ali
Sürmen, Saym Isa Gok, Sayin Recep Adiguzel ye Sayin Bülent
Akçamete'yi Divana çagiriyorum."
Teekkur ediyoruz.
BASKAN Av. Ad SURMEN (Trabzon Barosu Bakani) - Sayin
Bakanim, Sayin Valim, Sayin Belediye Bakamm, Sayin Birlik
Bakarnm, yarginin çok degerli mensuplan, degerli rneslektalanm,
basinimizm guzide mensuplari, bu toplantinrn Trabzon'da yapilmasi, bizi
fevkalade mutlu etmiti, ama sizierin buraya katilimi, bizleri çok daha
mutlu etti, ho geldiniz efendim.
Bizi Divana seçtiginiz için, Divan Kurulu olarak, hepinize teekkür
ediyorum.
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Gundem Maddesi 3:

"Saygi Duruu ye tstiktât Marz"

BAKAN- imdi, Gundemin maddelerine geçiyoruz efendim.
Gündemin 3. Maddesi geregi, once, 1 dakikalik saygi duruu, arkasindan
istikial Mari.
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Gundem Maddesi 4:
"Birtik Bakantnt Toptantzyz Açqz"
BASKAN- Gündernimizin 4. Maddesi olarak, Saygideger Birlik
Bakanimiz Avukat Ozdernir Ozok'u, konumasirn yapmak üzere davet
ediyorurn. Buyurun efendirn.
Barolar Birligi Bakani)- Sayin
Adalet Bakani, AKP Kahramanmarag Mi!Ietvekili Sayin Mehmet
Yilrnazcan, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletveki!i Sayrn Ziya
YERGOK, Curnhuriyet Halk Partisi Konya Mi!Ietveki!i Sayin Atilla Kart,
Malatya Milletveki!i Sayin Muharrem Ki!iç, Sayin Valim, Sayin Belediye
Bakanirn, Onceki dOnem Sayin Turkiye Barolar Birligi Bakan1ari ye
Trabzon Adliyesinin çok saygideger yargiç ye saveilari, meslegirnizin
emekçileri saygideger mes1ekta!arim, Turkiye Barolar Birliginin
saygideger uyeleri, hepinizi saygilarimla selarnhyorurn.
Av. OZDEMIR OZOK (Turkiye

TUrkiye Barolar Birligi'nin Onceki Sayin BakanIari, Gene! Kurulun
seçkin uyeleri, deger!i rnes!ekta!arim, sayrn konukiar, yerel ye u!usal
basinrn sayin temsilci!eri, siz!eri saygilarirnia se!amhyor, 27.01agan Genel
Kuru!urnuza ho geldiniz diyorurn.
Sayin konukiar, savunma rnes!eginin deger!i ternsi!cileri,
Once!ik!e gOrevde bu!undugumuz sure içinde kaybettigirniz
mes!ekta!arimiz ye Bingo! Depreminde kaybettigirniz yurtta!arirniza
tanridan rahrnet, geride ka!an yakin!arina basaghgi di!eriz. Turn
ha!kimizin aci ye Uzflntüsüne neden olan, BingOl deprerninden hernen
sonra Baro Bakarnrnizin yaninda Bingo! Va!isi, Be!ediye Bakani ye
10 OZDEMIROZOK
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Basavcisi aranmi, basagIigi ye geçmi olsun dileklerimiz iletilmitir.
Ayriea Turkiye Barolar Birligi Bakan Yardimeisi Sayin Av.Zeki Ekmen
Bingol'e giderek gerekli incelemeyi yapmi ye tespitterini bir raporla
birlik merkezine iletmitir. Bu rapora gore yak!afl %70 civarrnda evin
zarar gordugu ye çogunun oturulamaz halde oldugu, 38 avukat
arkadaimizin burolarinin kullarnlamaz hale geldiginin bildirilmesi
üzerine, Bingo! Barosu BakanIigi adina 33 milyar para çikarilmi, ayriea
deprem sonrasi ge1imeler için, bir hukuk rehberi kitapçigi yollanmiflir.

lwAwtI

Iki yil once 15 Nisan 2001 gUnU genel kurulumuzun degsli
temsilcilerine adayligimi açiklayan y e Turkiye Barolar Birligi'ni
yOnetmek gibi onurlu bir gorevi arkadalarimla birlikte bana emanet
etmeleri halinde; gerçek1etirmeyi duundUgum hedefleri §Oyle
siralamiflim;
Ataturk ilke ye devrimlerinin, demokratik, laik Cumhuriyetin,
hukukun ustunlugu ilkesinin ye sosyal hukuk devletinin odunsuz
savunuculugu surdUrulecektir.
Toplumun hukuksal savunucusu olarak; anti-demokratik
uygulamalar, insan haklari ih!alleri, ikence soruflurulacak, izienecek ye
sorgulanaeaktir.
cagda dunyaya açilarak, uluslar üstü hukuk normlarrnin ulkemizde
yaama geçmesine katkida bulunulacak, Avrupa Birligi Standartlan
dogrultusunda kari!atirmali hukuk duzenlemeleri, hukuk
literaturumüze y e meslekta!arimizin yararlanmasina sunulacaktir.
TUrkiye Barolar Birligi de!egeleri faal ye etkin duruma getirilecek,
bulundukian yOrede yaanan hukuk ye insan haklari ihlallerini izleme
yetkisi verilecektir.
Yuksek yargi organlari, universiteler, demokratik kitle Orgutleri,
sendikalar ye mes!ek odalari ile ilikilerimiz surdurulerek, hukukun
ustunlugunun yaama geçirilmesi ye demokratik1eme çaba!anmizakatkilari saglanacaktir.
OZOEMIR OZOK 1.1
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Ceza ye tutukevierinde yaanan sorunlarin giderilmesi amaciyla
"r,agdag uygulama standartlarinrn" belirlenmesi ye infaz sistemimizin
iyiIetirilmesi yolunda balattigimiz çahmalar sürdurüleeektir.
Uluslararasi Barolar Birligi (IBA), Avrupa Barolar Federasyonu
(EBF), Avrupa Birligi Barolar Konseyi (CCBE), Karadeniz Barolar
Birligi (BCBA) vb uluslararasi hukuk ye avukatlik orgUtleriyle meveut
ilikiler gelitirilecek, meslektalarimizin etkin bir biçimde bu
kurulularda temsili saglanacaktir.
Bu bagiamda, 22 yil aradan sonra Turkiye Barolar Birliginin cagrisi
He Uluslararasi Barolar Birligi (IBA) yönetim kurulu toplantisi, 02
Haziran 2001 günü, 183 (lye (like baro temsilcilerinin katihm He
Istanbul'da gerçekleecektir.
9-13 Ocak 2001 tarihierinde dUzenlenen ye olumlu yankilar
uyandiran "Anayasa Kuruitayi" gibi etkinlikler arttirilarak, hukuksal
soruniar bafla olmak üzere, turn meslek ye yurt sorunlari tartiilip
degerlendirilecek ye cikan sonuçlar kamuoyuna duyurulacaktir.
Avukatlar ye barolar arasrnda balatilan dayanima gelitirilerek;
avukatlarin mesleki, ekonomik ye sosyal sorunlarma cozUmler
uretilecektir. TUrkiye Barolar Birligi tarafindan kurulan Turkiye
Avukatlari Sosyal Dayanima ye Yardim1ama VakfIrnn gUclenmesi ye
gelimesi igin gerekli olanakiar saglanacaktir.
Pein vergi, hayat standardi, mali müavir ye muhasebecilerin
defter tasdiki, hak arama ozguriugunu engelleyen yuksek harç ye
yargitama giderleri, basili kagitlarin zorunlu satii gibi sorunlarin
çözümü için ugra verilecektir.
Türkiye Barolar Birligi'nmn ye barolarin, protokoldeki yen, resmi
kurumlardaki i takipleninde meslektalanimizin kariIatiklari sorunlar,
yeil pasaport uygularnasi konulannda daha etkin giniimier yapilacaktir.
Avukatlik Ucreti Tarifeleni ekonomik koullara uygun, gerçekçi bir
biçimde saptanacaktir.
OZDEMIR OZOK
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Uygulamadaki Turkiye Barolar Birhgi ilke kararlan, meslek
kurallan, günUn kou1Ianna gore gozden gecirilerek; turn alanlarda
yeniden degerlendirileeektir.

TUTMI

Ba1atilan ye Barolarla Turkiye Barolar Bir1ii arasrnda iIetiimi
saglayan bilgisayar agi günün kouI1arrna gOre ge1itiri1ecektir.
Meslek içi egitirni geIitiri1ecek ye uygularna bUtun1uu
saglanaeaktir. Barolar arasi staj egitirninde birliktelik sa1anarak, farkli
uygularnalarrn Onüne geçilecektir.
Mes1eirnizin
gelecegi
olan
stajyerlerimizin
yaadik1ari
olumsuziukian iyiIetirme ye çOzUrn arayiIarirniz yogun1aacaktir.
Kamu avukatlarinin, gorevlerinin geregi dan mesleki statü ye
sayginliga kavuturu1rnasi için devam eden giriirn1erirniz arahksiz
sUrdUrUleeektir.
Türkiye Barolar Birligi bunyesindeki rnevcut komisyonlar yeniden
duzenlenecek, Barolardaki kornisyoniarla aralannda i1etiim saglanarak,
ça1imaiar daha üretken konurna getirilecektir.
TUrkiye Barolar Birligi'nin Internet sayfasi ulus içi ye uluslararasi
duzeyde yararlanilan ye izienilen bir bi1gi-i1etiirn kaynagi haline
getirilecektir.
TUrkiye Barolar Birligi Dergisi, aranilan bir bavuru kaynagi olacak,
bilgisayar ortarninda izienmesi saglanacaktir. Aynca genelge ye
tebliglerin yer aldigi kapsamli bir Turkiye Barolar Birligi Bulteni
çikarilacaktir.
Avukat evi, Ozel saghk sigortasi ye dinlenme tesisi gibi
rnesIekta1arirnizin ortak gereksinimleri; TUrkiye Avukatlari Sosyal
Yardirn1arna ye Dayarnma Vakfi araciligi He yaarna geçirilecektir.
5 Nisan Avukatlar Gunu; dUzenienecek hukuk kongreleri,
sernpozyurn ye benzeri etkinliklerle kutlanarak, yazih ye gOrsel basinda
yer almarniz saglanaeaktir.
OZOEMIR 070K 13
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Yazili y e gorsel basinda ulke ye meslek sorunlan ye çOzUm
Oneri!erimizin yer almasi igin basinla iIiki1er etkmn duzeye çikari!acaktir.
Sorunlari bilen y e sorun!arirnzrn çozumunde duraksamadan
yanrnizda olan Turkiye Barolar Birligi yonetim aniayiiy1a, "çagda bir
Turkiye ozlemidir bizi yonlendiren, demokrat bir Cumhuriyettir
temel hedefimiz, ozgür yurtta olmaktir seçimimiz, insan hakian,
hukukun ustunlugu ye sivil toptumdur ozumsedigimiz, eitIikçi,
dUrUst ye erdemli bir yonetimdir isteimiz" demek suretiyle genel
kuru!dan yetki istedik.
Bu duyuruyu, Turkiye Barolar Birligi sayin de!egelerine
gonderdigimiz tarihten hemen sonra, 1136 sayili Yasa kabu!unden
buyana en buyuk degiik1igI geçirerek yak!aik 90 maddesinde yapilan
yeni dUzen!eme!er!e, 4667 say'!' Yasa i!e bir an!amda yeni bir "Avukathk
Kanunu" 02 Mayis 2001 günü Turkiye Buyuk Millet Meclisi'nde kabul
edi!mi ye 10 Mayis 2001 günU yurur!uge girmitir. Seçim!erin yapildigi
13 Mayis 2001 gununden üç gun Once yurUr!ue giren ye buyuk oranda
Turkiye Baro!ar Bir!igi, baro!ar y e savunma mes!egini yeniden
§ekillendiren, 4667 sayili Yasa, bizim yolladigimiz bi!diriyi aan yeni
yetkiler, sorum!u!uklar ye gOrev!er getirmitir. Once!ik!e bu yasanrn,
yakJaik geriye dogru 15-20 yil!ik ça!imasrna emek veren, katki sunan ye
de yasa1amasi surecinde buyuk duyar!ihk gOsteren, turn bakan!arima,
mes!ekta!arima y e avukat kOken!i parlamenter!ere teekkur!erirni ye
saygi!ariml sunanm.
Genel kuru!un deger!i uye!eri;
Seçirn Oncesi de!ege!ere yo!!adigirniz bi!dirimizdeki (yukarda kisaca
hatir!attigimiz) taahhut!erirniz ye 4667 sayi!i Yasanin getirdigi arti gOrev
ye sorumlu!uk!ar, bize ernanet edilen görevin bi!inci ye duyarliligi içinde
yerine getirilmeye ça!ii!rniflir.
ça!ima!arimiz1a ilgili o!arak duzen!edigimiz raporu, yak!aik bir ay
Once siz deger!i uye!erimizin taktir ye deger!endirrne!erinize sunduk. Bu
konuda ayrica bilgi vererek, açiklama yaparak genel kuru!un deger!i
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zamanmi aimak istemlyorum. Yaptiimiz ye de yapamadigimiz her §ey
raporda mümkUn oldugunca ayrintili olarak açiklanmaya ça1ii1mitir.
Yine bu donemde, yönetim kurulunun çahma1an,butun ayrintilariyla siz
degerli delegasyona ye 1969 yihndan buyana Tflrkiye Barolar Birligi
organlarinda gOrev yapmi turn meslek ustalarimiza gonderilerek, her
aamada bilgi verilmiflir.

ItJT4oW6I

Kendileriyle ayni sorumlulugu payIamaktan buyuk onur
duydugum, yönetirn kurulu üyesi arkada1anm1a, eit ye demokratik
kou11arIa sorum1uIuu ye yetkiyi birlikte taidik. Alinan her karar,
yapilan her i, incelenen her konu, demokratik yontemlerle o1uturu1mu
ye sonlandirilmiflir. ça1iirken bizieri yorilendiren ye motive eden temel
ilkelerin bamda, kutsal savunma mesleginin ozverili temsilcileri, degerli
mesIekta1arimiza ye meslegimize yararli hizmetier sunmak gelmektedir.
Gorev yaptigirniz bu sure içinde, hiçbir baro, baka bir barodan, hiçbir
mes1ekta baka bir mes1ektatan bize yakrn, ya da uzak o1rnamitir.
Temel referansimiz meslek etigi, meslek dayanimasi ye avukat kimligi
olmuflur. Bu duygu y e dUunce1er1e, iki yil sUre He yaptigimiz gorevde,
her §eyi mUkemmel bir biçimde yaptigimizi iddia etmiyor ye bu saygin
meslege ye rnes1ektaIara ne yapilsa az olduguna inaniyoruz.
Bu genel kurulda yapilacak her tUrlU öneri ye eIetirinin de ikinci
donem için bizi y6n1endirecei, bize gUç katacagi inancindayiz.
4667 sayili Yasa ile getirilen yeni kururn ye dUzenlemelerle, barolar
ye savunma meslegi yeni kazanimlar elde etrni1erdir. Bu yenilikier kimi
mes1ektalarimiz ye baro bakan1arinca yeterli gorulmeyerek
e1etiri1mitir. Ama yasal deiik1ik1er ayrintili olarak incelendiginde ye
bu yasanin, yasaIama sUreeinin öykUsU iyice bilindiginde bu e1etiri1erin
ne denli haksiz, oldugu ortaya çikmaktadir. Sadece 27.maddedeki
duzenieme sonucu yaratilan yakIaik, 10 trilyon lira, stajyerlere kredi,
Barolara, Barolar Birligine, mes1ekta1ara destek ye meslekte ge1imeye
katki için dagitilmiflir. 2001 yilinda 1.8 trilyon, 2002 yilinda 2.8 trilyon
olmak Uzere, toplam 4.6 trilyon lira 18 aylik sore icinde barolara
OZOEMIR OZOK 15
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yo11anmitir. Boylesi hir kaynagrn yaratilmasi dahi bali baina bir
yeniliktir. Kukusuz çikan her yasa ge1ien ye degien kou11ar
karisinda, yetersiz y e eksik kalmaya mahkumdur. Bu nedenle yasalar
her zaman degitirilir y e ihtiyaçlara gore yenilenir. Nitekim, geçen iki
yilhk uygulamada, Avukatlik Yasasinda yeni duzenlemelere gereksinim
dogmu, hunlar tek tek tespit edilerek yapilacak ilk yasal duzenlemeyle
giderilmeye çaliilacaktir.. Bu donemde bize çok destek olan, Sayin
Adalet Bakanimiz y e Turkiye Buyuk Millet Mecisi Adalet Komisyonu
Bakan y e Uyelerinin katkilanyla Avukathk Yasasi bata olmak üzere,
meslegimizin OnünU açacak bir çok yeni duzenlemeyi gerçekleflirmek
olan4rni bulabi1eceiz. Bunun en Onemli gostergelerinden birisi, 21
Nisan 2003 günü TUrkiye Barolar Birligi'nde yapilan toplantiya, avukat
kokenli parlamenter olarak; AXP'den Kastamonu Milletvekili Hakk'
KOylü, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Ajcbulut, anIiurfa Milletvekili
Yahya Akman, Aydin Milletvekili Semiha Ogu, Kahramanmara
Milletvekili Mehmet Yilmazean, Adiyaman Milletvekili Fehmi Husrev
Kutlu y e Turkiye BuyUk Millet Meclisi Bakan Vekili Ankara Milletvekili
Ismail Alptekin'in yam sira, CHP Antalya Milletvekili Feridun Fikret
Baloglu, Nigde Milletvekili Orhan Eraslan, Malatya Milletvekili
Muharrem Kihç, Afyon Milletvekili Haul UnlUtepe katilarak avukatlarin
sosyal gUvenlik konusu bafla olmak üzere her konuda Turkiye Barolar
Birligi'ne yardimci olmak istediklerini ilettiler. Burada, Turkiye Barolar
Birligi Bakan Yardimcisi iken CHP Adana Milletvekili olan degerli
arkadaimiz Ziya Yergok'ten de aynca sOz etmek istiyorum. Ozellikle
Turkiye BUyuk Millet Meclisi Adalet Komisyonu ile TUrkiye Barolar
Birligi arasinda en buyUk iletiimi kuran ye bizi bu anlamda her konuda
bilgilendiren arkadaimiza huzurlarinizda teekkur ediyorum. Yine bu
konulari gorumek Uzere, 28 Nisan 2003 günü Adalet Bakani Sayin Cemil
çicek'in davetlisi olarak, çalima ye Sosyal Guvenlik Bakani Sayin
Murat Baesgioglu, Turkiye BuyUk Millet Meclisi Adalet Komisyonu
Bakani Sayin KOksal Toptan ye iktidar y e muhalefet milletvekillerinden
o1uan 10 kiilik bir grupla toplanti yapilmig ye avukatlarin ye savunma
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mesleginin yeniden yapilandinimasi için neier yapiiabiiir konusu
tartiilmi$ir. Ozeilikie avukatiann sosyal guveniik konusunun ele
alindigi bu toplantida çaiima ye Sosyal Guvenlik Bakani'nin sicak ilgi
ye duyarhhgi meslegimizin ye meslèktaianrnizrn, gelecegi bakimrndan
bizieri çok umutiandirdi. Bunun somut ornegi 08 Mayis 2003 günü
TBB'de yapilan, sosyal guvenlik toplantisina Sayin Bakanin talimatiari
lie Emekli Sandigi, Bag-Kur ye SSK'dan Ust dUzey yetkiiilerin
katilmasidir. Bu ge1imeierden sonra, Turkiye Barolar Biriigi'nde
oIuturulacak bir komisyonla avukatlik yasasmi yeniden eiden geçirerek,
avukatiarin sosyal guveniigi bafla olmak Uzere, gUnün koullarina uygun
duzeniemeleri içeren yasa tasansinin hazirianmasi çaiimalan genei
kurul sonrasi balatilacaktir. Burada hemen §unu bilginize sunmak
istiyorum,Turkiye BuyUk Millet Meclisi iktidar ye muhalefet partisi
temsilcileriyie sUrdUrdugUmUz bu yararh ye verimli ilikinin bu §ekiide
sürmesini umut ediyor ye bekliyorum. Her §eyin çok hizh degitigi
gunumuzde, yarinin ne getirecegini bilmek mUmkUn degildir. 0 nedenie,
bu donemin mesleftimiz ye mesiektaiarimiz adina en iyi §ekiide
degerlendirilmesi gerektiftine inanmaktayim.
4667 sayili Yasanin yururluge girdigi 10 Mayis 2001 gununden sonra
yapilan ilk genel kurul oldugu 1cm, izninizle yasanin getirdigi yenilikieri
kisaca hatirlatmak istiyor ye yönetim olarak, yasanin uygulanmasinda ne
kadar baariii ya da baarisiz o1duumuzu bilgilerinize sunmak
istiyorum.
Yasanin birinci maddesinde "Avukatin yarginrn kurucu
unsurlarindan olan bagimsiz savunmayi serbestçe temsil etmesi" hukmU
lie avukatlara ye onun orgUtU oian baroiara yargi içinde yer veriimitir.
tkinci madde lie de "kamu kurumiannin, avukatrn gerek duydugu bilgi
ye beigeleri inceiemesine sunmakia yUkumiu oldukiari" hukmu
getirilerek yargi organiari lie diger resmi kurumlarin avukatiara
yardimci oima yukumiulugu getiriimiflir.
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Adalet Bakanhgt'nin Barolar y e Barolar Birligi Uzerindeki vesayeti
onemli olçUde ka1din1mi, yasanrn 8/4. maddesinde baro yönetim
kurullarinrn adayin levhaya yazilmasi hakkindaki kararlarda son sO;
20/son maddesinde stajyerlerin staj listesine yazihp yazilmamasi
hakkinda son sOz, 71-74/3. maddesindeki levhadan ye avukatlik ortakIii
sicilinden silinme kararrnda son sOz, 142/4. maddesinde disiplin
kovuflurmasi açilmamasi konusunda baro yönetim kurullarmea verilen
kararlarda son sOz, 168.maddede, yine asgari Ucret tarifélerinin tespiti ye
Avukatlik Yasasrnrn OngOrduu yonetmeliklerin duzenlenmesinde son
sOz Turkiye Barolar Birligi Yonetim Kuruluna verilmiflir. Ayrica
Yasanin 154.maddesinde iten yasaklamarnn zorunlu o1duu hallerde,
dogrudan yasakiamada son sbz ye baro disiplin kurullarinca verilen
kararlarda son sOz Turkiye Barolar Birligi Disiplin Kuruluna
biraki1mitir.
Bunlarin yaninda Yasanin, 9/4 y e 121/8.rnaddesine gOre
"Avukatlann, ayni bUroda birlikte ça1ianlann ye avukathk
ortakliklarinrn kayitlarini, yOnetmelikte gosterilen esas ye usullere gore
tutmak, avukathk ortakligi tip ana sOzlemesini hazirlamak, avukatlik
ruhsatnamelerini, kimlik belgelerini ye avukathk ortakligi yetki
belgelerini duzenlemek ye bastirmak" gOrevi Turkiye Barolar Birligi
Yonetim Kurulu'na veriImitir. Avukatlik yemininde 9/6.maddede
"Kanuna" diye ba1ayan metin "Hukuka" diye degitiriIerek, yasa degil,
hukuk One çikariImitir. Yine, 23.maddede "Baroca duzenlenen egitim
4;a1ima1arina devam etmek" hukmu ile staj egitim merkezierine yaa1
olarak sag1anmi, 27.madde ile TUrkiye Barolar Birligi tarafrndan
bastinlan ye vekaletnamelere yapitiriIan "kredi pulu" gelirlerinden
stajyerlere kredi verme olanagi sag1anmi, ayni maddede avukatlik sinavi
duzenIenmi, 35/2 maddesine gOre anonirn §irketler ye üyesi 100 kiiyi
aan kooperatiflere avukat edinme zoninlulugu getiriImi, 34/A
maddesiyle bu yasanin en Onemli kazammi olan avukatlara çekimeter
hakkrnda yargilamadan Once "uz1ama" saIama olanagi getiriImitir,
44/A-B maddesiyle "ayni buroda birlikte ça1ima" ye "avukatlik ortakhgi"
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duzeniernesi getirilrni, 46.maddeyle avukatiann stajyerler ye
sekreterleri eliyle fotokopi ye ornek aldirma yetkisi somàt hale geImi,
50. maddeyle her cezaevi ye kolluk birirninde baroya ye meslegin
onuruna ye önernine uygun bit "görfirne yen" ayrilmasi hükniü
getiniImi, 56.maddeyle avukatlarm ye avukatlik ortakliklarirnn kendi
yetkilerini devredecekleri "yetki belgesi" dUzenleme yetkisi verilmi,
56.maddeyle vekaletnamelerin tek tip olarak TUrkiye Barolar Birlii ye
Notenler Birligi tarafrndan hazirlanacagi bildirilmi, turn buniann yarn
sira Yasanin 76-110 ye 121.rnaddeleninde banolana ye Türkiye Barolar
Binlii'ne bu mesleki garevieri yarnnda, yeni bir gärev ye onemli bir
sorurniuluk getiren "hukukun ustunlugunu, insan haklanrn savunmak ye
korurnak" hukinu getiri1mi, 76-111.maddeleriyle protokolde Baro
Baflanlarinin Ii Curnhuriyet BasavciIarinin yarnnda, TUrkiye Barolar
Birtigi Bakaninin da Yargitay Curnhuniyet Basavcisinin yaninda yer
alacagi bildirilmi, 167.rnaddeyle avukatlik Ucretinden dogan sorunlarin
"Baro Hakem Kurullarinca" çozUIecei hukmu getiriimi, 180.rnaddeyle
adli yardirn hizrneti ye buroian lie ilgili olarak yeni ye onernli
duzenlerneler yapiIrnitir.
Bu olanakian sagiayan yasanin hazirlanma aamasindan, kabul
aarnasina kadar geçen süreçte ernek ye katki verrni turn
mes1ektalarirna gonul dolusu sevgilerimi, §ukraniarlrni, vefa
duygularimi ye en denin saygilanirni sunuyorum.
irndi yönetirn olarak, yanitlarnak dururnunda o1duurnuz soru; bu
yeni hukümler ne denli yaarna geçirilebiidi? Baka bit anlatimla
Barolar ye Barolar Binligi elde edilen bu kazanimlan meslegin ye
meslekta1arin hizrnetine girrnesinde ne kadar yardirnci oldu, ya da
baarili oldu? Bu sorularm yaniti kismen bilgi ye degerieridirmelerinize
sunduurnuz çaiirna raporurnuzda rnevcuttur. Peki, siz varilan noktanrn
yeterli ye baari1i o1duunu kabul ediyor musunuz? biçirnindeki bir
soruya verecegirniz tek yanit, yeterli olmadigi §eklinde oiacaktir. çunku
mesiegin ye rnes1ekta1ann soruniani o denli bUyük boyuttadir ki hiçbir
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yönetim bu sorunlarin ustesinden tek baina gelernez. Ama §UflU
duraksamadan genel kuru!un sayin uye!erine soy!eyebiliriz. 24 saat
sürey!e, o!anak y e yetenekierimizi son sirnrina kadar zor!ayarak,
mes!egirnize ye rnes!ekta!anrniza hizmet sunmak duygu ye duuncesiy!e
görev yapmaya ça!itik, ben ye arkada!anrn bu anlarnda görev
yaprnanrn gonul rahathgirn tairnaktayiz. Feki bunca sorun nasil
çozu!ur? çozurn forrnu!u açik ye nettir. Turn avukatlarin ye
rnes!ekta!arin sorun!arrnrn çözümünü, iki yi!da bir seçilen baro
yonetim!erine ye dort ydda bir seçilen Barolar Birligi yonetimlerine
birakamazsirnz. Turn avukat!arin ye mes!ekta!arin rnes!ek sorun!arina
bir biçimde ilgi ye katkilarini çekmek zorun!ulugu vardir. Onumuzdeki
donernde Turkiye Barolar Bir!igi olarak bunun .yol!arirn arayacagiz, bir
biçimde 50 bine varan avukat kit!esinin sorun!anmiza ilgisini ye katkisrni
saglamaya ça!iacagiz.
Genel kurulun sayin uyeleri, deger!i konuklar;
GOreve ge!digirniz gun!erde yurur!uge giren, 4667 sayih Yasanin
ongordugu onernli degiik1ikler, yasanin belirledigi sure içinde yaama
geçiri!rniflir. Bu bag!amda, Avukatlik Staj, Bait Hakem Kuru!u, Rekiam
Yasagi, Avukatlik Srnav, Staj Kredi, Ad!i Yardim, Avukathk Ortak!igi ye
Avukatlik Kanunu yonetrne!ik!eri tUrn baro!arirnizdan ternsileilerin
katihrni He demokratik bir yöntem iz!enerek hazirlanrni. Hazirlanan bu
rnetin!er, tUrn baro!ara gonderilerek, son katkilar ahndiktan sonra,
yönetirn kuru!unda ince!enerek kabul edi!mi resmi gazetede
yayirnlanarak yurur!uge girmitir. Yine ilk kez uygu!anan staj kredi pulu
bastirilrnasi ye bunun her ay yakIaik dort bin, dOrt bin be yUz stajyere
duzen!i o!arak dagitilmasi ball baina bir yogun!uk o!arak karimiza
ç'krn'tir. Ruhsatname ye kirn!ik i!ern!erini i!ke o!arak Ada!et
Bakanhgrnrn sorum!u o!dugu donemden daha hiz!i ye dUzen!i bir
biçimde yerine getirmek için bu konuda daha duyar!i davranilrni ye bu
gerçekleflirilrnitir. Bu gun ruhsatnarne, kirn!ik ye kredi pu!u sati!ari,
on!arin staj kredisi o!arak dagitirni ye pu!!arin guvenli bir biçimde
bastirilmasi i!ern!eri aksamadan sUrdurUlmektedir. Goreve geldigimiz
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gunden bu güne kadar, 6859 adet ruhsat, 20787 adet kimlik, 943 adet
yönetim dosyasi, 753 adet disiplin dosyasi karara baglanmiflir.
Bunlann yarn sira, mes1ektaIarimizin yfilardir dillendirdikieri iki
konuyla ilgili olarak da çahma1arimiz surdurUimU$ür. Bunlardan
birineisi, Ankara'da bir "Avukat Evi" edinilmesi, digeri ise,
mes1ektaIarimiza duzenli ye kalici saghk yardimi yapilmasi istegidir.
Bunlardan birineisi için, Ankara Balgat semtinde Maliye Hazinesinden
alinan 16 donum arazi üzerine idari merkez ye sosyal tesisler yapilmasi
projesi bitme aamasina ge1mitir. BUyUk olasilikia Mayts ayi sonu,
Haziran ayi bap temel atilacaktir.
En bUyuk hede!Imiz yüee Genel Kurulun da uygun görmesi halinde,
2005 Gene! Kurulumuzu, Ankara'da yeni sa!onumuzda Turkiye Baro!ar
Birligi'ne yakiir bir gorkemde yapmaktir.
Saglik yardimi konusunda, cok eiddi bir proje uzerinde
ça1ima!arimiz surmektedir. Bu konunun iki boyutu vardir, birisi görev
yapan mes!ekta1arimizin ye stajyer!erin saghk güvencesine
kavuturuImasi. ikinci boyutu ise, emek!i!ik sosyal guvenlik boyutu; her
iki konuda da yogun ça1ima!ar surdurulmektedir. Konumamin bainda
da ilettigim gibi avukat ya da hukukçu parlamenter!erden buyuk destek
gormekteyiz, yasal dUzenteme!erde kendilerinin katkilarrna
guvenmekteyiz.
Saglik yardimi konusunda; Sayin Baro Bakan1ari toplantisina
getirdigimiz öneri i!gi gflrmemi, bakan!arin bUyuk çogunIuu pul
paralarrndan ayrilan paylarmin kendilerine gonderilmesini istemi!erdir.
Bu önerimiz OyIeydi; kredi pu!!anndan artarak dagitima girecek olan
2001 yili sonu itibariyle 1.8 trilyon, 2002 yili sonu itibariyle 2.8 trilyon'
o!mak Uzere toplam 4.6 trilyon paramn 1.8 trilyonunun üzerine, Turkiye
Barolar Birligi'nin de kendisine duen paydan 200 milyar koyarak, 2
trilyon paranin bir havuzda toplanarak deger!endirilmesi ye bunun
sadeee mesIektaIarimizin saIik gider!erine kul!amlmasi biçimindeydi,
ama bu ônerimiz sayin bakan!arimiz tarafindan uygun gorulmedi
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bunun üzerine barolarin paylari kendilerine gonderildi. Dogrusu hen bu
önerimde israrliyim qUnkü, Turkiye Barolar Birligi'he gun geçmiyor ki,
her yata, bir ya da birkac mes1ektaimizrn sa1ik yardim istemi
u1amasin. Ekonomik durumu iyi olan azrnhktaki bir kisim
mesIekta1arimiz ayrik tutulursa, mes1ekta1arimizrn çogunlugu igin çok
dramatik oykUler anlatilmaktadir.
Bunlan burada siziere aktararak neenizi kaçirmak istemiyorum,
çunkU tahmin edemeyecegimiz çok saygin ye özgün kii1erden talepler
gelmektedir. Bu nedenie iin boyutu çok buyuk olup, durum tahminlerin
otesinde vahimdir. Sadece, genç bir mes1ektaimizin tedavi giderleriyle
kari kariya kalinca yaadigi çaresizlik nedeniyle bilekierini keserek
olmek istedigini aktarmam, saniyorum sorunun boyutunu kismen
anlatmaktadir.
Turn bu gelime1er karisinda; TUrkiye Barolar Birligi butcesinden
ayirdigimiz bir fonla olUm halinde, Turkiye'deki turn mesIekta1arimiza
verilmek üzere, ilgili baro bakaninin emrine be yüz milyon lira
gonderiyoruz. Yine çikardiirniz Turkiye Barolar Birligi yardirn
yönergesi dogrultusunda be mulyar liraya kadar i gorernezlik tazminati
oduyoruz. 01.01.2003 gununden itibaren uygulanan bu fasila yapilan
bavuru1arin sayisi da, rnes1ektalarimizin çok ciddi sikintida o1duunu
gösterrnesi bakimindan soil derece onernlidir. Butun bunlar iyi
okunarak, top yekun bir çözürn uretmek gerekrnektedir. Bunun tek yolu
ise, Barolar Birligi ile Barolarin ayrn arnaçta, ayrn hedefte
birIemesinden geçer. Var olan bu birliktelik gelecek donemde, daha da
guçiendirilerek, meslegirnizin ye rnesIekta1arirnizin yararlanmasina
sunulacaktir.
Sosyal dayanirnanin ye yardirn1arnarnn konuuidugu bu bolurnde,
Turkiye Avukatlan Sosyal Dayanirna ye Yardirn1arna Vakfina da
gerekli ulginin gosterilerek, bekienen ye ozlenen noktaya geirnesine
yardirnci olrnarniz gereklidir.
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Mesiektalarimizin saghk bata olmak üzere, guvenhi, huzurlu ye
moralli görev yapabilmeleri için Turkiye Barolar Birligi yônetimi olarak
onlann her sorunlarrnda yanlarinda olmaya çalitik.
MeslektaIarimiza yapilan silahli saldirilar bata olmak üzere,
yapilan turn haksiz saldirilarda rnes1ektaianmizin, ailelerinin,
yakinlannin ye barolarimizin yaninda olunmu, cenaze, hastane ye
davalardaki mudahillik dahil olmak Uzere, her aarnada yaniarinda
oiunrnaya çaliiIrniflir.
Turkiye Barolar Birligi bunyesinde, Turkiye Barolar Birhgi Insan
Hakian Araflirma ye Uyguiama Merkezi yaninda, AB ye Dip Ilikiier
Kornisyonu ile Biigisayar- Biliim Birirni Kornisyonu oIuturulrnutur.
Insan Hakiari Merkezi siziere zaman zarnan yoiiadigirniz çagrilardan da
anIaiIdigi gibi, Merkez Bakani Prof.Dr.!brahirn Kaboglu ye bilirn
kurulunun katkilariyla, insan hakian uygulamalarrna yönelik çok onemii
çahrnalar yaprnaktadirlar. Ozellikie 1,5 yd sUren bir çalirna sonunda 1617-18 Nisan 2003 gunlerinde Ankara'da gerçekletiriien "Siyasai Yap ye
Insan Hakian" konu bahkIi toplanti, AB üyesi 15 (like ye aday 10
ülkenin Ust dUzey hukukçularinin tartirnasrna sahne olrnutur. AB ye
Di tIikiier Komisyonu ozeilikie Avrupa Barolar Federasyonu CCBE ile
yakin iliki kurarak, bilgi ah veriinde bulunrnaktadir. Bu baglamda 23
Baro Bakani 8 gun sure ile Strazburg ye Bruksei de incelerneler yapmi,
cezaevi ye mahkerne ziyaretieri yanrnda, AIHM ye Avrupa
Pariamentosunda gorurnelerde bu1unrnu1ardir. Yine 12 Balkan
ulkesindeki stajyer avukatlarin egitirnine Turkiye Barolar Birligi ye
Rornanya Barolari taiip oImu yapilan oylama sonucu, Balkan
ulkelerindeki stajyerlerin egitimi Türkiye Baroiar Birligi yonetirninde
Turkiye'de kaimitir. Bu konuda Ankara Barosu Bakani He goruulrnu,
Sayrn Bakan yardim sözü vermiflir, ayni §ekllde Istanbul, Izmir
Barolari gibi staj egitim merkezieri gelimi olan baroiarirnizdan yardim
istenecektir. Bu dOnernde UNICEF-TBB ibirligiyle gelitirilen bir proje
ile de Ulkemizde çocuk hakian konusunda iki önemli toplanti yapiimitir.
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Yak1aik 20 Baronun çocuk Hakiari Komisyonlarindan gelen
meslektalanmiz ilk toplantisini Agustos ayinda UrgUp'de yapmi, ikinci
toplantisini 8-9-10-11 Mayis 2003 gunleri arasinda Kizilcahamam'da
gerçeklqtirmitir.
Bu toplantilarda hem UNICEF yetkilileri, hem baro temsilcileri
daha çok Baro çocuk Hakiari Komisyonlarinrn bu topiantilara
katilmasmi istemektedirler. Yine bu dOnemde Turkiye Barolar Birligi
Kadin Hukuku Komisyonu TUBAKKOM da çok yararh çalimaIar
yapmi, Ozellikle Medeni Kanununun yasalamasi Oncesi ye sonrasi
Onemli etkinlikier yapmitir. Bilgisayar-Biliim Birimi ye Komisyonu da
cok Onemli çahmalar yapmaktadir. Turkiye Barolar Birligi Internet ye
Web sayfalari bata olmak there, barolararasi elektronik posta ye
yayincihk konularinda inceleme ye aratirmaIarrni sUrdurmektedirler.
Yargitay Bakanligi'yia yapilan gorUmeler sonunda, Yargitay
kararlarirn Ucret karihgi yayimlamayi flstlenen bilgisayar §irketiyle
yapilan sozIeme fesh edilmi, bundan boyle tUrn kararlarin Turkiye
Barolar Birligi'nin araciligiyla kullanicilara iletilmesinin yOntemleri
aratinImaktadir. Bu konudaki karihkli gorumeler sürdUrUlmekte
henUz somut bir sonuca varilamamitir. Adalet Bakanligmin uyguiarnaya
koydugu ulusal biigisayar agi, UYAP'la da gOrumeler surdUrUlmekte
avukatlarla iietiimi yine Turkiye Barolar Birligi bilgi ilem merkezi
gerçekletirécektir. e-avukat ye e-baro uygulamalarinrn yetkilisi de
TUrkiye Barolar Birligi olacaktir. Bu konularda YUce Genel Kurula,
aynntili bilgiyi biliim komisyonunun yOnetim kurulu temsilcisi Sayin
Av.HUseyin Erkenci veya Konya Barosu Bakani Sayin Av.Nezih
Dagdeviren sunacaklardir.
BUtUn bu çalima ye giriimlerimize karin, 4667 sayili Yasa ile
kazanilan hak ye yetkilerin tam ye etkili olarak kullanildigi söylenemez.
Bu konuda baro bakanlarimizdan ye meslektalarirnizdan gelen
yakinmalardan, Oncelikle protokol uygulamasi, ceza ye tutukeylerindeki
fist aramalari, yargi mercileri ile resmi kurum ye kurululardan bilgi ye
beige alma, avukatlik kimhginin resmi kimlik sayilmasi, ceza ye
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tutukevieri ile koiluk birimierinde avukatlar için oluflurulacak uygun
mekanlar, avukatlik Ucretinin taraf avukattari adina hUkmedilmesi, kredi
pulu kullanimrndaki açiklarin onlenmesi, adliye binalari içindeki baro
odaiarrndan Maliye Bakanligi tarafrndan kira istenmesi gibi ciddi
sorunlarin yaandii anlaiImaktadir.
Yonetim olarak, belirtilen konular da dahil olmak Uzere, yasanin
uygulanmasi konusunda her turlU giriim y e bavuru1ar yapilmi bu
bavuruiann bir kismrndan olumlu sonuç alinmi, ancak bir kisim
sorunlar halen devam etmektedir.
Protokol konusunda, yasanin yeni duzeniemesi dikkate
alrnmamakta, yine eski uygulama sürdurulmektedir. Konuyia ilgi
bavurular yapiImi, bir kisim kurum yeni hukum dogrultusunda
dUzenleme yapmi, ancak buyUk çogunluk, eski uyguiamada israr
etmektedir. Bunun sonucu olarak, mevcut deviet protokol'ü
duzenlemesinin iptali için dava açiimi, ayrica sirf bu neden ileri
surulerek, tören y e etkinliklere katilmadigimiz ilgili kurumlara
iletilmiflir.
Ceza y e Tutukevieri ile ilgili yaanan sorunlar 05.02.2003 gUn ye
4806 sayili yasanin 6.maddesi ile yeniden duzenlenmiflir.
Resmi kurumlardaki beige y e bilgilere u1ama konusunda Danitay
1.lDairesince 10 Nisan 2002 tarih ye 2002/26 Esas, 2002/52 Karar sayih
karari konuya kismen çözüm getirmiflir.
Avukatlik kimliginin resmi kinilik niteliginde olduguna i1ikin
yaptigimiz yazimaiar y e giriimler sonuç vermi, Emniyet Gene!
MUdurlUgu, Ceza ye Tutukevieri Genel MUdurlUgu kendi birimlerine, bu
1dm1iin resmi kimlik olduguna iiikin genelgeler yoI1amitir. Bu konuda
en bUyfik sikrnti, nUfus dairelerinde y e bankalarda yaanmaktadir. Her
iki kurum üst yoneticileriyle yazima y e karihkh gorumeler sonunda,
uluslararasi kara para akiama konusunda çikarilan yonetmelikte,
uluslararasi i1ikiIerde resmi kimuik olarak kabul edilen kimuikierin,
pasaport, ehliyet y e tUfus cUzdani olarak be!irlendigi bu nedenie
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kendilerinin de bu yonetmelige uygun davrandiklanrn ifade etrnilerdir.
Bunun üzerine ilgili yonetrneligin iptali için dava hazirliklarina
balanmitir.
Yasanrn yargilarna sonunda, hukmedilecek avukatlik ücretinin
davaci ya da davah avukati adina hUkrnedilir biçimindeki duzenlemesi,
Yargitay daireleri arasinda farkli degerlendirilerek, farkli kararlar
verilmesine neden o1mutur. Bir kisirn daire, bu hukrnun veldt müvekkil
arasindaki ücret konusuna açikhk getirdigini, yargilama usulümUz de
davanin taraflarinin bell oldugunu bunlann içinde, avukatin olmadigint
ileri sUrrnüflur. Bu aykirilik halen de devam etmektedir.
Ceza y e tutukevleriyle kolluk birimlerinde avukatlarin
yararlanmasina uygun mekanlann o1uturutrnasi konusunda da
giriim1erirniz sUrmekte, gelecek donemde bu konuda yasarnn
ongordugu biçimde çözürne kavuturulacaktir.
Turn bu giriimlere karin, vekaletnarne y e yetki belgelerinde kredi
pulunun tarn y e eksiksiz bulundurulrnasi konusunda ciddi kaçaklarin
olduu saptanmitir. Bunun Uzerine konu Yargitay'da iz1enmi ye bir
cok dairede kredi pulu olrnayan dosyalar mahalli mahkernelere
yo11anmi, bunun Uzerine uygulama kismen iyilernitir. Bu konuda tUrn
• rneslekta1anrnizin gerekli duyarhlii gösterrnesi gerekrnèktedir.
Adalet Bakani Sayin Hikmet Sami Turk tarafindan balatiIan ye
barolarirniz y e rneslektaIarirnizin bUyUk tepkisini çeken, adliyelerde
bulunan baro odalanndan su, yakit y e genel gider, istenmesine ilikin
uygularna, Sn. Prof Dr. Aysel celikel'in kisa sUren bakanhk donerninde
uygulamadan kaldirilmitir.
Bu konuda yeni bir yakinma, Mugla Barosu Bakanliki'ndan geIrni,
Adliyeye tahsis editrni olan bina içindeki baro odalanndan Mugla
Defterdarhgi ecri-misil isterni, odenrneyince baronun kullanirnindaki
yerter açik artirma He ihaleye ikariIrniflir. Ihale gUnU istekli olmadii
için ihale erte1enrnitir.
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Bu haksiz y e hukuk clip uygulama Adalet Bakanhgina iletilmi
Sayin Bakan bu konuya gerekli hassasiyeti gostermi, Maliye Bakaniyla
görüflip bu sorunu çozecegini bi1dirmitir.
Avukatlik sinavmln Turkiye Barolar Birligi'nin onerdigi yontemden
çok farkli olarak, Turkiye BUyuk Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda
yapilan bir degiiklik1e OSYM tarafindan yapilmasi hukum altina
ahnmitir. like olarak, bizim de kabul etmedigimiz bu degiik1ik ye
yantem tartima1ari ozellikle tirmandirilarak, stajyerlerle-Turkiye
Barolar Birligi yonetimi çekimesi haline donutUrülmü y e Turkiye
Barolar Birligi tarihinde ilk kez bir kisim avukat stajyeri, Ankara
sokaklarmda megafonlarla birlik yonetimini istifaya çagirmiflir. Sirf
stajyerlere yakrn durma adina, populist davranilar sergileyerek, big
kimsenin meslegimizin gelecegine zarar vermeye hakki yoktur.
Gazetelerde boy boy ilanlar verilerek, Turkiye Barolar Birligi yönetimi
çag dii ilan edilerek surdurUlen kampanyalar sonucunda, bir gece
yarisi, oy kullanan milletvekillerinden bir kaçimn da çocugunun avukat
stajyeri oldugu yaklaik 24 kiinin millet adina verdigi karar sonunda
avukatlik smavi belirsiz bir biçimde ertelenmitir. Boylece yeni
dUzenleme sonunda, yasaya oy veren sayin milletvekillerinin çocuklari
da dahil olmak Uzere, yaklaik 30/35 bin stajyer sadece biçimsel kouliari
yerine getirerek, ruhsatnamelerini alacaklardir. Halbuki turn
olumsuzluklarrna karin, yapilacak bir srnavda olasi problemleri en aza
indirmek için, YOK Bakarn bata olmak üzere, OSYM yetkilileri ile
defalarca toplantilar yapilmi y e sorulacak soralar da dahil, turn
konularda Turkiye Barolar Birligi yönetimi oncelik almitir.

MANZI

Turkiye Barolar Birligi yönetimi bata olmak Uzere, barolar ye
meslektalarimizm buyuk çogunlugunun duunce y e yakIaimrna aykin
olarak yapilan bu duzenleme y e yaratilan olumsuz ortam rnesleimizin
gelecegi için yeni sorunlarm habercisi olacàktir.
Anonim 5irketler y e Kooperatiflerle ilgili duzenlemelerde, ozellikle
Anonim Sirketlerin kurulu sermayesini artirarak avukat bulundurma
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zorunlulugunda olan irket sayisi azaltilarak, kooperatiflerde de bir çok
kooperatif Uye sayisini sinirli tutarak yasal dflzenlerneyi engellerne
yollarmi izlemektedirler. Boylece yasanrn bu konudaki dUzenlernesi
yeterli ye olumlu sonuç vermemiflir.
Barolardaki "CMUK Bürolari", "Adli Yardirn Burolan", "Baro
Hakern Kurullan" bazi sorunlara ye sikintitara karin iyi
calirnaktadir1ar. Yalniz buyuk kentlerde yasal olarak, birden fazia kurul
oluturuIamadigindan "Baro Hakern Kurullan" yogun i yuku nedeniyle
ciddi sorunlar yaarnaktadirlar. Yine bu kurullarda görev yapan
hakemlere odenen ücret rniktarlari konusunda da ciddi yakinmalar
gelmekteydi. Son duzenlenen "Avukathk Asgari Ucret Tarifesinde" bu
sorun kismen çözülrnütur.
4667 sayih Yasanin yururluge girmesinden sonra yapilan ilk genel
kurul oldugu için, sizlere olabildigince kisa tutarak cahrnalarirniz
hakkrnda bilgi vermek istedirn. Yeni donernde, barolarirnizin,
meslektalarirnizrn ye turn ilgililerin katki ye destekleriyle, yasayla elde
edilen hak y e yetkilerin daha etkin bir biçimde kullanilmasi bakirnindan
yeni çahrna1ar y e ortak projeler geIitirecegiz. çunku geçen donem bir
anlarnda yeniden yapilanma ye kururnlarna donerniydi, bir cok konu,
bizirnde ilk kez karilafligimiz y e uygularna dururnunda oldugurnuz
konulardi. Ama gelecek donernde, Staj Egitirni bata olrnak üzere,
"CMUK Bürotan" y e uygularnasi, "Adli Yardirn Bürolan" ye uygularnasi,
"Baro Hakern Kurullari" i1eyi y e uygulamasi, barolararasi ortak
muhasebe y e buro yönetirni uygularnasi He bilgisayar ai ye iletiimi,
Avukathk Yasasmin 35/A' da düzenlenen "Uzlarna" yöntemlerinin ye
kulturunun geliflirilmesi, turn yonetrneliklerin uygularnalari, sosyal
dayanirna y e meslegirnize özgü usta-çirak geleneginin ürünü olan
meslek ahiaki, meslek etigi konularinda, ortak etkinlikler düzenlernek ye
meslek iqi egitimi gercekletirrnek yaninda, etkin bir di iliki1er, sürekli
y e verimli yayincihk, meclisteki yasa calima1arina ulke ye meslek adina
katki sunmak gibi konular cahrnalarirnizda temel hedefimiz olacaktir.
Genel Kurulun degerli Uyeleri, sayin konukiar,
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Yasanin meslege yonelik olarak, barolara y e Turkiye Barolar
Biriigi'ne dogrudan yuk1edii yukumlulukier yaninda, uikemizin en
onemii hukuk orgütü olmalari nedeniyie, yukiedigi önemh
sorumiulukiari da vardir. Bu sorurniuluk aniayii ye bihneiyle, etkih,
tutarh ye saygin bir topiumsal muhalefeti haikimiz ye uiusumuz adina
koymak durumundayiz.
Geçtiimiz donemde, Turkiye AU iIikiieri kapsarnrnda, Kopenhag,
Madrid ye Luksemburg zirvelerinde hükum aitina ahnan, like ye
karariar doruItusunda hazirlanan "Katilim Ortakhgi Belgesi" y e "Uiusat
Program" da Turkiye'nin uyelige hazirhk açisindan aimasi gereken
onlemier açikIanmi y e bu bagiamda, AB mevzuatrna uyum yonunden,
degitiriimesi ya da yeniden duzenienmesi gereken yasaiar behrienerek
geregi yapiimitir. Bunlarin bainda, Anayasa degiikhgi iie buna paraiei
çikanlmasi gereken, uyum yasaiari geimektedir. Bu dogruituda 4709
sayih Kanunla Anayasa'da ye ozeihkie Anayasarnn temei hak ye
ozguriUkier aianinda kapsamh degiikhkier yapilmiflir.
Yine, yuitriuge konuian y e degitiriimesi istenen kirni temel
yasaiara gelinee; 57.HUkUmet doneminde, 4721 sayih Kanunia Turk
Medeni Kanununda kokiu degiiklik yapi1mi, Borçiar Kanunu ye Turk
Ticaret Kanuniarinda degiikIik çahmaiari surduruimu, Turk Ceza
Kanunu y e CMUK lie Icra Iflas Kanuniarrndaki deiikiik çahmaiari da
ayni anIayiIa surdUruimutur. Turkiye Baroiar Birligi turn bu
çahniaiara katki verrni, çikan yasaiarrn uyguianmasi konusunda destek
sunrnutur. Ornegin Medeni Kanundaki degiikhkierie ilgih olarak bir
çok barornuzda ortak etkinhkler duzenienmitir. Bu çahmaiar yaninda,
4483 say!1! Memuriar y e Dier Karnu Goreyhierinin Yargiianmasi
Hakkrndaki Kanun, 4675 sayili tnfaz Hakimligi Kanunu, 4681 sayiii Ceza
Infaz Kurumiari y e Tutukevieri Izierne Kurullan Kanunu ye 46 sayih
MiHetierarasi Tahkim Kanunu gibi kanuniar bu donernde çikariirnitir.
Yine ayni donemde, 4771 sayih Kanun iie sava y e çok yakrn saya
tehdidi haiierinde iienmi suçiar için ongorülen idam cezalari hariç
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olmak üzere, çeit1i kanunlarda yer alan idam cezalari muebbet agir
hapis cezasma donuturulmu, boylece idam cezasi Turk hukuk
sisteminden kaldiriImi, aynca Turk vatandalannin gunluk
yaarnlarinda geleneksel olarak kullandikiari farkli dii ye lehcelerde de
radyo ye televizyonlarda yayin yapilmasma ye bu dillerin ögrenilmesine
olanak taniyan dUzenlemeler ger4;eklefliri1mi ye ceitli yasalarda
yapilan degiiklikler1e de, insan hakiari alaninda onemli duzenlemeler
içeren yasalar yururluge konuirnutur. Yine uyum yasalari
dogruitusunda, ihtisasIama suretiyle adli kapasitenin daha etkin hale
getirilmesi amaeiyia cocuk Mahkerneierinin yani sira Tuketici
Mahkemeleri, Fikri ye Sinai Hak y e Ihtisas Mahkemeleri kuru1rnu son
olarak da Alie Mahkemeieri kuruimasina iliflin turn hazirlikiar yapiimi
ye bu hukUmet dOneminde 9.1.2003 gun y e 4787 sayih yasayla yururluge
girmiflir. 57.HUkurnet doneminde pozitif hukukumuzda yapilan bu
önemli ye kokiu duzenlemelerin yaninda, ulkemiz AB'nin rekabet
hukukuna taraf olarak bu konudaki rnevzuati aynen kabul etmitir.
3 Kasim 2002 gunü yapitan milietvekili genel secimlerinden sonra,
jktidar olan AKP'nin Babakan Abdullah Gill tarafrndan kurulan
58.Hukumet zamaninda da AB-Turkiye iiikileri bagiaminda yasal
duzenlemeier yapiirnaya devam edilmiflir. Bu dOnemde anayasanrn
76.maddesirtjn ikinci fikrasi, 78.rnaddenin üçüncü fikrasi, 67.rnaddenin
son fikrasi degitirilmi% y e 78.rnaddeye beinci fikra eklenrnitir. Bunun
yani sira, 58.Hukumet zarnaninda "Turk Ceza Kanunu, Ceza
Muhakerneleri Usuiu Kanunu, Darnga Vergisi Kanunu, Siyasi Partiier
Kanunu, Miilet y ekili Seçirni Kanunu, DevIet Guvenlik Mahkerneleri
Kuru1u y e Yargilama Usuileri Hakkinda Kanun, Dernekier Kanunu,
Diiekçe Hakkinin Kullanilmasma Dair Kanun, Adli Sicil Kanunu,
Mernurlar y e Diger Karnu GOrevhierinin Yargilanrnasi Hakkinda Kanun,
Turk Medeni Kanunu He 430 sayili Kanun Hukmundeki Kararnamede
degiikJik yapilmasi 2.1.2003 gun y e 4778 sayili yasa ile degitirilrni" ye
yururiuge girrnitir. Bu kanuniarla ilgili kokiu degiiklik içih yapilan
tasari çahmalari bitiri1rni
olup, TBMM'sinin gUndeminde
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beklemektedir. Yine ayni §ekilde Turk Ceza Kanunu Cezalann Infazi
Hakkrnda Kanun ye Karayollari Trafik Kanunlarrnda degii1dik
yapilmasina dair 8.1.2003 on y e 4785 sayili Kanun", "Turk Ceza kanunu
ile Hapishane y e Tevkifhanelerin ldaresi Hakkrnda Kanunda Degiiklik
Yapihnasina Dair Kanun 5.2.2003 gun ye 4806 sayili Kanun" kabul
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edilerek yururluge girmitir.
Adalet Bakanlii tarafrndan hazirlanarak Turkiye BuyUk Millet
Meclisi Genel Kurul gundeminde bekleyen onemli kanun tasarilari ise
§unlardir:- Yukarda sundugum yasa tasanlan yaninda, "Turk
Vatandalan Hakkinda Yabanci Ulke Mahkemelerinden ye Yabancilar
Haklunda Turk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin
!nfazrna ilikin Kanunda Degiiklik Yapilrnasrna Dair Kanun Tasarisi",
"Basin y e Yayin Yoluyla iIenen Suçlara IIikin Dava y e Cezalarin
Ertelenmesine Ilikin Kanunda DeiikIik Yapilmasma Dair Kanun
Tasarisi", "Basin y e Yayin Yoluyla 1lenen Suçlara !Iikin Dava ye
Cezalarin Ertelenmesine Dair Kanunda Degiiklik Yapilmasina Dair
2.1.2003 gun ye 4779 Sayili Kanun Tasarisi" dir. "Bu tasan
Cumhurbakani tarafindan geri çevrilmitir"
57.HOkümet tarafindan hazirlanarak Turkiye BUyük Millet
Meclisi'ne sevk edilen y e halen meclis komisyonlarinda bulunan onemli
kanun tasanlari ise §unlardlr; " Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,
Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunu, Yuksek Oretim Kanunu, "TUrkiye
Adalet Akademisi Kanunu Tasarisi" dir.
58.Hukumet doneminde Adalet Bakanlii tarafindan hazirlanarak
Turkiye Buyuk Millet Meclisi'ne sevk edilen y e komisyonlarda bekleyen
onemli kanun tasanlari ise §unlardir; "Adli Yargi Ilk Derece
Mahkemeleri ile Bolge Adliye Mahkemelerinin Kurulu, Gorev ye
Yetkileri Hakkrnda Kanun Tasansi", "Istinaf ya da Ust Mahkemeleri",
"Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Degiik1ik Yapilmasina Dair
Kanun Tasansi", "I Mahkemeleri Kanununda Degiiklik Yapilmasina
Dair Kanun Tasansi" dir.
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Butün bunlann janrnda Adalet Bakanligi tarafindan hazirlanarak,
Babakanliga gonderileri onemli kanun tasarilari ise §unlardir; "Ceza
Muhakemeleri Usulu Kanunu Tasarisi", "Ceza Muhakemeleri UsulU
Kanununun Yururluk ye Uygulama ekli Hakkinda Kanun Tasarisi",
"Turk Ceza Kanunu Tasarisi", "Turk Ceza Kanununun Yururluk ye
Uygulama Sekli Hakkinda Kanun Tasansi"dir. HenUz Babakanhga
gonderilmeyen ancak, ilgili kurum ye kurulularin goru ye
incelemelerine sunulan önemli bazi kanun tasarilari da §Ufllardir; "Kara
Paranin Akianmasmin Onlenmesine, Uyuturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkinda Kanununda, Deviet Memurlari Kanununda ye
Maliye Bakanliginin Tekilat y e Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde
Kararnamede Degiik1ik Yapilmasma Dair Kanunda, Bankalar
Kanununda y e Deviet Guvenlik Mahkemelerinin KuruIu ye Yargilama
Usulleri Hakkinda Kanununda Deiiklik Yapilmasma Dair Kanun
Tasarisi", "Turkiye Hakem ye Bilirkii Odalan Birligi Kanunu Tasarisi",
"Istanbul Milletlerarasi Tahkim Merkezi Kanunu Tasarisi", "Bazi Suç
Failleri Hakkrnda Uygulanacak HükUmlere Dair Kanunda Deiiklik
Yapilmasina Dair Kanun Tasarisi" "Teror ye Terorle Mucadeleden
Dogan Zararlarm Karilanmasi Hakkinda Kanun Tasarisi", "Ceza
Muhakemeleri Usulu Kanununda Degiiklik Yapilmasina Dair Kanun
Tasansi", "Elektronik Imzanin Düzenlenmesi Hakkrnda Kanun
Tasarisi", "Icra y e tflas Kanununda Degiiklik Yapilmasina Dair Kanun
Tasarisi", "Ceza y e Tedbirlerin Infazi Hakkrnda Kanun Tasarisi", "Adli
Kolluk Kanunu Tasarisi", "Kat Mulkiyeti Kanununun Bazi Maddelerinin
Degitirilmesine, Bazi Maddelerinin Yururlukten Kaldinlmasina ye
Kanuna Toplu Yapi Ve Ilgili Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Tasarisi", "Bilgi Edinme Hakki Kanun Tasarisi" dir.
Adalet Bakanhgi tarafindan uzerinde cahmalar surdurulen ye
henuz taslak y e tasan haline gelmemi önemli kanun çahmalari ise
§unlardir; "Uzlatirma Kurullarinin Kuruluu, Gorev ye Yetkilerine Dair
Kanun Tasarisi", "Kiise1 Verilerin Korunmasi Kanunu Tasarisi",
"Borçlar Kanunu Tasansi" "Ticaret Kanunu Tasarisi", "Noterlik
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Kanununda ye Ilgili Kanunlarda Degiik1ik Yapilmasina Dair Kanun
Tasarisi", "Uluslararasi Acz Hali Kanun Tasansi", "Kamu Denetçiligi
Kanunu Tasarisi", "Sinai Hak Mevzuatrnda Degiik1ik Yapilmasina Dair
Kanun Tasarisi", "Turkiye Hakimler ye Saveilar Birligi Kanun Tasarisi",
"Tflrkiye Cumhuriyeti Basavcilii Kurulmasma 11ikin Kanun Tasarisi",
"Tebligat Kanunu Degiik1igine Dair Kanun Tasarisi" dir. Bütun bu ye
benzeri yasa çalima1arina TUrkiye _Barolar Birligi bunyesinde
oIuturulan "Parlamento ye Mevzuati Izieme Komisyonu" uyelerinden
ye ayrica konunun uzmani hukukçulardan ahnan gorU ye duflinceler
dogrultusunda destek ye katki vermeye ça1ii1maktadir.
Ancak tUrn iyi niyetli gayret ye giriimlere karin yararli ye verimli
bir hukuki ye bilimsel destek saglanamamaktadir. çunku youn yasa
çalimalarina her an katki sunacak meslekta bulmak son derece güç
olmaktadir.
Bu nedenlerle, onUrnUzdeki donemde kismen profesyonel bir
çaIima izienerek, her konunun uzmanindan bilimsel ye pratik öneriler,
goruler, dUunceler ahnarak daha yerimli ye saghkh bir ça1irna
izlenecektir.
Sayth mesIekta1arzm, degerli konukiar,
3 Kasirn 2002 günü yapilan Milletvekili genel segiminden sonra yeni
bir siyasi tablo o1urnutur. Bu tabloda gorUnen; air mali kou1lar
altinda ezilen halkimiz, yakinmalara karin giderilemeyen isiz1ik,
yolsuziuk, rüvet, duzensizlik, eitsiz1ik, adaletsizlik, vurgun ve-talan gibi
toplumsal olaylar karisinda kendisini bu hale getirdigine inandigi siyasi
partilere en bUyUk dersi vererek onlan, parlamento diinda birakrni,
boylece TUrkiye BUyOk Millet Meclisi'ne AKP ye CHP girebilmiflir. Bu
demokrasi dersini, bu sessizlerin ye kimsesizierin sesini, ilgili her
kesimin çok iyi okumasi politikalarini bu sonuca gore kurgulamalari
gerekmektedir. Yillardir, uyum ye istikrar konusunda gUven vermeyen
koalisyon hukumetleriyle yonetilen (lIke insani seçirn sonuçlarini,
iyimserlikle kar§ilamig ye urnutlanmitir. Ancak geçen sure içinde,
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iktidar partisi y e yanda1arimn genç Cumhuriyetimizin ozenle korunan
degerlerini, kazanimlanni gormezden gelen, onlari hafife alan, eylem ye
davrarn1an, seçim beyannamesinde dokunu!maz!ik bata olmak üzere
temiz siyasetin onunu .açacak duzen!emeleri gozardi etmesi, kamuda
ciddi bir kadro1ama giriimi içinde olmasi, Yasasi giN sosyal içerikli
yasa y e duzen!emelerde, kendisini iktidar yapan emekqi ye yoksul
kesimlerin degil iveren ye sermaye kesimlerinin onceliklerine önem
yeren y e en onemlisi uluslararasi i!iki1erde ongörüsüz ye deneyimsiz
politikalarla içte y e dita ciddi guvensiz!ik!ere neden olan iktidar bu
davranilany!a, top!umda ciddi kaygi ye endie!ere neden olmaktadir.
Sirasi ge!miken kamuoyunda "Vergi Bani" diye adlandinlan vergi affi
duzenlemesinde izienen yolun da son derece anti demokratik ye hukuk
dii bir uygulama oldugunu vurgulamam gerekmektedir.

I

Yak1aik 15-20 Baro Bakarnmizdan uygulama nedeniy!e yakinmalar
ge!mi, il!erdeki defterdarlik, vergi dairesi mudUrlügü veya mal
mudur!uklerinden mes!ekta!arimiza surekli te!efon!ar açflarak, süresi
içinde matrah artinmi yapmalan aksi taktirde, hak!arinda resen tarhiyat
yapilacagi tebdit telefonlari geldigi bi!diri}mitir. Bunun Uzerine bafla
Ge!irler Gene! MUdur!ugu olmak üzere, Ma!iye Bakanhgirnn üst duzey
yonetici!eriy!e goruu!mu y e konun mes!ekta!anmiz yonunden önemi
an1ati!mitir. Giriim!er sonuç vermi ye Ge!ir!er Gene! Mudur!ugu il
teki!at!arina gene!ge yo!Iayarak uygulamanrn yanh oldugunu bi!dirmi,
ancak bu hukuk dii uygu!ama sonuna kadar surduru!mutur.
Hukumet üyesi olan mes!ekta!arimizdan, Babakan Yardimcist
Sayin Mehmet All Sahin, Ada!et Bakani Sayin Cemil çiçek ye yine 58.
Huktjmette Babakan Yardimeisi o!an Saym Ertugru! Ya!çinbayir ye
Turkiye BUyUk Millet Mec!isi Ada!et Komisyonu Bakani Sayin Koksa!
Toptan'i kutlama ziyaret!erimizde, Turkiye Baro!ar Bir!ii'nin
Cumhuriyetin kazanim!arrna kari duyar!i!igi, temiz siyaset ye
demokrasi ku!tUr ye ge!enegine bag!i!igi, hukukun ustunluü ye hukuk
devieti hedefindeki karar!i!igi vurgu!anarak, bu konu!arda, iktidar
partisinin en deneyimli ye birikimli Uye!eri o!arak gerek!i özen ye
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duyarliligi gostermeleri istenmitir. Sayin meslektalarimiz turn kaygi ye
duuncelerimizi paylatiklarrni ye ulkemizde, temiz siyaset, hukukun
ustunlugu, hukuk devieti, insan hakiari, demokrasi gibi kavramlarin,
iler1ik kazanmasi konusunda, biziere destek sozu vermiler ye kurumsal
iliflilerde bunlara özen gosteren davranilar sergiIemilerdir.
Sayin bakanIarim, degerli uyeler,
Ulkemizi be yil sureyle yönetecek olan, AKP'nin 3 Kasim 2002
seçirnlerinden once yayimladigi "Seçirn Beyannamesi" meclis
cogunlugunu elde ettikten sonra ortaya koydugu "Ad! Onlem Paketi" ye
58.Hükürnetin Babakani Sayin Abdullah GuI'un "HUkurnet Prograrni"
ye son olarak Recep Tayyip Erdogan tarafrndan kurulan 59.Hukurnetin
18 Mart 2003 gUnU TUrkiye Buyuk Millet Meelisi'nde okunan "Hukurnet
Programi" dikkatlice incelenmitir. Bir anlamda AKP iktidarinrn
taahhUtnamesi niteligini taiyan bu belgelerde deginilen ye ilenen konu
baliklari u §ekilde siralanrni$ir; Ilkeli Siyaset, Temel Flak ye
Ozgurlukler, Demokrasi ye Sivil Toplum, Hukuk ye Adalet Reformu,
Yonetimin Yeniden Yapilandirilmasi, Ekonomik Politikalar, Tarim ye
Hayvancilik, Sosyal Politikalar ye Dip Politika. Bir anlamda, ulke
yOnetirnini ustlenen AKP'nin topluma, siyasete, yargiya, hukuka,
ekonomiye kisaca deviet yOnetimine bakiinin gOstergesi olan bu
belgeler ilk bakita olumlu ye yararli mesajlar vermekte, Ozellikle her
konunun uzman ye ilgilileriyle diyalog kurulacagi, yapilacak her
duzenlemede buna titizlikle uyulacagi ye en onernlisi çoulcu ye
katihmci bir ahlayi sergilenecegi vurgulanmaktadir.
59.1-10kurnet prograrnrnda; "dernokratikleme ye katilirncilikla ilgili
olarak, siyasi partiler yasasinda deiiklik yapilarak, halkin partiler
uzerindeki denetim ye etkinligini artirmak, parti içi demokrasiyi ye
§effafligi saglarnak ye istikrari bozrnayacak §ekilde temsilde adaleti
saglamak Uzere siyasi partiler kanunu ye seçim kanunlan turn
kesimlerin uzerinde mutabakati aranarak degiflirilecektir" denilmekte,
ancak AKP'de bu ternel ilkeler gozardi edilerek, parti içi demokrasiye
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aykiri olarak, tek kii1ik, guçlu genel bakanhk kurumu oIuturulmutur.
Demokrat olmak soylemde degil,eylemde gerçekletiri1melidir.
Hukumet programinin adalet y e yargiyla ilgili bolumunde ise, "Turk
Ceza Kanunu,Turk Ticaret Kanunu, tcra Iflas Kanunu ye 1 Kanunu,
gibi temel kanunlarimiz çada gelime1er y e AB normiari dikkate
ahnarak guncelleflirilecektir" dendikten sonra " Adalet sistemimizin
ileyii konusunda, hukuk devieti prensibi He tam uyumlu bir görüntü
verdigimiz söylenemez. Adalet sistemi çok yava i1emekte, bu durum
adalete gUven duygusunu zayiflatmaktadir. VatandaIarimiz kimi zaman
hakiarmi mahkemelerde aramak yerine "ihkak-i Hakka" kaIkimakta, ya
da yargi dip organizasyonlari devreye sokmakta veya umutsuz bir
ekilde hak aramaktan vazgeçerek haksizliga boyun egmektedir. Tam ye
zamanrnda adaletin tesisi için, gereken her türlu duzenleme
yapilacaktir" Adliyeler, çagin gelimelerine ye hizmetin gerekierine
uygun bir §ekilde modern araç y e gereçlerie donatilacaktir.
Mahkemelerin elektronik ariv imkanlarrndan yararlanmasi saglanarak
gerekli bilgi y e belgeler lie emsal kararlara zamaninda eriim mumkun
hale getirilecek, yargi organlan arasinda kurulacak bilgi agi ile adli
sistemi bilgi toplumuna taiyacak bir duzen oluflurulacaktir. Bu
çerçevede hazirianan Ulusal Yargi Agi Projesi (UYAP) yil sonunda
tamamianacaktir". "Konuya gostrdigimiz hassasiyetin bir sonucu
olarak, Adalet Bakanligi bütçesi içinde en buyuk odenek bu keleme
ayrilmitir". "tnfaz mevzuati gagdag normlara uygun hale getirilecek,
modern bir orgutlenme, yeterh sayida personel y e fiziki imkanlarin
saglanmasiyla ceza ye tutukevlerinin sorunlan çozulecektir" 59.1-1ükumet
programrnda yargi y e adaletle ilgili bolumün tamami bu kadardir.
Kukusuz yerine getirilecegi soylenen konular yargi ye adalet
sistemimizdeki kimi eksikliklerdir. Ancak, Sayin Babakanrn da be1irttii
• gibi, toplumun güvencesi, devletin temeli, ulkenin gelecegi olan adaletin
y e yarginin tikandigi, ilevini yitirme durumuna geldigi gUnümüz
Turkiye'sinde hukumet programinda siralanan onlem ye çozumler, son
derece eksik ye yetersizdir.
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Halbuki, gegmig kulturumuzden kaynakianari Deviet ye Adalet
birlikteligiyle, çada yaamin urunU ye bekientisi olan "Hukuk Devieti
y e Hukukun UstunlugU" kavrarnlan, geçrniten gUnümüze toplumun
ortak hafizasinda yer etrnitir. Bunun doa1 sonucu olarak, her kesimden
insanimiz, eger yargi adil, dogru, hizli y e duzenli ileyecek olursa,
toplumu y e onun kurumlanni çurUten turn engellerin ortadan
kalkacagina inanrnakta y e neredeyse turn sorunlanrnn çözümUnfl
bagimsiz y e adil yargida gormektedir. Bu bakirndan, siyasai .iktidarlar
artik topiumsal bir istek haline gelen y e yargrnin soninlarinrn
çozuimesiyie diger turn sorunlanmizin çozulecegi yonundeki bu ortak
inanca, bu ortak bekientiye yanit verecek, oniernieri aimasi ye gerekli
iyiietirrne1eri yapmasi gerekrnektedir.

TUWI

Sayin bakanIanrn, degerli uyeier,
Ulkemiz, iç y e di sorunlar bakimindan tarihinin en kritik, en
sikintili donemini yaamaktadir. Ulusal anlamda yaanan siyasal, sosyal
y e ekonomik soruniar yaninda, uluslararasi ihkiierde de ulkemizin ye
boigernizin cograasini etkiieyecek çok ciddi olaylaria kari kariyayiz.
Turn bu sorunian, ulusal birlik y e dayanima anlayiiyia aabilir ye
ancak bu §ekilde ustesinden gelebiiiriz.
Hernen yani baimizda, turn dunyanrn gozieri onUnde ABD ye
yandaIari tarafrndan hiçbir hukuksal ye rnantiksal gerekçeye
dayanrnayan y e tamarnen emperyalist geçmiierine uygun bir davraniin.
uzantisi olan, bu haksizliga da, zorbaligin diplornatik adi olan "Real
Politik" diyerek, masum insanlari y e gUnahsiz çocukiari bombalarnak
suretiyle Irak'i igai edenler, eileriyie kurdukian BM'leri ye onu yaratan
uluslararasi sozierneIeri yok etmilerdir. Uygarhgin ye geIirniiigin
geregi bu olamaz, bu oirnamah, insanhk ABD onculugunde gozU donen
petrol tekeileri He silah zorbaligina teslirn olmamalidir.
Yiliardir ulusal bir dava olarak toplumsal bilincirnize yer etrni olan
Kibris konusunda "Guney Kibns" kesiminin hukuka aykin olarak, bir
oldu bitti sonucu, AB'ne ahnrnasiyla birlikte, daha zor ye çetin bir sürece
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giri1mitir. Bu aamada Kibris sorununun iki toplumun varhgini ye
hukukunu taniyan, aynca ilgili devietlerin arivlerindeki belgelere ye
yurttalarinin bellekierindeki anilara aykiri olmayan insani, hukuki ye
gerçekçi cozumlerin getirilmesini diliyor ye bekliyoruz.
AB-Turkiye iliki1erinde uzulerek ifade etmek isteriz ki Avrupah
dostlanmiz bize içtenlikli davranmamakta, gelinen süreçte Türkiye
tereihini hep çagda dunya ye Avrupa yaninda yapmasina karin, ayni
ilgi ye destegi gorememektedir. Insanligin ortak kulturu ye birikimi alan
çagda degerler ye çagda yaam Turkiye'nin oncelikli tercihi olmuflur.
Thm bunlari gormezden gelen AB yetkilileri, Islam dunyasi icinde tek
demokratik, laik hukuk devieti alma mücadelesinde temel dayanagimiz
olan AtatUrk ilke ye devrimlerinden vazgeçmemiz halinde birlik içine
girebilecegimizi s6yleyebi1milerdir. Bu haberden kisa sure sonra, bu kez
hasta adami iyiIetireIim bafligiyla ye Abdulhamit Han'in resrniyle
birlikte baka bir AB yetkilisinin açiklamasi basina yansimiflir.
• Ulusal birligin tartimaya aqildigi, insan hakian ye özgUrlukler
adina uniter yapinin zorlandigi, kutsal din duygulari adina Iaikligin
yipratildigi, bir donemde AB'den gelen bu çatlak ses hiçte tesaduf
dei1dir. Bu olaylar bize Prof.Dr.Suna Kili'nin yfilar once dile getirdigi
"Küreselleme, temelinde 19.yUzyil emperyalizminin günumUz
koullarrna uydurulmasidir. Kureselleme kendi amaqlarrna en buyuk
engel olarak ulus-devieti gOrUyor. AtatUrkçuluk ise, Ozde ulus-deyleti
benimser. Küreselleme yandalari bu nedenle de Ataturk'e karidir"
sozlerini animsatmaktadir.
Ama unun turn dost y e duman tarafindan ozellikle bilinmesini
istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesi, akhn ye bilimin
aydinlattigi çagda duunce sistemidir. Bu duunce sistemi; yasamada
halkrn, kayitsiz §artsiz egemenIiine dayah parlamenter demokratik
Cumhuriyeti, onun denetiminde yürütmeyi ye tam baimsiz yargiyi
içeren, ulusçu, halkçi, devrimci ye laik yaami vazgeçilmez ye Otelenmez
bir témel olarak kabullenir. Ifle turn bunlarin ifade edildigi kavram
butunu Ataturk ilke ye devtimlerini oluflurur. Amaç, cagda devleti ye
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çagda toplumu yaratmak ge1imi uygarhk duzeyini yakalamak suretiyle
ulusu ganençli kilmak y e yurtta'n baini dik tutmaktir. Hiç kimse, ama
hic kimse bizi bu aydrnhk yoldan geriye çeviremez, hiçbir biçimde bu
degerlerden vazgeçmemizi isteyemez, ne denli agir bedeller odense de
bu istemler her kou1da reddedi!meye mahkumdur. Her Turk aydinimn
varhk nedeni olan bu degerlere hepimizin içten!ik!e sahip çikmasi
gereklidir. çunku tam bagimsiz anti-emperyalist, gerçekçi ye humanist
Ataturkçu duunee, hepimizin her yerde korumasi ye kollamasi gereken
yuksek degerler butunudur. Bu degerleri benimsemeyenlere kari tek
ye!, tek çiki, bize emanet edilen demokratik laik gagdag Turkiye
Cumhuriyetini korumak ye yaatmaktir.
Siziere bu duygu;ve duunce1er!e yeniden ho geldiniz diyor, Gene!
Kuru!umuzun, yurt vèthes!ek sorun!arina yarar!i kati!ar vermesini di!er,
saygi!ar sunarim.
BAKAN- Sayin Birlik Bakanimizi, bu guzel konumasrndan
do!ayi kutluyorum, teekkür ediyorum.
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Gundem Maddesi 5:

"Trabzon Barosu Bakanzntn Koniqmast"
BASKANVEKILI Av. ISA GOK (Mersin Barosu Bakani) -

Deer1i konukiar, Olagan Gene! Run! GUndemimizin 5. Maddesine
geldik. Bu madde geregi, Trabzon Barosu Bakani Sayrn Avukat Ali
Süriien'i kUrsUye davet ediyorum.
Bi. vurun Bakanim.
Air. ALL SURMEN (Trabzon Barosu Bakam)- Saym Bakarnm,
sayin rnih . tveki!!erim,sayin be!ediye bakan!arim, Sayin Bir!ik Bakani
ye yöretim kuru!u üyelerim, ad!i, idari ye askeri yargimn cok degerli
meSuplari, sivil toplum örgütUnun deer!i bakan ye yönetim kurulu
uye!eri, deer!i baro bakan!an, deger!i delege!er, basinimizin guzide
temsi!ei!eri, Gene! Kurulumuza ho ge!diniz.
Ben, konumama ba!amadan once, Gene! Kuru!un Trabzon'da
yapi!masi için karar a!an degerli Bir!ik Yanetimine teekkur ediyorum ye
bu kararinoIuumunda oyu o!an ye sonrasrnda bizi destek!eyen butun
baro bakani y e de!ege!ere teekkur ediyorum. Bunun yaninda, burada
bu!undugunuz sUre içerisinde, siz!ere sunmaya çah$igimiz, hem Gene!
Kuru!, hem de Trabzon'un tanitimiy!a i!gi!i, bize altyapiyi hazir!ayan bazi
kurum ye deger!i bUyUk!erimizi size arz etmek isterim. cunkU/rrabzon
Barosu ye Yonetim Kurulu olarak biz, onlara §Ukran borçluyuz.
Once!ik!e, olayin baindan ben, bir baro temsilcisi gibi, butUn iinin
yogun!uguna ragmen bize mane yl yak!aimi kadar, altyapi hazir!iinda
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bulunan degerli Valimize teekkUr ediy.oruz. Yine, bir hukukçu
yakIaimiyIa, yönetime seçildigimizden beri ye biraz sonra arz edecegim
gibi, tahsis ediImi, 4 kath bir binanrn tahsisini iptal edip, Trabzon
Barosuna verebilen y e yine bu Gene! Kuruiun hazirlanmasinda her tünlü
a!tyapiyi bize sunan Be!ediye Bakanimiza §ukranianmizi sunuyoruz.
Gerçekten, biz!enle bir!ikte duunen, programin titiz!ik!e hazir!anip
yon!endiri!mesi igin gayret sarf eden degerli Cumhuriyet Basavcimiz
Burhan çobanog!u, Ada!et Komisyonu Bakani Dursun KayagU!eç,
Bo!ge Idare Mahkemesi Bakani Nakittin Bugday'a huzur!anrnzda
teekkur etmek istiyorum. Yine, a!tyapi çahma!arinda, bizimie bin
saniye ayntmadan, oze!!ik!e Trabzon'un tanitimrnda butun programrn
a!tyapisini bi!gisiy!e, becerisiyle bize hazir!ayan eski Ku!tur MUdurumüz
tsmai! Cansiz ye §U andaki Tunizm ye Ku!tur MudUrUmUz Vo!kan
Canaliog!u'na §ukran!anmizi sunuyoruz. Deger!i Emniyet Mudurume,
degen!i Milli Egitim MUdUrüme, degen!i tiler Bankasi Mudurum ye Ii
Sag!ik MUdurüne teekkur ediyorum.
Degerli arkada!ar, çok daha onemli o!abiiecek, be!ki biz!eri maddi
sikintiya sokabilecek ban konu!arda, ekonomik krize ragmen, as!a bizim
taiebimizi iki!etmeyen -ye asia bunun UstUne basa basa soyluyorum,
bizim ta!ep!erimizi geri çeyirmedi!er- Ticaret Odasi Mec!is Bakani
Sayrn Osman thusoy, Ticaret Odasi Bakani adan Eren ye Yonetim
Kuru!u uye!eri, Ticaret Borsasi Mec!is Bakani Sayin Mehmet Cirarag,
Ticaret Borsasi Bakani Sabahattin As!anturk, Esnaf Oda!ari Birligi
Bakani Sayin Hail! Ibrahim Ka!faoglu ye Yonetim Kurulu üye!eri,
Sofor!er Dernegi Bakani Sayin Engin Aziz Ha!iog!u ye deger!i
mensup!ari, Turizm tIetme!eri Dernegi Bakani Cema! Akçay, bUtun bu
hizmet!erin sunu!masrnda, Trabzon Barosunu ye siz!eri en ince
teferruatma kadar memnun edebi!mek için çahmi1ar ye maddI
katkilanini vermi!erdir. Tabii, bu arada soy!emek zorunda o!dugum bir
ey var: Benim mes1ektaiarim yönetim kuruluy!a, Uyelerim ye baromun
deger!i uyeleri, 3-4 aydir durumaiarrni aksatarak, Trabzon, bir tunizm
cenneti o!abi!ir, Trabzon'dan veriieeek mesajiar Uikemiz için çok onem!i
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olabilir, Trabzon'dan verilecek mesajiar, belki avukatlik mesieginin
gelecegi yonunden de aityapiyi oluflurur diye çaiima1ar yaptilar. Ben
herhaide çok §ansll bir Baro Bakaniyim. Ben, Yonetim Kurulu
uyeierime ye baromun temsilcilerine §ukranlarlml sunuyorum.
Deerii konukiar, siyasetle ugraan1ar bilir; "asia iyi bir hatipten
sonra konumaym" derler, ama GUndem geregi benim bu konumayi bu
sirada yapmam gerekti. Aslrnda, Birhk Bakarnmiz, birçok konuyu
aniatti. Ben, mumkun oldugunca, tekerrur olmayacak konulara girip,
Saym Bakanimizi da fazia bekietmeden konumami bitirecegim.
Yargiyia ilgili olarak, mesiektaiarimizin due getirdigi birçok sorun,
ashnda kendi içimizde çozebilecegimiz ye ozverili bakiidiginda, her iki
tarafa da geçip bakildiginda kolayca aigiiayabilecegimiz soruiardir.
Ornegin, hakim, savci, avukat iIikisi: Ayni fakulteden mezun olan, ayni
sirada oturan insanlar, mevkiieri degiince, birbirine guvensizhk
duymamah. Bu guvensizligin nedeni, asia bulundukiari koitukiar
degildir. Bu gUvensizhgin nedeni, bizdeki resmi kurum an1ayiiyia
stajyerlerin egitiimesindendir. Ben de eski bir hâkimim; o nedenie
bunlari biraz daha rahat söylUyorum. Bazi buyuklerimizin, "avukatlarla
i1ikiierine dikkat et, her soyiedigi yere gitme, her yemege gitme" gibi
soylemlerde bulunaniar vardir; aksine, biz mesiektaiz, yargi üçiü
ayaklidir. Bu ayak bir butun olmadiktan sonra, yarginrn TUrkiye
Cumhuriyetindeki asri gOrevi asia hedeflenen noktaya gelmeyecektir.
Bunun için, biz mesiektaiara da düen gorevier var. Madem U yargi,
yasaiar geregi konuacak durumda deguidir, biz yarginin, hãkim ye savci
mensupiarinin sirdai oimayi becerebilmehyiz. Onlann eksisi, artisini biz
aimahyiz, hakh taiepierini de gerekh makamiara ye topiuma, sozcUsu
olarak biz duyurmahyiz. Bizim de bu görevimiz oimandir.
Hâkim, savciiarin yeterince aityapisinin oimadigi maiumunuzdur.
Bu altyapi dedigimiz, teknik donanimdir. Bugun, hemen hemen hiltOn
avukat bürolarinda bilgisayar var, Internet sayfalarina giruiebihyor, ama
hangi imkanlann yargida oimadigi hasbelkader bir yargi dergisiyle idare
ettikierini, saninm onun da kisith gOnderiidiini biliyoruz. BütUn bu
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ilikiIeri duzeitecek alan, bizieriz, ama hâkim ye savcilarrn da bu
duzeltmedeki yakiaimlarinda, çok degerli Bakanlarindan cesaret
almalari gerekir.
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Deerli arkada1ar, belki çok onemsenmeyebilir, ama Sayin Adalet
bakanimin burada olmasi nedeniyle, yasalaria ilgili bir konuyu iletmek
istiyorum: Avukat meslektaiarimizin, temyiz sureieriyle ilgili bir
kouturmasidir gidiyor. Ben, bunu ne hâkimlik donemimde, ne de
avukatlik meslegim doneminde an1ayabiimi degilim. Yak 8 gun, yak 10
gun, oburu 15 gUn, biri 7 gun; tefhimdir, tebiigdir, neden
sade1etirilmiyar? Tefhimle temyiz sUresinin baiamasi asia kabul edilir
bir durum degildir. Bu i yogunlugunda, bu karmaada; a adliyeden, o
adliyeye koarken, temyiz surelerini kaçirma riski her zaman vardir.
Bunun sadeletinilmesi, bence onemii bir katki sagiayaeaktir.
Uyum yasalanyla ilgili, degerii Binlik Bakanimizin açiklamalan
oldu, ben a teferruata da girmeyeyim, ama kolluk kuvvetlerinde, zaman
zaman Içiieni Bakanliftinin Geneigesini gosterenek ikna yapabiiiyoruz.
Diyoruz ki: Bakin arkadaim, Geneige var, bu Genelgeye gOre sizier,
deviet sirri sayilmayan her WHO beige ye bilgiyi vekaieti varsa,
mesIektaimiza gostermek durumundasrniz ye yermek zorundasrniz,
ama ayni hassasiyeti, degenli savcilanmizda gOremiyoruz. "Gizlilik karani
ahnz"; gizlilik karan, arama karan, bunlanin mutlaka usulden
çikanlmasi gerekir. Arama karanlaninin §artlari çok agir. Emniyetten
geien her tunlu talebe arama karari veniiiyor; almamalidir. Bu arama
karanlanrnn dogal sonucu olarak, Deviet Guvenlik Mahkemesi
kapsamina giren suçlarda dinleme karanlani, hangi nedenie airniyarsa,
onunla ilgili suç bulunmasa bile, o dinleme sirasrnda baka bin suç tespit
ediImisc, yasak delil sayjimasi gerekirken, maalesef yargiçlarimiz
tarafindan delil alarak kullanilmakta ye Yargitay da anamaktadir. Bu
nedenle, bu konudaki Avrupa Birligi Uyum Yasaiarinin kapsamrnda,
Ceza Muhakemeleni Usuiu Kanunundaki degiildikienin çok hizh
yapilmasi gereklidir.
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Benim, bi!iyorsunuz, Gene! Kurul öncesi birçok baroya bildirdigim,
staj egitim merkezleriyle ilgi!i bir teb!ig var. Bizim, 8 baro bakan ye
temsilcisiy!e yaptigimiz bir toplantida, staj egitim merkezierinin
altyapisini tartimaya açtik ye orada o!uan fikir, yasada ye yonetmelikte,
gelecekte, avukatlarm sinav!a seçi!eceginin kesin oldugunu gorduk. Biz,
ya bugunu yaayaeagiz, ya gelecegi hazir!ayacagiz. Gerçekten, TUrkiye
Barolar Birliginin Avukat Eviyle i!gi!i sinevizyon gosterisini izierken çok
eyi fark ettim, mUthi bir yakinligi. Orada, eger yapilirsa, gidip istirahat
edecegiz, duruma!anmiza girecegiz, ama ben bi!iyorum, bakiyorum
Tunce!i Baro Bakarnma, Van Baro Bakanima, e!i agzinda, sorunlari
çok; Erzurum ye biz de oy!e.
Biz, eger sinay yapilirsa -ki yapilacak, Sayrn Bir!ik Bakanim da
smavi savunuyor- bUtun stajyer!erimizi Ankara'ya mi gondereeegiz?
Sayin Bakanim kabul ediyor!arsa hepsini gonderecegiz, ama oyle 15
gun fa!an degi!. Bir!ik, o stajyer!erimizin, orada ka!digi suredeki iaesini
de karilayacak. çunku, bizim mes1ekta!arimizin, eger parasi o!sa, az
once bahsedildii gibi mes!ekta!arim intihara kalkimaz. Benim
mesIektaimin, vergisini verememe durumu varsa, kirasmi verememe
durumu varsa, o zaman bir sikinti var dernektir.
Degerli meslektalanm, Trabzon Merkez Ad!iyesine yilda, yak!aik
50 bin evrak giriyor. Bizde, 220 civarinda avukat var. Benim birçok
mes!ektaim, maalesef ekonomik yonden yeterince guçlU degi!. Biz, hâ!â,
üniversite mezunu bile olmayan insanlara, dava veki!i kimligi veriyoruz;
sonra da kimi eletiriyoruz? Dava vekili ne demek? Kim? "Emek!i
kâtip"; olabi!ir. Emek!i katibe, dava vekil!igi unvanini verirseniz,
kendisini bugunden hazirlar. 50 bin iiñ geldigi Trabzon Merkez
Adliyesinde, bu kaçak nerede? Bu konuda, butun bUrokrat!ari da
hassasiyete cagiriyoruz. Eger, icra mernurlan, girketlerin veki!i' gibi
davraniyorsa; eger, zabit kâtipleri, dava veki!i gibi davraniyorsa, benim
mes!ektaim magdur olacaktir. Benim mes!ektairnin emeini hiç
kimseye yed!rmemek gerekir. Eger, biz!er baro bakaiiiysak, sizler de
Bir!ik de!egesiyseniz, bugun burada butçeyi goruecegiz, ama asil,
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mesieftin geleceini yOnlendirmek için ne duunecegiz? Bugunü mu
yaayahm? Gelecegi, hukukun gelecegini, hukuk devietinin geieceini,
çocuklanmizrn ge1eceini hazirlayahm diyeceksek, bugun, burada,
onlara karara vereceiz.
Degerli mes1ektaiarim, az once soyiedim; hiç kimse, keyifli bir
ortami kaybetmek istemez, ama biz Anadolu emekçileriyiz. Bunun altim
çiziyorum, hiç kimse kusura bakmasm. Maaiesef, siyasiler o tozlu
toprakiardan yUrüyüp gittikten sonra nasil arkayi unutuyorsa,
buralardan yurüyup gidenler, bizi unutmamah. çunku, oralarda
bakaIari da oturacak, sonra bakaIan da oturacak. Turkiye Cumhuriyeti
daim oldugu sürece, bunun iin biz, bu ulkede hukuk devietinin
mucdeIesini verebilmek 1cm, akhmizin ye cebimizin rahat olmasi
gerekir.
_mi
acizken;
Ben sOzümü oy1e baglamak istiyorum: Bir çiftçi duflnun; çiftçi,
mekçi. Emekçi nedir? Sanatkârdir, bizier gibi. Avukat sanatkardir, asia
duunUr dei1dir. DUflinur, flkirleriyle;. emekçi, sanatkâr, urunuyle.
tJrunU gostermeiiyiz, "ben sanatkârirn, ite Urünüm" demeliyiz. Ondan
faydalanacak insanlar da sadece bu mUessese degil, tUrn TUrkiye olacak.
0 çiftçi, traktOrUnde de oturabilir; kuIainda walkman, agzrnda sigarayia
da .tariayi surebilir, ama bir dc duflnUn ki, lid okuze boyundunxk
vuruImu, topragi yarmak için puliuga asihyor; oradan, bizier gibi Urun
tkaracak, Anadolu'nun avukatlari gibi. Hangisinde almteri daha çok
akar? Onun için, Anadolu'yu emek olarak gOrUn, ahnteri olarak görün.
Bizim hedefledigimiz, bizim arzu ettigimiz teknolojiye kari çikmak
deiidir, keyifli ortamlara kari çikmak da deftiidir. Bizirn dUUncemiz,
eit duruma gelmektir. Ankara'da,
elernez. Ben orayagidjyorsam,_muvekkilimifl—.ParaS1m_aImiim
gidiyorum. Muvekkilimdefl alcligLunpaLayi,_ora0anhiVaTflZQU4iMJaYrni.
0 zaman, muvekkilimden o parayl istememe gibi bir durum doguyor.
Ad SURMEN 45

TORWYE
MROLAR
SRUOI

Degerli mes1ekta1anm, ben, bu nedenle diyorum ki, §u pullukia ter
akitan bu çiftçiye bir traktor verelim; staj egitim merkezierini kuralim,
butun barolar kursun. Asia cografi bolgeler veya bir bolgede gu veya
iare5abi1ecek.qIanherkes..stajegitjm_merkezierini kursun,
hazirliga ba1ayahm. Bu arada Degerli Birligimiz, YOK'le, OSYM'yle
----------------iiikiIerini ursn, bize hemen bir sistemçikarsin, staj egitim
onu uygulamaya koyahm ki, aksakhklan
gorehm. Aksakhklan, sinava kadar hazirlayalim. Yoksa ne olacak biliyor
musunuz arkada1arim? Belki ben yanhlacagim. Beiki ben yani1acaim,
ama parasi olanlar, cocugunu Ankara, Istanbul veya Izmir Barolarinda
staj yaptiracak. Staj egitimi Anadolu'da yoksa, gidemeyecek. "Adil
yarima olacak"; hangi adil yari? Bin, staj egitimini yapamiyor, digeri
Ankara'da staj egitimi yapiyor. Birinin eline program veri1memi, diger
her biri kendi programini hazinliyor. Ben, bunun da doru oiduguna
inanmiyorum; OSYM. Istanbul, Ankara veya Izmir Barosunun egitim
sistemine gore mi sinav yapacak? Bizim Birligimizin, derhal bunu
haziriamasi gerekir; yoksa, bir daha smav iptal edilmeyebiiir, biz de çok
hazirhksiz yaka1anmi oiabiliriz.
Hepinize saygilar, sevgiler sunuyorum.
Teekkur ediyorum.
BAKANVEKILI- Trabzon Barosu Bakani Sayrn Ali Sürmen'e
cok teekkur ediyoruz.
Bu arada, Trabzon milletvekiiierinden Sayin Seref Malkoç'a da ho
geldiniz diyonuz.
BA SKAN- Degerli arkadaiar, Adalet Bakarn Sayin Cemil cicek'i
davet ediyorum, buyurun efendim.
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A]MLET BAXANI CEMIL çIçEK - Sayin Divan, Sayin Valim,
Aim Muhalefet Partimizin çok degerli Gene! Sekreteri, Adalet
Komisyonumuzun çok degerli uye!eri, degerli mil!etvekili arkadalanm,
Sayin Be!ediye Bakanimiz, Birligimizin eski ye yeni çok degerli
bakanlari, Turk yargisina hakim, savci, avukat olarak hizmet eden çok
degerli uye!eriniiz, aziz konuk!ar, deger!i basin mensuplari, hepinizi
sayglyla selamliyorum.
Bu toplantrnrn, hukuk dunyamiza, mes!ekta!arimiza hayirli
o!masini temenni ediyorum. BugUn, burada, sizierle beraber olmak, bu
hacayi teneffus etmek, benim için bir onurdur, bir memnuniyet vesilesi
olmuflur. Sayin Bakanimizin da be!irttigi gibi, Partimizin bir toplantisi
vardi; ben siyasette ne kazammim var, bilemiyorum; o, siz!erin takdirine
aittir. Ancak, birçok §eyi, bu meslegin içerisinde kazandim, bu meslek
bana çok ey kazandirdi. Boyle bir Genel Kurulda, Adalet Bakana olarak
bu!unmami olmak, kendi hesabima bir eksik!ik olurdu. Do!ayisiyla,
buna imkân verildigi için, evve!a Birlik Bakanimiza ye degerli
yoneticilerine çok teekkur ediyorum; ayrica, Trabzon Barosu Bakani
y e yonetiei!erine de... GUzel bir ev sahipligi yaptilar, inaniyorum ki sizin
de kanaatiniz odur, Oyle o!acaktir, onlara da ayrica huzurunuzda
teekkur ediyorum.
Burada; pek çok konular due getirildi. Bunlarla ilgili soylenecek çok
sOz de vardir; ancak, gundemin yuklu oldugunu biliyorum, zamanrn da
akip gittigini biliyorum, olari konuacaksiniz. Onun •için, her konuya
temas etmeyecegim, azellilde siyasI konulara çok fazla girmek
istemiyorum; onu nasilsa her vesileyle konuuyoruz, her sOzün mukabili
var, her sOzUn bir de obUr yOnü var. Onu, biz parlamentoda tartiiyoruz,
televizyonlarimiz var mahalli y e mull, onlarda due getiriyoruz. 0
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konulara girmeksizin, genellikie, bu toplantrnin gundemiyle ilgili olarak
konumayi tercih ediyorum.
Deer1i mes1ekta1anm, degerli konukiar, Sayin Birlik Baflanimizin
da bu kursuden ifade ettigi gibi, Divan Bakanimiz da bir kismini due
getirdi, bu meslegin çok sorunlari var. Hayat devam ettigi sürece, bu
sorunlarin bir kismi da olacaktir. Butun mesele, bir sonraki topiantiya,
bunlarin hiç olmazsa bir bOlurnunu, onemli bir kismrni çdzUme
kavuturmak gerekir diye duUnuyorum. Elbette, geçtigimiz doneme
nazaran parlamentomuz, benim de içinde bulundugum, oy verdiim bir
yasayla ban sorunlari hiç olmazsa yasal bir çözüme kavuturdu.
Umuyorum ki, bugun, burada due getirilen hususlann da hiç olmazsa bir
bOlumunu, mUmkunse tamamini, obur Genel Kurula yasal bazda yerine
getirmi olalim.
Bu noktada da guzel bir firsatm oldugunu, çok açiklikla ifade etmek
isterim. Burada, ustadimiz Sayin Onder Sa y var; onun teerubeleri bizim
için, bu meslek açisindan yol gostericidir. Burada, Adalet
Komisyonumuzun cok degerli uyeleri var. SamimI olarak ifade edeyim ki
biz o komisyonda, iktidar-muhalefet olarak görev yapmiyoruz. Hukuka
inanan, hukukun ustuniugune inanan ye bunun Turkiye için ne kadar
Onemli, ne kadar hayati o1duunu bilen insanlar olarak, olabildigince, bir
mull takim atmosferi y e dayanimasi içerisinde, oyle bir karde1ik
içerisinde, hukuk karde1igi icerisinde bu sorunlara yak1aiyoruz.
Bunun, en onemlj §ahidi de Birlik Bakanimiz, Ankara'da gOreve yapan
degerli Yönetim Kurulu uyelerimizdir. Inaniyorum ki, bu donem bir
firsattir, bu ibir1igi devam ettigi sürece bir çok konuyu cozecegiz.
Bu meslegin önemine inamyorum; çunku, Anayasasinda da acik
olarak yazdigi gibi "Turkiye Cumhuriyeti Devieti, bir hukuk devietidir"
üphesiz, yazili metinlerde hukuk devletiyle ilgili pek çok kriter, pek çok
olçUt yazi1mitir, yazilmaktadir. Bunlarin hepsi de, bakig açisrna gOre
dogru gOstergelerdir, dogru kriterlerdir, ama benim açimdan, bu toplanti
açisindan onemli olan, hukuk devietinin en onemli gOstergesi, savunma
hakkina verilen Onemdir, savunma hakkiyla ilgili yapilan
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dUzenlemelerdir. cunku, iddia makami, iddia her rejimde var, her
sistemde var, totaliter rejimlerde de var. Bu iddiaya kari, Oyle ya da
boyle karar veren bir makam her sistemde var, her rejimde var;
diktatorluklerde de var, ama savunma hakki, yalmz, demokratik hukuk
devietinde var. Bir ulkenin yasalari, anayasasi ye uygulamalari, savunma
hakkina ne kadar Onem veriyor ise, o ulke, bana gOre hukuk devletidir, o
Ulke, demokratik hukuk devleti vasfini kazanmitir ye bunu
hakketmitir.
Meseleye, bu açidan baktigimizda, savunma, gerçekten yarginin en
temel unsurudur; üç ayagindan biridir, ama vazgeçilemez olanidir.
Dolayisiyla, savunma hakkrna Onem vermekie biz, aslinda Anayasamiza
yazdigimiz hukuk devletine Onemi veriyoruz, onu hayata geçiriyoruz
demektir; çunku, bu neviden nitelikleri anayasaya yazmak yetmez,
bunlari hayata geçirmek gerekir. BOylesine hedeflerin bir topluma
saglayaeai avantajiardan, ulkemiz insanlarini yararlandirmak gerekir.
Savunma hakki, temel bir haktir ye esasen, insan, haklariyla vardir ye
haklariyla §ahsiyetine kavuur. Haklari ye ozgurlUkleri, teminat aitma
alan da hukuktur. Hukuku, OzgUrluklerin emrine verebildiimiz süreee,
demokratik bir toplum olma niteligine kavugmug oluruz.. 0 nedenle biz,
hukukçular olarak ye onlarin en Onemli toplulugu barolar ye Barolar
Birligi olarak, bu konuya ne kadar Onem versek, azdir.
Biz, hukuktan yana, Ozgurluklerden yana olmaya ye bu anlamda, bir
OzgurlUkler hukukunu ina etmeye mecburuz. Hiçbir hukukçunun,
hiçbir hukuk adaminin, yasaklardan ye yasakiamalardan yana olmasi
duunulemez. Dolayisiyla, bizith oneeligimiz, temel hajc ye
Ozgurluklerdir; yasaklar, istisnadir. Dolayisiyla, Turkiye'nin, bu noktada
daha yapabilecegi pek cok i vardir, atmasi gereken de pek çok adim
.vardir.
Savunma hakki konusuna Onem vermemizin, bir baka sebebi daha
var: Hukuk, toplumun omurgasidir diyoruz. Adalet, toplumlarin,
hukukun ruhudur diyoruz. Hukuk, toplumun omurgasiysa, hukukun
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omurgasi da savunmadir, savunma hakkidir; bunu, boyle bilmemiz
lazim. Onun için de, bu konuyla ilgili yasalarimizda, mevzuatimizda ne
gibi eksiklikler varsa, bunlari suratle düzenlememiz gerekiyor. Bunun da
sebebi §udut: Buyük Atatürk'ün, hepimiz adina, milletimiz adina bir
Oziemi olan, çagda uygarlik duzeyine giden yol, hukuk devietinden,
temel hak y e ozgurluklerden geçiyor, netice itibariyle de savunma
hakkindan geçiyor. Eger, hukuk devietinin onemli gostergelerinden
birisi adil yargilama y e hak ihlali sonucunu dogurmayacak bir hukum
tesis etmekse ki Turkiye'de mahkemelerimizden verilen kararlar, insan
haklari mahkemesinde, ozellikle bu iki konuda incelemeye tabi
tutuluyor, adil bir yargilama y e hak ihiali dogurmayacak bir hukmun
tesis edilebilmesi. Bu iki hedefe ulaabilmenin yolu da, savunma
hakkmdan geçiyor. Onun için, bugUn burada bulunan degerli
meslektalarimiz, degerli arkadalanmiz, Oylesine yUce bir görevi ifa
ediyorlar. Boyle bir yüce gOrevin, Turkiye'de uygulamalanrn yapiyorlar.
Onun için ben, bu vesileyle, sizlerin ahsinda 53 bin meslektaima, bu
gorevlerinden dolayi tebriklerimi, takdirlerimi, musaade ederseniz arz
etmek istiyorum. Senelerce, bu ulkede, hukuk devletinin tesisi
noktasinda gayret etmi, ama bugun aramizda olmayan
meslekta1arimiza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum.
Deerli meslektalanm, §uphesiz, bir taraftan adil yargilama, obur
taraftan da hak ihiali sorucunu dogurmayacak bir hukum tesis
edebilmenin birkaç tane gartl var. Bunlardan bir tanesi, uphesiz,
çikardigimiz y e çikaracagimiz yasalarin, olabildigince, çagda gelimeleri
takip eden, onlari uygulamalara yansitan bir nitelikte olmasi lazim. Sayin
Birlik Bakanimiz da biliyor, YOnetim Kurulu üyesi arkadalarimiz da;
gOreve geldigimden bu güne, olabildigince, turn yasalarla ilgili olarak,
toplumun her kesimini; Barolar Birliginin, çikarrnakta oldugumuz
yasalarla ilgili duunceleri, goruleri, uphesizi, bizim bakimimizdan
fevkalade Onernli. Her defasinda, bu bilgilerine, bu teerubelerine
bavuruyoruz, onlar da ellerinden geldigi kadar, bize yardimci olmaya
çahiyorlar. Dolayisiyla, biraz evvel, Sayin Birlik Bakammizrn, burada
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hukumet programina atfen soyledigi hUkmfl, biz kendi Bakanligimiz
yOnUnden, u ana kadar yerine getirmeye çahflik.

nUANA61

Bunlar içerisinde, ozellikle temel yasalar çok önem an ediyor. Bir
taraftan, bu yasalarm, Turkiye'nin ihtiyaçlarina uygun hale getirilmesi,
obUr tarafta da bir deviet politikasi haline getirdiimiz Avrupa Birlii
konusunda, bu yasalarin denkligini saglamak, bir anlamda uyumunu
saglayabilmek bakimindan; bir kismi, geçtiimiz hukumet doneminde
veya daha evvelden balami olan, bir kismmi bizim balattigimiz bir çok
konuda duzenlemelerimiz var. Bu neviden yasalarin, toplumun turn
kesimlerinin ittifakiyla çikmasi, arzu edilen bir eydir, ama takdir
edersiniz ki, bunun mumkUn olrnayacagi da ortadadir. Esasen, bir tek
dUzenlernede bile, Birlik Bakaniyla, baro baflanimiz arasinda farkh
gOruler olabilir; bu, demokrasinin geregidir. Bu bir eitlik degil, tam
tersine, iin dorusunu yapabilme noktasmda bir yOntemdir, bir Onemli
imkândir. Biz, bu temel yasalari, olabildigince, toplumun butun
kesimlerinde tartimaya açiyoruz; hiçbir kompleksim yok, bu noktada
"acaba, öyle yazilirsa, boyle sOylenirse" gibi bir alinganligim da yoktur.
Nitekim, Turk Ceza Kanunu Tasansi, bugun tartimaya açilmitir. Belirli
bir heyet, Ozel komisyon calimitir, belirli bir noktaya getirrnitir. Emek
mahsulfldür, hepsine teekkUr ediyorum.
"urasi eksiktir, burasi yanhtir, orasi dogru degildir" diyenler
varsa, baro bakanlari olarak, rneslektalar olarak, biz bunlari meclise
daha yeni sevk etmiiz, en az iki ay, üç ay bunlan konuacagiz ye dernin
de Adalet Komisyonumuzun atmosferini, sorunlara yaklairn tarzrni
ortaya koymaya cahflirn; biz, olabildigince az eksikli bir yasa.
Mükemmeli yakalamak mUmkun degil, ucu acik bir kavramdir
mükemmel. Biz bunlan çikarmaya gayret ediyoruz. u an, Ceza Kanunu
Tasarisi, Türkiye BuyUk Millet Meclisine sevk ediliyor; Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu, Turkiye Büyuk Millet Meclisinde, baka
kanunlar da var. Aynca, §U an hazirlii yapilan ye bu yil içerisinde, Omit
ediyorum ki, kornisyonlar çalimalarini bitirecek. Bunlarm barnda,
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Kanununun onemli bir kismim, ozellikle yabanci yatirimlari tevik
edebilmek, Türkiy&de yatirim yapanlari tevik edebilmek açisindan,
baka bekientileri de karilayacak tarzda. Bu, Adalet Komisyonu
gundeminde §U an, alt komisyon olarak çaliiliyor; Borçlar Kanunu oyle.
Bu yii içerisinde, mumkunse, temel yasalarla ilgili çahmalarimizi
bitirmek y e mümkunse yasalatirmak istiyoruz. Onun diinda, §uphesiz,
bu meslegi icra eden sizler olarak, Avukathk Yasasini ya da savunma
hakkrnm kullamlmasiyla ilgili bazi uygulama yanhliklari vardir, -onu ben
da kabul ediyorum. Zaten, bu meselelerde yasa çikarmak, iin birinci
ayagidir; ikinci ayagi, iin uygulanmasiyla ilgilidir..
Su an, bizi ziyarete gelen Avrupa Birligi yetkilileri de, esas itibariyle

uyum yasalan baglamrnda soyledigi söz, "Turkiye, Turk Parlamentosu,
Turk hukUmetleri, bizi §airtacak derecede suratli bir gekilde yasalar
çikariyorsunuz, ama bu yasalardan beklenen fayda ne olçüde temin
edilebiliyor? Bizim, bundan sonraki ilgimiz, daha çok uygulamaya
yonelik olacaktir" diyor. Bunda da haksiz olduklanni soyleyemem.
Dolayisiyla, gerek Avukathk Kanunu, gerek bu meslegin icrasiyla ilgili
olarak veya baka alanlarda çikarmi oldugumuz bu yasalarm
uygulamasi, en az çikarilmasi kadar önem arz ediyor. Biz, buna, Adalet
Bakanhgi olarak, gerekli hassasiyeti gostermeye gayret ediyoruz.
tddiayla soyleyebilirim Id, gu an, egitim noktasinda, deviet
kurumlari içerisinde en on sirada olan, Adalet Bakanligidir. Gerek, uyum
yasalari konusunda, gerek insan haklariyla ilgili konularda. $u an,
Ankara'da, insan haklariyla egitimiyle ilgili olarak, meslektaIarimizi
bilgilendiriyoruz. Insan Haklari Mahkemesinden uzmanlar var, Avrupa
Komisyonundan uzmanlar var, universitelerimizin ilgili kursülerinden,
profesOr, doçent arkadalarimiz, bu yil içerisinde Oncü diyebilecegimiz
meslektalarimizi bilgilendiriyorlar. OnumUzdeki bir yil içerisinde, 9
000'den fazla hakim y e savcimiz, insan hakian egitimi konusunda, Insan
Haklari Mahkemesi uygulamalari konusunda, içtihatlan konusunda
bilgilendirilmi olacaktir.
52
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Ayrica, çikardigimiz uyum yasalariyla ilgili olarak, bolgesel
toplantilar yapiyoruz. u, kisa donem zarfinda, 740 hakim ye savcimiz,
"uyum yasalarini niye çikartiyoruz? Bunun, uygulamalardaki
noksanhklan no?" diye, kendi aralarinda y e yine Universitelerimizden
degerli profesorlerimizin ye doçentlerimizin katihmiyla biz, bu
degerlendirmeleri yapiyoruz. Aynea, hazirladigimiz egitim projeleri var.
Buradan memnuniyetle y e açikca ifade edeyim; Avrupa Birligi, bizim
yaptigimiz bu çahmalara, 13 milyon Euro'luk bir katkiyi da geçtigimiz
hafta imzalamiflir. Boylece, Adalet Bakanligi olarak, Turkiye'nin, çagda
bir hukuk devieti olma noktasindaki çabalarrna eitim yonUnden de hiz
vermeye gayret ediyoruz.
Tabiatiyla, madem ki savunma meslegini yarginin üç temel
unsurundan, ayagindan biri olarak kabul ettik, bu egitim çahmalarrna
paralel olarak, avukatlik meslegini icra eden, savunma meslegini icra
eden arkadalarimizrn da bilgilendinilmeleri, bu noktada zaman zaman
bir araya gelip, uygulamalari degerlendirmeye tabi tutmalarimn da
sayisiz faydalari vardir. Biz, Adalet Bakanhgi olarak, bu meslegin
mensuplarinin her tunlu talebini, bu anlamda karilamaya ye gerekli
destegi saglamaya da haziriz.
Bizim, Adalet Akademisi tasanimiz var; bu konuda, daha evvel,
avukatlarm da bu akademi bunyesinde egitimlerinin yapilmasi, bu
taslakta vardi. Birligimizin itirazi Uzerine, biz, bunu ihtiyarI hale
getirdik. Isterlerse, oradan hizmet verebiliniz, istemiyorlarsa, barolar
bunyesinde veya Barolar Birlii bunyesinde pekala bu egitimi
yapabilirler, ama her halukarda bu egitimin yapilmasi lazimdir. Yani,
klasik hukuk bilgisi, çagimizin hukuk normlanini yorumlamaya, çagda
hukukI gelimeleri degertendirmeye imkân vermedigini, bittecrube,
kendi nefsimden biliyorum.
Dolayisiyla, hukuk konusu, ulkenin en hassas, en onemli konusudur;
çunkü, Turkiye'nin önünün açilmasi, Turkiye'nin çagda bir uygarhk
projesi olarak, eger Avrupa Birligini kabul ediyorsak, bunun onculugunu
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yapacak olanlar, hákim, savci ye avukat!anmizdir. Turk yargisi,
boylesine bir tarihi sorumlulukia, boylesine §erefli bir gorevle kari
kariyadir, bunun geregini yapacakiarina ben, §ahsen inaniyorum.
Ozellikie, bu meslek icra edilirken, sadece Yargitay karar!ari deiI,
bundan sonra ister savunma!arimizda, ister dava di!ekcelerimizde, ister
temyiz !ayihalarimizda, "Evet, 9. Dairenin gOruü, 8. Dairenin görüü,
ama on!ara ilaveten, fa!anca davada, Insan Hakian Mahkemesi kararlari"
gibi paragraflar acmadigimiz sUrece, statik bir hukuk an!ayiini
Türkiye'de uygu!amaya koymu o!uruz. 0 zaman, olacak ey §udur:
Eskiden, yan1i hesap temyizden dönUyordu -bir atasözü, Bagdat'tan
derdik, ama Bagdat epey uzak, epey de kariik, oraya big girmiyoruz§imdi bu yetmiyor, Strasbourg'dan donüyor. Turkiye, karihginda,
birçok bedel ödUyor. Onun için, biz, bu konuda, yasalarimizi bir taraftan
gozden geçirmeye ca!iirken, egitim cahmaIany1a da, bu mesafeyi kisa
surede kapatmaya gayret ediyoruz.
Bundan sonra, fuzulI bir tartima olmasm diye, burada zikredi!en
birkaç kanun var, onunla ilgili de kisa bir bilgi verip, sözlerimi bitirmek
istiyorum: Adil kollukia i!gi!i bir taslak var, biz, bunu gOrue sunduk.
Degerli arkada1ar, buradaki bir yakinmama da mUsaade edin.
çikardiimiz hiçbir yasayi, tek baimiza Bakan!ikta hazir!ayarak,
dorudan Meclise sevk etmiyoruz. Gonderdigimiz kuru!u sayisi en az
16'dir, bazen 168 kuru1ua gonderdigimiz yasa tasari!ari var. Görunüe
bakihrsa, hepsi sivil toplum kuruIuu gibi görünUyor, ama bit cogunun
sivilligi kendinden menku!; sivillikie falan alakasi yok, sadece tabelasi
var, ama genel kurullarda konuuyor1ar, "bizim görüumuze
bavurmuyor1ar" diye. Ben, 50 tanesini ispat ederim ki bunlarin çoguna
gondermipzdir, !ehte veya aleyhte iki satir yazi ge!memitir. Yasa
çiktiktan sonra, "burasi o!madi, §urasl olmadi, baka taraf eksik-faz!a"
deni!iyor. Hepimiz bi!iyoruz, mi!!etvekili arkada1arim i z da bi!iyor ki,
Mec!is'in bu gun bit dakikalik çahmasi bile 2-3 mi!yardir. Günluk
maliyetleri bu kadardir. Yasama ekonomisi acisindan da sik sik bu yasa
degipkliklerin Meclis muhatap o!masln diye, o!abi!diince bu eksik!ikleri
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gidermeye çahiyoruz. Adil Kolluk Tasarisi da bunlardan bir tanesidir;
ana gelene kadar, dogru durust, die dokunur, 1-2 kuruIuun diinda,
bu konuyla ilgili en ufak bir tenkit, teklif, "ben olsam, §Oyle yaparim"
tarzinda bir yazi, bir cevap gelmemitir.
Bilirkii Odalariyla ilgili olarak, §U an Adalet Bakanhginin
gundeminde katiyen bir çalimamiz sOz konusu degildir. Bu neviden
tartimalar eskiye aittir, ama bir §eyi de kabul etmemiz lazim: Bugun,
yargiya olan güvenin belirli olçude azalmasinda ya da verilen kararlarla
ilgili olarak, kamu vicdanmda yeterli bir itminan halinin olmamasrndaki
en onemli problemin, bu bi1irkii kirliliginden kaynakiandigini da
hepimizin bilmesi lazim. Fatura, her defasinda, bizim hakimlerimize,
karan veren yargiclarimiza çikiyor. Halbuki onlar, buyuk olçude,
ozellikle karmaik davalarda bi1irkiiye gonderiyorlar, orada kirlilik
varsa verilen kararlara da bu yanslyor. Sunu biliyorum: Bilirkii
Odalarinin kurulmasi doru olmayabilir. Benim de boyle bir fikrim yok
zaten, oda kurahm diye bir çahmamiz da yok. Bu bilirkii kirliligini
ortadan kaldirma noktasrnda bir duzenlemeye ihtiyac olduu da
aikârdir, ama bunun da duzenlenmesinin ne kadar zor bir konu
oldugunu da bilmemiz lazim; çunkü, insanlara bir çok §eyi yaptirmamiZ
mumkün, ama kanun zoruyla insanlara dUrustluk, sorumluluk taitmak
da her zaman mumkun olmuyor. Dolayisiyla, Bi1irkii Odalari
konusunda, bizim, Bakanlik olarak bir çalimamiz yok, sadece
tartithaya açtik. Inallah, onürnuzdeki gunlerde yine sizierle konuuruz,
ama "bu, bilirkii kirliligi nasil onlenebilir" konusuyla ilgili bir
duzenlemeyi yapiyoruz. Sonra, yine sizlerle konuacagiz.
Bolge adliye mahkemeleri konusu var; bu konu, Turkiye'de
tartimalidir; lehinde olanlar var, aleyhinde olanlar var. Yazilan kitaplari
ben de okudum. Bu konuda, bir çok bilim adamlanmizin degerli
goruleri var, ama biz, netice itibariyle bu nevide mahkemelerin
kurulmasindan yanayiz. Bu, sadece bizim dUuncemiz degil. 7. Be Yilhk
Kalkinma Planina bakarsaniz, 8. Be Yilhk Kalkinma Planina
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bakarsaniz, ayni zamanda, bu plan hedeflennden de bir tanesidir. Netice
itibariyle bu, bir görU açisidir, ama §öyIe bir duunceden yola çikarak
bir degerlendirme yapiyorsak, bu eksik olur: Yargimn agir iIedigi
dogrudur. Bunu, bir tek kanunla, bir tek duzenlemeyle, bir tek mahkeme
açarak, bu agir ileyii ortadan kaldirmak mumkun degil; birden fazla
tedbiri, Tebligat Kanunu dahil, birçok alandaki tedbiri, arka arkaya
devreye sokmaya bagli. Biz, bunlarla birlikte, bu meseleyi gundeme
getirmeye cahiyoruz, ama hiçbir konuda da fikr-i sabit üzerinde, fikr-i
inadI icerisinde de degiliz; her sOzü, üphesiz, bu anlayila
degerlendirmeye çaliiyoruz. 0 sebeple, yargrnin hiziandirilmas i ile ilgili
olarak, bunun önemli ayaklarindan bir tanesini UYAP Projesi olarak
gOrüyoruz. Bunun içerisine Yargitay da katildi. Omit ediyorum, sizler de
bu ie katilabilirsjnjz, biz buna haziriz, her WHO destegi vermeye haziriz.
lstedik ki, bu yil sonuna kadar, bu bitsin. Bununla ilgili lazim olan 100
trilyon Odenek, hukumet tarafindan saglanmitir; 100 trilyon odenek
gerekliydi, biz, bunu sagladik. Ancak, bu projeyi gercekletjren ye ihalesi
yapi1mi olan HAVELSAJ'J firmasi, "siz parayi buldunuz, ama biz, bunu,
bu yihn sonuna yetitiremiyoruz, Yargitay da iin içine girdi, en geç
önumUzdekj haziran sonuna yetitirebiljrjz" dediter. Dolayisiyla,
hukumet açisindan bir kaynak sorunu yoktur. Biz, bu iin parasini
bütceden karilami vaziyetteyiz, kendi imkânlarimiz da var, ama geç
olsun da güç olmasin; çok fazla da aceleye getirip, adliyelerimjzj
elektronik mezarhga dondurmenin bir anlami yok. Bununla ilgili olarak,
hâkim y e savcilarimiz y e yardimci personel bakimindan egitim
calimalari da zaten sürduruluyor.
orçlar Kanunu y e Ticaret Kanunundan da bahsettim. 5imdi,
üzerinde durulan, SiyasI Partiler Kanunu konusudur. Biz, bu konuyla
ilgili bir çalimayi seçimden hemen sonra balattik. flu çalima,
sanlyorum birkaç gun sm-ira partilerimize gönderilecek. Orada, üzerinde
en fazia durdugumuz konularm bainda, bu siyasetin finansmanj geliyor.
Gerçekten, siyaseti bu kirlilikten kurtarmak lazim. Seffafligi,
olabildigince temin etmek lazim. Kim, kime ne veriyorsa, ne ahyorsa,
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bunu bilebilmeli; toplum, bunun denetimini yapabilmelidir. Bu anlayila,
Partiler Kanununu tartimaya açacagiz, o tartimalann sonucunda,
butUn partilerimize, butUn ilgili kurulularimiza olabildiginee
gonderiyoruz, gondereeegiz; ayrica, bunlan Internet sitemizde -ilgi
duyanlar varsa- tenkide, gOrUmeye açiyoruz; ondan sonra da Türkiye
Uuyuk Millet Meelisine bunlari sevk edecegiz.
Bunlar yetmiyor, tabiatiyla bugun Turkiye'de, yolsuziuk dedigimiz
urun, kOkflnden kazinabilmesi noktasmda, aynen, yargmm
hizlandirilmasinda oldugu gibi, birden fazia tedbirin alrnmasi gerekiyor.
.Bunun, anayasal boyutu var. Umit ediyorum ki, onumuzdeki gunlerde
boyle bir çalimayi, muhalefet partimizie de birlikte yapaeagiz,
yapmahyiz, yapmaya da meeburuz.
Sunun herkes tarafmdan bilinmesi lazim gelir ki: Türkiye'de, bu
siyasI yozlama, kirlenme, yolsuzluk, bir ucundadir. ObUr uçlan da
vardir. Obür uçlarinrn da bulunup, bir daha ayaga kalkamayacak
derecede bit dugUm atilmasi gerekmektedir. Bunun bir ayagt, devlet
hizmetlerinin effaflamasindan geçiyor. Bilgi edinme hakki tasarisi,
bundan dolayi sevk edildi. Ayrica, elektronik imza, yarginm
hizlandinlmasi açisindan, u an Bakanligimizda hazirlandi,
Babakanhga gOnderdik; zaten sitelerimizde var. Dolayisiyla, birden
fazia tedbiri ortaya koymak suretiyle, Türkiye'de devlet yönetiminin
daha §effaf hale gelmesi, gerçekten, hukukun ye yasalann sadece belirli
kesimlere, fakire, fukaraya, garibe falan degil; bu ülkede kim suç i1erse
ilesin, herkese uygulanabilir hale getirilebilmesi ye bunun için de
toplumsal denetimin saglanabilmesi acisindan, bu dOnemin onemli bir
firsat olduunu ifade ediyorum, boyle bir çalimaya onculUk ediyorum;
kim destek verirse, huzurlarimzda, peinen §ukranlanmi ifade ediyorum.
Inarnyorum ki, bir baka genel kurula geldigimizde, bugun burada
dile getirdigimiz; ister, mesleki sorunlarimzla ilgili olarak, isterse,
Ulkenin baka konulariyla ilgili olarak, bazilarini geride birakmi,
bazilarini çözmü, bazilanm da birlikte çazebilme atmosferini, imkânrni
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yaka1ami bir toplum olarak, gelecege yol almaya, çagda medeniyete yol
almaya devam ederiz diye duunuyorum. Bu duygularla hepinize
teekkUr ediyorum, hepinize saygilar sunuyorum. Gene! Kuru!, siziere
hayirli o!sun.
BASKAN- Sayin Bakanima çok teekkür ediyoruz.
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Gundein Maddesi 6:
"Turkiye Rarotar Birliüi Organtannda önceki
Donem Gorev Alan Meslektatarimzza Plaket
Veril,nesi Toreni"

BASKAN- Degerli delegeler, genel kurul gundemine devam
ediyoruz.
GUndemin 6. Maddesi: Turkiye Barolar Birligi organlarinda onceki
donemde gOrev yapan mesIekta1arimiza plaket verilmesi töreni.
Plaketler, degerli Birlik Bakarnnuz Ozdemir Ozok tarafrndan
verilecektir. Plaket alacak olan!ar, tek tek buraya davet edecegim
efendim.
1982-2001 Donemi, Birlik Bakan Yardimcihgi görevi yapan Avukat
Burhan Karaçelik... Buyurun efendim.
Av. BURHAN KARAçELIK- Degerli mes1ekta1arim, 23-24 Aralik
1953 yilinda, Zonguldak Barosuna üye olarak kaydoldum. Aagi yukari
50 yih dolduruyorum. Bu 50 yilimin, 41-42 ph, baroculukia geçti.
Zonguldak Barosunda Yonetim Kurulu Uyeligi, Bakan Yardimcilii, 13
yil da Baro Bakan1igi yaptim; 1977 yilrnda milletvekili seçildigimde,
Baro Bakarnydim. Sonra, 1982'de Turkiye Barolar Birliginde görev
aldim, 2000 yilrnda Diyarbakir'da yapilan Gene! Kuru!a kadar bu görevi
devam ettirdim. Bunu, gunun igin an!atiyorum: Bu meslegi, evve!a
sevmemiz !azim. Ben, avukathk mes!egini çok sevdigim için, 40 kusur

60

21. Q)tN4
GENIL
KURULU

yihm baroculukla gecmiflir, baro bakani olarak, yönetim kurulu üyesi
olarak, Turkiye Barolar Birligi Yönetim Kurulu uyesi, Bakan
Yardimeisi olarak. Eger, bu meslegi sevrnezseniz, bu gorevlere talip
olmazs,rnz, bu gorevlere seçilseniz bile bu, size agir gelir, gonUlden
yapmazsrniz. Ben, ayriea, 1969 yilrnda yapilan ilk TUrkiye Barolar Birligi
Genel Kunslunda, Zonguldak Delegesi y e Baro Bakani olarak katildim,
kurucu uyelerdenim. Su anda, oyle zannediyorum, TUrkiyede, benim
gibi o §erefe nail olan bir kaç kii kalmi.
Bunlarm hepsini, gonulden yaptim, seve seve yaptim. Universiteye,
hiçbir fakulteyi duunmeyerck, dogrudan dogniya hukuk fakultesine
gittim, kaydoldum. Hukukçul4u seviyorum, avukatligi seviyorum ye bu
duygularla görevimi yapmaya çahflim. tnalIah, baari1i olmuumdur.
Hepinize, saglikiar, baarilar diliyorum.
BAKAN- TeekkUr ediyoruz.
1996-2001 Donemi, Birlik Bakanhgi yapan degerli hocamiz, Avukat
Eraip Ozgen'i davet ediyoruz... Buyurun efendim.
1997-2001 yillannda, Yonetim Kurulu Uyeligi yapan ye halen,
Istanbul Baro Bakanimiz, Avukat Kazim Kolcuoglu... Buyurun
efendim.
(Istanbul Barosu Bakani) - çok
'degerli meslekta1anm, 1998-2001 yillan arasinda, Turkiye Barolar
Birligi Yonetim Kurulu Uyeligini yaptim. Bir sure de, yoneticilik devam
ettigi sirada, sayman uyelerimizden birisi, Tuncay Alemdaroglu
arkadaimiz belediye bakani oldugu için, onun yerine sayman Uye
olarak göreve devam ettim.
u andaki, Turkiye Barolar Birligi Yönetim Kurulunda beraber
çalitigim çok degerli arkadalanm y e benden sonra seçilen
Av. KAZIM KOLCUOOLU
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arkadalanma, gosterdikieri yakin ilgi ye nezaketten öturU kendilerine
teekkur ediyorum.
Daha sonra konuaeagim 1cm, fazla vaktinizi almak istemiyorum.
Siziere de saygilanmi ye sevgilerimi sunuyorum.
BAKAN- TeekkUr ediyoruz.
1993-2001 Yonetim Kurulu Uyeligi yapan, Sayin Avukat Sabri
Kurt... Buyurun efendim.
1997-2001 Donemi, Yonetim Kurulu Uyeligi yapan, Sayin Avukat
Yildiz Bagatur... Buyurun efendim.
1997-2001 Doneminde, Yônetim Kurulu Uyeligi yapan, Sayin Avukat
efik Kirci'nm yerine; Samsun Baro Bakanimiz, Sayin Avukat Ersoy
Ustay... Buyurun efendim.
2000-2001 Donemi, YOnetim Kurulu Uyeligi yapan, Sayin Avukat
Suha Ozen... Buyurun efendim.
1984-2001 Donemj, Disiplin Kurulu Uyeligi yapan, Sayin Avukat
Omer Dedeoglu... Buyurun efendim.
Av. OMER DEDEOtLU- Sayin meslektalarim, hammefendiler,
beyefendiler, ben, Tokat Barosuna, 35 yildir kayithyim. Gerçi, oglum
Istanbul Barosunda kayitli olarak avukathga baIadiktan sonra, etken
avukathgi biraktim, ama biraktigim sure içinde de bo durmadim.
Politika yaptigim donemde tuttugum notlardan, "Bir Milletvekilmnin
Gunlugunden" adh, lid baski yapan y e tukenen bir kitap çikardim. Simdi
de, meslegimle ilgili, sadece agir ceza davalarinda avukatlik yaptigim
için; girdigim, SOO'ün uzerindeki agir ceza davalarindan 50 kadanni kitap
haline getirdim, o da baski amasrnda.
Daha evvel, bulunduklari barolarda kendilerini, baarilanni
kanitIami arkadalarla birlikte, 17 yili akin bir sure, Turkiye Barolar
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Birligi Disiplin Icurulunda görev aldim, bu gorevi severek yaptim, zor bir
gorevdi; - çunku, bir insanm, yerine gore, mes1ektaini meslekten
çikarmasi, çikarma karan vermesi kolay bir karar degildi, ama bazen,
zorunlu oluyordu. Bu sure içinde, Birlik Bakanimiz1a beraber de bir
sUre, yine Disiplin Kurulunda birlikte çahtim y e §imdi, onun elinden, bu
çicekle beraber verdigini almak, bana ayrica onur verdi.
Eger, bu konuda daha fazia konuursam, hanim, "evde dut yemi
buibtil gibi susuyorsun, burada daha fazia konuursan kavga ederiz" der
gibi bakiyor. Onun için, konumami burada sonlandinyorum. Ben,
kendisine her ne kadar "avukatlar, Para karihgi konumaya ahkrn
oldukiari için, para verilmedii zaman konurnazlar" dediysem de, gene
de inandirici olamiyorum.
Hepinize saygilar sunuyorum.
BAKAN- TeekkUr ediyoruz.
1997-2001 Donemi, Disiplin Kurulu Uyeligi yapan, Sayin Avukat
Zafer Merzifonluoglu... Buyurun efendim.
1997-2001 DOnemi, Disiplin Kurulu UyeIii yapan, Sayin Avukat
Pinar çitakoglu'nun yerine, ei, Avukat Akin çitakoglu... Buyurun
efendim.
1997-2001 Donemi, Denetleme Kurulu Uyeligi yapan, Sayin Avukat
Kemal.Hakimo1u... Buyurun efendim.
1997-2001 Donemi, Denetleme Kurulu Uyeligi yapan, Sayin Avukat
Mehmet Say... Buyurun efendim.
Sayrn mesIektaIanm, TUrkiye'nin en kalabalik
barosu dediimiz Istanbul Barosundan geliyorum.
Av. MEHMET SAY-
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1997-2001 yillannda, Denetleme Uyeligi yaptim, fakat bunu, son
demiyorum, bUtun hayatim boyunea, butun mes!ektalarimin her zaman
yaninda olacagimi soylemek istiyorum.
Teekkur ederim.
BAKAN- TeekkUr ediyoruz.
,1997-2001 Donemi, Denetleme Kurulu Uye!ii yapan, Sayin Avukat
lilian Babur... Buyurun efendim.
Oct01 töreni sona ermitir.
GUndemin 7. Maddesine geçecegim, ancak hakh bir sitem aldim,
bunu divan bakani olarak iletmek zorundayim: Zonguldak Delegemiz
Seyhan Hamm, hakli olarak, çikita "açihfla, kamu avukatlarinin hakiari
konuulma1iydi" dedi, kabul ediyorum, ama inanlyorum, ileriki
aamaIarda, bu tartii1acaktir.
Gelen teigraflar var, degerli baflanim Isa Bey, size onlari okuyacak.
BAKANYEKILi. 11erimin yogunlugundan dolayi, aranizda
bu!unamayacagim, 27. Olagan Gene! Kurulunuzun, baariIi ye olumlu
geçmesini diler, sevgi y e saygilanmi sunarim. Haim Kihç, Anayasa
Mahkemesi Baflanvekjlj.
Ayni gerekçe!er!e, Fehmi Ulusoy, Hakim!er Savci!ar Yuksek Kurulu
Bakanvekjtj.
Trabzon'da yKpilacak olan 27. Olagan Genel Kuru! Toplantisina
nazik davetinizden dolayi içtenlikle teekkUr ederim, programimin
yogunlugu nedeniyle bu toplantiya katilamiyorum, Gene! Kurulun
baari1i geçmesini diler, sevgi y e saygilar sunarim. Eraslan Ozkayá,
Yargitay Bakanimiz.
17-18 Mayis 2003 tarihleri arasinda yapdacak olan, 27. Olagan Gene!
Kürulunuza, yurtdiinda bu!unacagimdan katilamiyorum. Kongrenize,
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yapacagi çalimalardan dolayi baariIar diler, saygilanmi sunanm. Nun
Alan, Danitay Bakani.
Isimleni okuyayim, çunkti çok fazla telgrafimiz var: Yargitay
Cumhuniyet Basavci Vekilimiz, Erol Ocal Bey;
Yogun çahmalanm dolayisiyla katilamadigim, 27. Olagan Genel
Kurul Toplantrniza davetiniz için teekkur ederim. Toplantinin baari1i
geçmesi dilegiyle, size ye baronuz uyelenine sevgiler, saygilar
sunuyorum. Recep Tayyip Erdogan, Babakan.
27. Olaan Genel Kurul çagrrniza teekkur edenim, Genel
Kurulunuzun, baarili ye Uretken geçmesi temennisiyle turn katihmcilan
ye deerli Uyelerinizi kutluyor, tUrn konukiara saygilar, sevgiler
sunuyorum. Deniz Baykal, CHP Genel Bakani.
Ayni eki1de; Mehrnet Agar, DYF Genel Bakáni; Sadik Yakuk,
TUrkiye BUyUk Millet Meclisi Bakanvekili; Yilrnaz Ate, TUrkiye BuyUk
Millet Meclisi Bakanveldli; Nevzat Pakdil, TUrkiye BfiyUk Millet Meclisi
Bakanveki1i; ener Gungor, Yargitay 10. Ceza Dpiresi Bakarnrniz;
Harndi Yaver Aktan, Yargitay 8. Ceza Dairesi Uyerniz.
Bunu okurnak istiyorum: Trabzon'da yapilacak, 27. Genel
Kurulumuza, bekienmedik bir engel nedeniyle katilarniyorurn. Uzgunurn
ye maheuburn. Mazeretimin kabulUnU diler, Genel Kurulunuza baari1i
ye venimli çalimalar dilerim. Saygilarimla... Avukat Atila Say.
17-18 Mayis tanihlerinde yapilacak olan, 27. Olagan Genel Kurul
Toplantiniza, nazik davetinizi aldirn, çok teekkUr edenirn. Ancak, ayni
tanihierde yurtdiinda olacairndan katilarnayacagimi Uzulerek
bildiriyor; bafla, siz olmak Uzere turn katilanlari kutluyon,
çalimaIarinizda baarilar diliyorum. Mustafa Burnin, Anayasa
Mahkernesi Bakanirniz.
CHP Grup Bakanveki1i, Prof. Dr. Jialuk Koç'tan bir kutlarna var;
Kemal Anadolu, tzrnir Milletvekili; Ahmet Iyirnaya; Abdullah Gill,
Diileri Bakarn ye Babakan Yardimcisi; Prof. Dr. Mehrnet Aydin,
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Deviet Bakarn; Doç. Dr. Abdu!!atif ener, Devlet Bakarn y e Babakan
Yardimcisi; Ali Cokun, Sanayl y e Ticaret Bakani; Avukat Vecdi Gonu!,
Milli Sa'unma Bakani; Murat Baeskioglu, çanma ye Sosyal Guvenlik
Bakani; Prof. Dr. Sami GuclU, Tarim y e K6yi1eri Bakani; Beir Atalay,
Deviet Bakani; Abdu!kadir Aksu, Içi!eri Bakani; Dr. Mehmet Hilmi
Guler, Enerji y e Tabii Kaynak!ar Bakani; Mehmet All ahin, Deviet
Bakani y e Babakan Yardimcisi; Ali Babacan, Deviet Bakarn; Osman
Tepe, Orman Bakani; Muzaffer Baflopqu, Kocae!i Mi!Ietveki!i; Sayin
Cevdet Selvi, CHIP Gene! Bakan Yardimcisi, Eskiehir Mil!etveki!i; Prof.
Dr. Oya Aras!i, CHP Gene! Bakan Yardimcisi, Ankara Mil!etveki!i; Eref
Erdem, CHP Gene! Bakan Yardimeisi, Ankara Mi!!etveki!i; Mustafa
Ozyurek, CHP Grup Bakanveki!i, Mersin Milletvekili; Sinan Yer!ikaya,
CHP Gene! Sekreter Yardimeisi, Tunce!i Mi!!etveki!i; Bu!ent Barata!i,
CHP Gene! Sekreter Yardimeisi, Izmir Mi!!etveki!imiz; Izzet çetin, CHP
Kocae!i Mi!!etveki!i; Yukse! çorbaciog!u, Artvin Mi!!etveki!i; Dr. Osman
Aicmin, Antalya Mi!!etveki!i; Ali Topuz, Istanbul Mi!letveki!i; Hasan
Guyu!dar, CHP Tunce!i Mil!etvekili; Hasan Fehmi Gune, Istanbul
Mi!!etveki!i; Hasan Aydin, CHP Istanbul Mi!letvekili; Hasan Oren, CHP
Manise Milletvekili; Fuat cay, CHP Hatay Mi!!etveki!i; Sefa Sirmen
Kocaeli Mi!!etveki!imiz; A!gan Haca!og!u, Istanbul mi!!etvekili; Ali Riza
Bodur; CHP lzmir Mi!!etveki!i; Haim Oral, CHP Denizli Mi!!etveki!i;
Prof. Dr. Yakup Kepenek, CHP Ankara Mi!!etveki!i; Kemal Sag, Adana
Milletveki!i; Sa!ih Kapusuz, AK Parti Grup Bakanveki!i, Ankara
Milletveki!i; Dengir Firat, AK Parti Gene! Bakan Yardimeisi, Mersin
Mi!!etveki!i; Avukat Ramazan Can, AK Parti Kirikkale Mi!!etveld!i,
Ada!et Komisyonu Sozcusu; Dog. Dr. Ha!i! UrUn, AK Parti Gene! Baflan
Yardimeisi, Konya Mi!!etvekili; Dog. Dr. Murat Merean Eskiehir
Mi!!etveki!i; Hayati Yazici, AK Parti Gene! Bakan Yardimcisi, Istanbul
Mi!letvekili; Bu!ent Gedikli, Ankara Mi!letveki!; Zu!fukar Izo!; Oner
Ergenç; Mehmet All Bu!ut, Mara Mi!letveki!i; Mehmet Alp AK Parti
Burdur... Efendim çok faz!a te!grafvar.
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Mustafa Cumhur, Trabzon Milletvekili; Aydin Dumanoglu, Trabzon
Milletvekili; Kemalettin Gokta Trabzon Milletvekiti; Asim Aykan,
Trabzon Milletvekili; Prof. Dr. Cevdet Erdol, Trabzon Milletvekili;
Avukat Enver Yilmaz, Ordu Milletvekili; Sezai Onder, Samsun
Milletvekili; Suat Kilinç, Samsun; Mehmet Dani, çanakkale Milletvekili;
Yaan TUzUn, Bilecik Milletvekili; Mehrnet Dulger, Antalya Milletvekili;
Rae' Turan; Ismail Biten, Manisa milletvekili; Fehmi Hasret Kutlu;
Erdogan Ozegen, Nigde Milletvekili; Mebmet Kesimoglu. Kirkiareli
Milletvckili; Avukat Mehmet Bozta, Aydin Milletvekili; Vahit Erdem,
Kirikkale Milletvekili; Dr. Muzaffer KurtuImuoglu, Adana Milletvekili;
Abdurrahim Aksoy, Bitlis Milletvekili; Ergun Dacioglu, Tokat
Milletvekili; Goksal KUçUkahç, Istanbul Miiletvekili; Hakki Koylu;
Kemalettin Gakta; Aydin Dumanoglu, Trabzon Milletvekili; Mehmet
Sekmen; Osman Nuri Filiz, Urfa Milletvekili; Yahya Akrnan; Edip Safter
Gaydali, Bitlis Milletvekili; Ersonmez Yarbay, Ankara Milletvekil; All
Yuksel Kavutu; Berhan Simek, Istanbul Milletvekili; Omer Kulaksiz,
Sivas Milletvekili; Nimet çubukcu; Fazh Erdogan; Polat Turkmen;
Orhan Eraslan; Musa Sivaslioglu... Efendim, daha çok van... Kisaca
Millet Meclisi.

flffMUtI

Buyurun Bakanim.
BASKAN- Sabriniza teekkur ediyorum.
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Gundem Maddesi 7:
"Bakanitk Raporu Ve Rirlik Yönetint
Kurulunun 2001-2003 Ytliari çalqma Rapovu,
Rilanço, Gelir-Gider Ve Denetleme Kurulu
Rapontnun Okunmast"

BASKAN- Degerli arkada1ar, Birlik YOnetimimiz, 2001-2003 yihyla
ilgili bir çaIima raporunu, daha onceden, bizierin bilgisine kitap halinde
sundu. Biz, meslekta olarak, okumayi severiz, onu da okumuuzdur. Bu
kalabaligm, hãlâ burada olmasi, okumu oldugumuzu gosteriyor.
Eger, sizier kabul ederseniz -bu incelemi oldugumuz rapor- Birlik
tarafindan Denetleme Kurulu Raporu okunsun, ama "yok, çalima
Raporu okunsun" diyorsaniz, o zaman Birlik YOnetimi, çalima
Raporunu okuyacak.
Bununla ilgili, Denetleme Kurulu Raporunu okudunuz, tamam.
7. Maddede, saninm bir hata olmu. çunku, bunlarin ibradan once
gOruulmesi vardir, mutlaka g6ruü1ur.
Duck y e temenniler, butun genel kurul gundemlerinin sonunda hep
vardir, onu hiç kimse izlemez. Hepsinde vardir, ama o, sonuç kisimdir.
Bizim, gundemin maddelerini degiflirme gibi bir §anslmiz da yok, ancak
hukukçuyuz, usulü de yerine getirmemiz gerekir, zaten talepler de var.
Biz, Divan olarak, bu konuda gOrüü olan, konumak isteyen, lehtealeyhte, herkese sOz verecegiz; ancak, mutlaka konuuIan §eylerin
tekerrUrU olan sozlerden kaçrnmak lazim, çunku bu salon, bize saat 18
00'e kadar tahsis edildi. Yarin, gundeme yine devam edecegiz. 0 nedenle,
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mümkunse, bazi delege arkada1anmiz, kendi konuacagi konu,
kendisinden önceki delege tarafindan konuuImusa, vazgeçip de bize
bildirirse, biz memnun oluruz.
Bu arada, Divan'daki arkadalarim bir konuyu daha due getiriyor,
biz hep özgür konumayi savunuruz, ama kisitlamayi da yapmak
zorunda kahriz bazen; takdir edersiniz, çok talep var. Bunu, 10 dakikayla
sinirlayahm. Belki, bazi arkadaIar 5 dakika konuacak...
SALONDAN. 5 dakika olsun, 5 dakika...
BASKAN- 5 dakika ml efendim? Yalniz, bu konu, kapsamh bir
konudur, bunu 5 dakikayla kisitlarsak, biraz haksizhk olur, 10 dakika...
Buyurun efendim.
SALONDAN- Sure kisitlamasini oya sunalim Saym Bakan.
BAKAN- Kisitlama oylamaya sunulmaz zaten, kisitlayamazsrniz.
Zaten, bizim burada, Meclisteki gibi dakika tutma ansimiz yok, ama ne
Divan, buna resmI olarak, "ben §U kadarla kisitladim" diyebilir, ne de
oylayarak delegeler "kisitladik" diyebilir. Onun 1cm, raporla ulgili...
imdi ben, raporlarin okunup, okunmamasi hususunu oylarrniza
sunuyorum: Kabul edenler...
Zamarnmiz geni. Görü olarak, burada Birlik Yoneticileri çikar,
okur. Hiç kimse sizianmasin ondan sonra. Yani, hukuk bilgisini, burada
big kimse birbirine satmasin, herkes hukukçu. Eger, usule uyacaksak,
Yonetim Kurulundan bir kii cikar, ça1ima Raporunu okur.
Ben, unu soyleyeyim: Maddelerle ilguli, soz ahp konumak isteyen
arkadaIar var. Sira ba1arinda, baromuzun yetkili arkada1ari var.
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Lutfen, onlara isimlerini yazdirsinlar. Biz, burada numaralandiriyoruz.
Kimseye, oncelik tanima durumunda degiliz.
ArkadaIai, bir dakika. Salon sorumlusu Cengiz Bey ye Ali Bey;
§uradaki masaya bir arkadaimiz otursun, buraya geliyor arkadalanmiz,
konumak isteyenleri not alsin, bize iletsin.
Bazi dilekçeler, 11. Maddeyle ilgili, bazilari 7. Maddeyle ilgili. Bizim,
u anda görütUUmüz, 7. Maddeyle ilgili. Onun için, sira kayabilir, bazi
konuma istekleri var, genel konuma istekleri var, maddeyi
degerlendirmek durumundayiz.
Birlik adina, Yonetim Kurulu Uyesi Hurrem Bey, sosyal guvenlik
konusunda sunuurju yapacak.
Buyurun...
SALONDAN- Bunlar gundemde yazmiyor Sayrn Bakan.
BAKANVEKIL!- Arkadalar, gundemde yazmasa da, çaIima
Raporunun e1etirilmesi hakkinda, lehte ye aleyhte konuulmasi gayet
dogaldir. Zaten, Divanrnuz bu hususta konumak isteyen turn delegelere
dogrudan söz verecektir. Ogleden onceki bavuru, zaten 19 kiiydi, bunu
verecegiz. Yalniz, §U anda, birligin sosyal guvenlik hizrneti konusundaki
çalirnasrni izah için, Sayin Hurrern Sahinci ufak bir sunu yapacak,
akabinde de bu "E-Baro" konusunda ufak, 5 dakikalik bir sinevizyon
gosterisi var. Ondan sonra -ki bu arada bavurular yapilir hiç olmazsaeleflirilere geçecegiz.
Hurrem ahinci Beyin sunacai, Sosyal Guvenlik çalirna
Raporunda yok, kitapta yok.
Arkadalar, sonuçta, sosyal guvenlik çahrnasi bizirn için yapilan...
Bilgi sahibi olmak isterniyor musunuz?
Tarnarn o zaman.
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BASKAN- Arkadalar, musaade eder misiniz?
Degerli meslektalarim, akillarimizda ne olursa olsun, farkli hedef
çizme yonunde duünce1er de olabilir, ama genel kurullarin yansimasi,
sonuç deildir; oradaki ahenktir. Onun için, sonuca gore degil, buradaki
ahengi saglayacak ekilde y e birbirimize saygi duyacak §ekilde, buraya
ge1diimiz zaman, nezaket kurallari içerisinde, eletirebildiimiz kadar
da eletirebiliriz, ovecegimiz kadar da Overiz, ama istirham ediyortiin...
Zaten yemek yedik, siz bayagi canlisiniz, ama...
SALONDAN- Raper okunsun Sayin Bakan.
BAKAN- Hayir, gecelim... Ben soyluyorum size, ben diyorum ki
bitti raper olayi, okumuyoruz, tamam nu?
Simdi, bendeki siraya gOre... Yani, raporun okunmamasi kabul.
Oyle mi? Tamam...
Simdi çagiriyorum. Divan olarak, tartimayi bitiriyoruz ye
çaginyorum: Sayin Birdal Ertugrut... Buyurun efendim.
Efendim, musaade ederseniz, butün bilgiler burada konuulsun,
tartii1sin, ama bir takim arkadalar diyor ki: çahma Raporunda yoksa,
çalima Raporu da okundu kabul ediliyorsa, onun uzerinde bir
konuahm. Sonra, bu raporda yok, bu da sonradan konuulur, izlenir,
onu da tartiiriz diyor...
Ayrica, genç avukatlarla ilgili olarak mutlaka, herkesin, baro
bakanlannm hassasiyet gOstermesi gerekir.
Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
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Av. BIRDAL ERTUORUL (Mugla Barosu Delegesi) - Teekkur
ederim.
Sayin Divan Bakan ye Uyelerini, Turkiye Barolar Birliginin Onceki
donem bakanlanni ye Bakanini, Yonetim Kurulu Uyelerini, degerli
baro bakanlanni, delege ye avukat arkadalarimi, Mugla Barosu adina
saygiyla selamhyorum.
TUrkiye Barolar Birligi Yönetim Kurulu, son donemde, youn bir
§ekllde, hukukumuzun çeitli alanlarrnda, Anayasa Hukukundan,
MedenI Hukuka, Istinaf Mahkemelerinden, Avrupa Birligi ye Avrupa
Insan Hakian Mahkemesi konularma kadar, kimi uluslararasi olmak
üzere birçok toplanti, panel, seminer duzenlemi ye çeitli barolarimizia
da ortak hukuksal toplantilar yapmi ye hukukumuzun gelimesine
gerçekten katkida bulunmuflur.
Birçok konuda komisyonlar kurmu, bilgisayar agini gercekletirme
aamasina gelmi, yasalarin, Turkiye Buyuk Millet Meelisinde
gOruulmesi öncesi, Türkiye BüyUk Millet Meelisi Komisyonlarma
yardimci olarak goru bildirmig y e diger taraftan da cok guzel bir §ekilde,
Ankara'da hepimizin onuru olacak nitelikteki sosyal bir tesis yapimi
konusunda da sonuç alma aamasina gehni; ayriea, Bingol depreminde
zarar goren meslektalarimiza yardimlar yapmi, Men
meslektalarimizin mirasçilarina da 1 milyar gibi bir parayi derhal
ulatirma baarisini göstermiflir.
Degerli arkadalar, bu Yönetim Kurulunun kimi uyeleriyle Sayin
Bakanimizin, Yasamizda, ileri boyutlu degiikliklerin
gercekletirilmesindeki olumlu katkilarrni da göz ardi edemeyiz. Bu
nedenlerle, Birlik Yonetim Kurulumuza te%ekkür etmeyi bir görev
saylyorum. Ancak, Yasamizdaki ileri boyutlu olumlu degiikliklerden
sonra, bir gece yansi operasyonuyla avukathk sinavinin 4 yil ertelenmesi
konusundaki olumsuz geIime de onumuzde duruyor. Sayilari, 36'yi
bulan hukuk fakultelerinde, iyi bir hukuk Ogrenimi yapilamadigi ye
hukukçu yetitirilmesindeki kalite gOz önüne alindiginda, sinavrn ne
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biok onemli sorununun
kadar onemh oldugu ortadayken, meslegimizin rç
çözüm bekiedigi de bir gerçek. Barolar, yarginrn kurucu unuru diye
kabul edi1mi, ama ne yank ki, Anayasada yargi bolumUnde degil, hâlâ
yOrUtme bohimunde degerlendirilmi.
Barolar Birliginin, Anayasa Mahkemesine dava açma hakki yok.
Hala, birçok resmI kurum, yasada bir gOrev olarak belirlenmesine karin,
avukatlara yardim etmek yerine, zorluk çikartiyor. HAM, birçok bankada,
kurulda, kurumda, yasada resmI sayilmasina karin, avukatlik kim1ii
geçerli sayilmiyor, kimi bilgiler verilmiyor, i1em yapilmiyor.15 yilhk
normal bir memurun hak.olarak elde edebildigi yei1 pasaport, bizim için
sadece onursal yonden Onemli, ama avukatlara çok gorUluyor. HaM,
TUrkiye Barolar Birligi ye barolar tarafindan, hernen tUm sorunlarma
her platformda sahip çikildigi ye disiplin yonunden barolara bagh
oldukian, barolann .tüm olanaklarrndan yararlandikiari halde, ne yank
ki kamu avukatlarImn barolara kayit zorunlulugu yok. HAM, cezaevlerine
ayakkabilarimizi
Sayin Aysel çelikel'in, Adalet Bakanhgi sirasinda barolàrin,
adliyelerde kuI1andii odalardan elektrik, su ye yakit parasi ahnmasi
uygulamasi durduruldu, ama deviet burokrasisiyle sorunlar sUrUypr.
Ornegin, benim baromda, Sayrn Bakan sabahleyin belirtti, Mugia'da
oda kullanihyor
gerekçesiyle defterdarlik,
çikartarak,
- bu odalari_ihaleye
barodan kira parasi isteyebiliyorve sorun, burada beki gulurneIere
neden oluyor, ama Mugla Barosunda onemli bir sown olarak sürfiyor ye
moral .bozucu nitelik kazaniyor.
Meslegimizin en onemli konularindan, sorunlarindan birisi, sosyal
guvenlik torunu. Sosyal Sigortalar Kurumuna yUksek oranda pirim
odedigimiz halde, emekli.olmadan, saghk sigortasindan yararlanilamiyor.
Emekli olan mes1ektalarimizdan, meslegini sUrdurenlerin maa1arindan
•yüzde 15 oranrnda kesintiler yapihyor ye verilen emekli maa1ari da çok
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olarak yorumlayabi!en, niteleyebilen, §eriatçl bir duzeni benimseyen ye
• bu dogrultuda gorUlmemi biçimde kiyimlar yaparak kadrolamayi
baaran, §eriatla yonetilen Islam ulkelerindeki gibi cuma gunlerinin
resmi tatil olabilmesi yonunden, bu çahmamn önünU açan yasa
deiik1ik1erini bile gerçek1etirebi!en bir siyasal iktidarla; buna karihk,
olaylar ye gelimelere gerekli tepkiyi vermeyen, veremeyen, demokratik
görevini tam olarak yerine getirmekte duraksamalar icinde olan, halki
kucaklayamayan, "kUçuk olsun, benim olsun" an1ayiini benimseyen bir
muhalefete sahip bir parlamento yapisi çikti karimiza. Ulkemizde, çagdaligi savundugunu iddia eden, sol ya da sosyal
• demokrat nitelikli iyasal partilerse, hepimiz biliyoruz ki paramparça.
Sayin Cumhurbakanimiz olmasa, çadalik, hukuk devleti, demokrasi
adina, neredeyse ses çikmayacak ye guvenilir kurum kalmayacak.
Ataturk ilke ye devrimleriyle çagdaligi, görünür biçimde Silahli
Kuvvetlerimiz savunuyor. Boylece, par!amentoya, siyasal partilere
gflvenin kalmadigi ortamlarda, Turkiye Barolar Birligi gibi bir hukuk
kurumuna buyUk gorevler, topluma OncUluk, yol gostericilik, parlamento
ye siyasal iktidar Uzerinde baski kurarak hukuka aykiriliklari onleme
gorevi düUyor; ancak, Turkiye Barolar Bir1iinin ye barolanmizrn, bu
görevi geregi gibi yerine getirebildigini ne yazik ki soyleyemiyoruz.
Sava, en buyUk insan haklari bozgunudur. Guneyimizde, Ulkemizin
gelecegini de cok yakindan ilgilendiren, emperyalist Amerika Bir!qik
Devletlerinin Irak'i igal olayi balamadan ye baladilctan sonra, savaa
kari birçok gosteri y e eylem gerçekleflirildi. TUrkiye Barolar Birligi ise,
olay!ara kari sadece basin açiklamalanyla yetindi. 10 ytl once, hatirlayin,
Yargitay •Bakaninrn, Türkiye Barolar Birligi Bakanina yargiy!a
-açiliinda sOz vermeyiini; Amtkabire, 6-7 bin avukati cuppeli olarak
toplayan y e bu hukuksuz, haksiz tutumu aan TurkiyeBarolar Birligi
YOnetiminin, en (1st seviyelerine ulaarak uyari ye Oneri gOrevimizi
yaptik; ancak, 30-5 bin avukat, Ankara'da toplanarak, cuppeli biçimde,
Kizilay'dan, Turkiye Buyuk Millet Mecisine yuruseydi • ne o!urdu?
Avrupa Bir!igi ulke!eri, ulkemizde en guvenilir kurumlar olarak, sadece
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barolan gosteriyor. BOylesi bir ortamda, bu görevi onurlu biçimde yerine
getirebilseydik, ulkemizin konumu herhalde çok daha iyi olurdu.
Degerti arkada1ar, son olarak soyleyeceklerim var: Ataturk
Cumhuriyetinin kuruIuundan 80 yil sonra, ne yank ki AtaturkçUlUkle
ilgisi olmayan, cumhuriyetin temel ilkeleri ye çagda, talk, sosyal ye
hukuk devieti an1ayiini benimsemeyen, §eriatçl goruu benimseyip,
uygulamaya koymaya çahan bir gOrUUn agirhk kazanmaya qa1itii bir
donemden geçiyoruz. Ullcemizde, emperyalizmin, di ye iç sOmürUsUnUn
egemen o1duu, yolsuzluklann, hukuksuzluklarrn, haksizhklarrn,
devietin en üst .kademelerine kadar utatii bir donem. Sanki Ataturk,
gençlige sesleniindeki "siyasal iktidar sahipleri, gaflet, dalâlet, hatta
hiyanet içinde bulunabilirler" deer1endirmesini, bugunleri gorerek
yapmi. lte, ulkemizdeki çagda demokrasi anIayiina aykinhklann
sürUp gittigi y e gidecegi belli olan boyle bir zamanda, Barolar Birliginin
toplumsal gOrevini daha duyarli y e etkin bir biçimde yerine getireceine,
halkimizin hakkettigi çagda demokrasiye uIamak için ugra vereceine
inanmak istedigimizi belirterek, gelecek gunlerin meslegimize,
demokrasimize, insanimiza, daha guzel ye mutlu gUnler, baarilar
getirmesini dileyerek, hepinize saygilanmi sunuyorum.
BAKAN- TeekkUr ediyoruz.
Degerli arkadaIar, bir Onceki konumaci konufluktan sonra, belki
birileri vazgeçebilir dedik. Bu nedenle, Divanda, §OyIe bir fikir otutu:
Acaba, Once baro bakanIarini konutursak mi? Efendim, siraya gore
gidelim o zaman. Sirayi okuyorum:
Giresun, Avukat Recai YarnkOmeroglu'ndan Sonra, tzmir, Avukat
Hilal KUey, Avukat Kemal Kirlangiç; Diyarbakir, Avukat Sezgin
Tanrikulu; Hatay, Avukat Nabi ma!; Diyarbakir, Sedat Yurtta; Ankara,
Avukat Semih Guner; tzmir, Avukat Bahattin Ozean Acar, Avukat, çetin
Turan, Avukat Yildinm Aycan, Avukat Mustdfa Ufacik, Avukat Uygar
Ergin; Gaziantep, Avukat CUneyt Ayata, Avukat Sabih Ataç; Aksaray,
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Avukat Ali Riza Toprak, Avukat Arif Yilmaz Uney, Avukat Dr. Erdener
Yurtcan, Avukat Atilla Ozdalkiran, Avukat lihami Algan, Avukat Hasan
Fehmi Sanh, Avukat Zekeriya Aydin; Denizli, Avukat Adil Demir, Avukat
Ibrahim Ozan, Avukat Kadri Markoç, Avukat Unsal Tuzun, Avukat
Gurkut Acar; Antalya, Avukat Zeki Durmaz; Istanbul, Avukat Kazim
Kolcuoglu; Ordu, Avukat Tevfik Karabulut...
Bir dakika, sanirim u yanh an1ailma var. Bir dakika efendim, bir
§eyi arz edeyim: Ban dilekçeler, 11. Maddeyle ilgili, bazi dilekçeler, dilek
ye temenni. Ben, az once arz ettim. Dedim ki, ben maddeye gore... 0
dilekçeler burada. Sanirim bir yan1i anlama oldu.
Buyurun sayin hatip.
SALONDAN- (Banda yansimayan konuma1ar)
BASKAN . Buyurun efendim.
(Giresun Barosu Delegesi) Sayrn Divan, Barolar Birligimizin degerui Baflani ye yoneticileri, degerli
misafirler, deer1i mes1ektalanm, hepinizi saygiyla selamhyorum. Bu
elektrikli ortamda konumaya ba1adigim için, epey moralsiz oldugumu
da belirtmek isterim.
Av. RECALl YANIKOMEROtLU

Bu usul tartimaIan, usulune uygun olarak yapilsa, inanin, bu arada
kaybettigimiz zamanda, en az birkaç arkada daha fazia konuabi1ir.
Ben, yine sizlerin sabirsizuigrnizdan dolayi UzUlerek, konumami asgarl
duzeye indirme durumundayim §ahsen, onu bir müjdeli haber olarak
ba1angiçta soylemek istiyorum.
Mugla Baro Bakani arkadaimiz, bizim soyleyeceklerimizin hepsini
satirbai olarak burada sOyledi. Ben, tekrara girerim ye sizieri
sabirsizliga sevk ederim korkusuyla, tekrar etmiyorum. Yalniz, hiç
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detaylanmadigi veya açiklanmasini çok sathi yaptigi üç konuda, sizlere
bilgi arz etmek istiyorum, musaadelerinizi diliyorum.

1uTMt6I

Degerli meslektaIanm, baanlar, eger odullendirilirse, takdir
edilirse yeni baarilar hazirlanmi olur. Ben, yine sizin affmiza siinarak,
bu yil, lb yildir Barolar Birliinin yeni Avukathk Yasasinin altyapismin
hazirlanmasinda buyuk bir gayret, buyuk bir çaba y e buyuk hizmetler
verdii kanisindayim. Bunun, buradan belirtilmesi, ne onlara ho
gOrunme çabasidir... Hele benim gibi 41. yilini tamamlami. Bundan
sonra hiçbir makam y e saire beklemeyen bir arkadainiz için, buna
ihtiyaç olinadigini da belirtmek istiyorum. Bir hizmet, onur
mevkilerinde, parayla kiralanmami veya hizmete getirilmemi ya da
memur olarak atanmami insanlann yaptigi hizmetleri, boyle Ustunkorü
kabul edersek, bu yerde çaliacak kiileri moralsiz1ie sevk eder ye
ileride baarisiz gUnler gelebilir. Kendilerine, ben §ahsen, barom adina
y e benim duuncemde olan arkadalanmiz adina teekkurler ediyorum.
Bu hizmetler, yapilanlar için, yapilmayanlann bulundugunu da
kendileri belirttiler. Bu çalimalar sirasrnda usulen bazi muracaatlar
yapilmi, ya cevap ahnmami, ya ret cevabi ahnmi ya da lusmen kabul
edilmitir. Yani, yasak sagma gibi, "biz gereken bavuruyu yaptik"
demekie yetinmeyip, bundan sonra hakh bilinen, gerekli bilinen, bu
muracaatlarm pei aratinlmah. Mesela, Avukat Evi yapiminda
Bakanimiz çok geni detay verdi. Yanli anlamiyorsam, Trabzon Barosu

Hakim Evi,

alanmiz var mi, bilmiyorum, ama Hekim
Evi diye herkesin bir evi varken, bizim gil
iEt y e deer1i insanlar olan, boyle bir b

tabii ki bu yanh bir.uygulama olur. LUkse, israfa kaçmamak kaydiyla,
hepimizin bir adresi olarak, Ankara'ya durumaya giden, murafaaya
REGAl VANIKOMEROGLU
9

1URIdYE
BAROLAR
BIRddl

giden arkadalann; sabah otobüsten inip, kahvelerde sira bekleyecegine,
gidip, onun bir odasinda, bir arkadaiyla oturup sohbet etmesi,
hazirlanmasi herhalde yan1i ye yararsiz bir uygulama olmaz
kanisrndayim.
Burada, Sayin Bakan, Adil Kolluk Yasasiyla ilgili bir tasari
hazirlandigini ye bunun için her yerden teklif alindigini soyledi.
Açiklamalarda, Barolar Birligi bir teklif verdi mi, bilmiyorum, ama
verilmediyse, butun avukatlann yillardir "adlI kolluk yasasi çiksrn" diye
caba sad ettigi, sava verdigi boyle Onemli bir yasa için herhalde çok
eiddI çalimalar yapilmali ye bu yasanin en iyi §ekllde çikmasi, en kisa
surede tadilati gerektirir §ekilde batan savma olmamasi, yanhlarla dolu
olmamamsi 19 m kendine dueni yapmandir.
Barolar Birligi, yine biraz evvel arz ettigim gibi, hepsi hukuk
mezunu, avukat olan, içinde cahil-cuhela, kendini bilmeyen kimselerin
bulunmadigi degerli bir kuruluflur. BOyle bir kuru1uun, Türkiye'de en
saygin sivil toplum Orgutleri arasinda yer 'almasi gerekir. Hani, vurdugu
yerden ses getiren, her hakh teebbusu, mutlaka Turk kamuoyunda
buyuk akister yapabilecek bir Orgüt olmasi gerekir. "Acaba, bu agirhgi,
bu ciddiyeti alabiliyor muyuz?" diye, hepimiz, kendi kendimize
sormahyiz. Eger, Barolar Birligmnmn sayginligi herkesin arzu ettigi
dUzeyde degilse, bu duzeyi yakalamamiz için hepimizin gayret sarf
etmesi lazim. Avukatin, avukathk meslegine, kamuda gerekli saygi
gOsteriliyorsa, hepimiz avukatligin sayginligi için kendi hesabimiza çaba
sarf ediyorsak, Birlik de saygin olur; bunda herhalde kimsenin §üphesi
yoktur. 0 zaman, arada, bir iletiim bozuklugu mu var? Birlik, neden bu
gücünU en iyi §ekilde kullanamiyor veya en iyi sonuçlan alamiyor?
Mutlaka iyi sonuçlar ahyoruz, degerli hizmetler veriliyor, ama bana gOre
yeterli degil; çok daha iyisini alabiliriz. Zaman zaman, basinda da bu tUr
haberler yer aliyor. Onlar da yadirgiyorlar ki, bize u1aan bir bultende,
Radikal Gazetesinden, boyle bir haberi okudum; çok kuçuk bir haberdi,
ama sizierin de gOzUne çarpti mi, bilmiyorum. Odalar Birligi, niye
devamli hukumeti sarsiyor, ayaga kaldiriyor da Barolar Birliginden boyle
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bir çaba yok? Evet, biz siyasI bir kuru1u degiliz, para babalanndan
muteekki1 bir kuruiu degiliz, sermayedar grubun temsilcisi deiliz,
ama hakki, hukuku savunuyoruz, adaletten yanayiz, adaletin
savunueuiariyiz. Herkesin bizim arkamizda olmasi lazim, degil mi
arkada1arim?

1VTAWI

Bu sayginligrn bir iareti olarak, belki onemsemeyenler de
bulunabilir, ama yei1 pasaport konusunu yine gundeme getiriyorum.
Hasbelkader yurtdiina çiktiimiz zamanlarda; siradan memur, yUksek
burokrat degii, 15-20 senelik bir hizmet kari1iginda birinci dereceyi
alinca, yei1 pasaport ahyor. Ben, kamuda 41 sene hizmet vermi bir
ikatim. Ben, neden yei1 pasaport alamiyorum? Bunu, kendi kendime
soruyorum. Bunu, bize neden layik gormuyorlar hâlâ? Bu, 25 senede de
aTiinbi!r, 15 senede de alinabilir. Bir hudut koyabilirler. EdeerIi
olarak, "o memur kaç yilda bunu kazanmisa, avukat da o kadar ça1imca
alabilir" diyebilmeli. Buna "hayir" diyenler, herhalde hakli bir gerekçe
gostermeliler. Yani, "yok" diyorsa biz oturup bekleyecek miyiz? Bazi
hkIi davalarimizda israrci olmahyiz. Sadece bir müracaat, sadece bir ret
kâfi olmamali.
Degerli arkada1arim, beni sabirla dinlediniz. Hepinize tekrar
saygilar, sevgiler sunuyorum, iyi günler diliyorum; kongremizin,
memleketimiz için hayirh kararlar almasini da diliyorum.
Teekkur ederim.
BA SKAN- TeekkUr ederiz efendim.
Avukat Hilal Kiley, buyurun efendim.
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Av. filiAL KUEY (Izmir Barosu Delegesi) - Sayin konukiar, sayrn

delegeler ye sayin yOnetim kurulrUWkCdim Hilal Kuey, Izmir
delegesiyim.
Yonetmelik çahmaIannda yer a1diim için, daha ziyade çahma
raporunun stajia ilgili b61tmu hakkinda duuncelerimi aktaracagim.
Yasa ye yonetmelikieri zaten bildigime gore, tekrara girmeyecek, raporu
okurken akhma takilan sorulari sizierle pay1aacagim. Geçen yfi stnav,
---stajycrierin oncehkh konusuydu, bu yil ise kredi. Raporun, 127, 128.
sayfa1annd71barorikt1hTil&27A.2002 tarihinde,ATikara'dabazi
yapilmasi gerektigi ye yapilacak sinavin meslekI formasyonu Oicecek
tiiiñTdi'Imasinin gerek1iligibi1thiKPeki, hemen soruyorum: OSYM
i1€iliirTotokolde,niçinsinav sorulannin yuzde 70 . akademikbilgi,
yUzde 30 mesleki bilgi §eklinde olmasini karar1atirdiniz? Akademik
biIgii,'iiku1te diplomasi olçmez mi? 0 zaman, staj sonucusinavin
anlami ne olmaktadir? Raporda, barolann smavia ilgili .gorulerinL
ol&1lrlariak istemedigim, hep akhmin uzak bir koesinde
hapsettigimi duundugum sahne, beynimde tekrar canlandi: 2001 yiliydi,
yonetmelik hazirhklari sirasinda bir stajyer rkadaimiz, "acaba, sinav
ille de olacaksa, OSYM mi yapsa?" dedi, irkildim. Oyle ya,mesleki
bilginin bakalari tarafindan degerlendirilmesi, bize hep yan1i gelmiflir.
Gerkçyi dinleyince, iki kez uzuldum. Genç ries1ekta adayimiz diyordu
ki: Barolar, sonuçta avukatlardan o1uuyor. Levhaya, ne kadar çok yeni
avukat yazihrsa, eski avukata o kadar i kaybi demektir. Sinavi Onerenler_
iediTbirdestajbainda yapahm" diyenler, elbette ,bu .amaçla—.
srnavdanyana dujUninuyorlar, ama gençler, içlerinde bOyle_hisleri
tor1arsa, "meslegin gelecegi için ben bu sinavi istiyorum" cevabiyla
yetinemezsiniz. Yine, ilk defa stajyer, TUrkiye Barolar Birliine.kari
'lèifejiriiyor, "lxi ne cUret" demek, sorunun bir yam. Peki,'stajyer,
ilk' defa ke6di - sorunlariyla ilgileniyor, duunuyor" demek de sorunun
dier yam olmuyor mu? Ne guzel; onlar heyecanlanni kaybetmemi%ler.
Peki, biziere ne oldu? Kaybettigimiz, sadece yfilar mj,
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Bu seneki stajyerlerin can ahci konusu olan kredi meselesini, buraya
gelmeden once, Izmir Barosu Stajyer Avukatlar Komisyonundaki
temsilci arkada1artmla gOrutüm. Kredi Yonetmeligi konusunda
bizierden farkh duunuyorlar. Ornegin: Yasanrn 27. Maddesi uyarinca,
geri ödemelerden aria kalan miktar, yine stajyerin egitim giderleri,
sosyal guvenlik saghk guvenceleri için harcansin. Yardim miktari çok
duuk; Turkiye Barolar Birligi Yönetim Kurutu, brut asgari Ucreti
dikkate alarak belirlesin bu miktan. Kefalet onur kirici, kefalet olmasin.
Yardim bavuruIannin, Birlige gonderilmesinde, 15 gun gibi belirli bir
sure olsun ye belgelerin içerigi, Türkiye Barolar Birligince
denetlenmesin, denetim §ekli olsun" Yine, sorun yaratacagini,
yOnetmelik hazirlikiari sirasinda duünmedigimiz bir husus: "Talep
halinde yardim, staja ba1ama tarihinde olsun" diyorlar. Boylece,
gecikmi bavuru1arin da dikkate alinmasi gerektigini düunuyorIar.
"Odemeler, iki ya da bir degil, aylik olmaz ml?" diye soruyorlar. "Egitim
çaIima1arina katilmamak, kredinin kesilmesine neden olmasin"
diyorlar. Kredi Yonetmeliginin, degiik1ik istedikieri en Onemli
maddelerinden bin, 18. Madde; "staj bitim belgesi ahndigi tanihten
itibaren olmak üzere, 5 yil sureyle bin baroya kayith olanlar, geri
odemeyle yukumlu olmasin" diyonlar. Gerekçeleni de: Biz, avukatlik
yapinca, zaten vekâletname pullanmizia, havuza katki koyacagiz
ek1inde. Yine, çok Onemli bin madde; dagitim esaslanini duzenleyen 23.
Madde. "Aria kalan miktann yflzde 70'i, avukatlarin ye stajyer
avukatlarin sosyal guvenlik hakiani için, yuzde 28'i avukat ye stajyer
avukatlarm saglik gUvenceleni için o1uturu1acak projelerde kullanilmak
üzere, baro ievhasina kayitli avukat sayisi dikkate ahnarak barolara,
ydzde 2'si, Turkiye Barolar Binliginin bu yOnetmelik hukurnlenini
yurutmek üzere yapacagi harcamalar için dagitilir" ek1inde olsun
diyonlar. Butun bu sayilanlarm, ne kadannin yonetmelikle çurutuldugu,
ne kadarmin, yasa degiik1igi konusu olduu elbette tartii1ir. Tantima
zemini yaratmadan, tUrn e1etinileni ye istekieni, Turkiye Barolar
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Birliine kari eylem nitelendirmesiyle çözmeye kalktiginiz zaman,
bunun adina çözüm mU demeliyiz?
Gençlerin, içeriden yaamadiimiz için dUunemedigimiz sorunlan
var. Ornegin, stajla ilgili degil, ama §imdi avukat olan bir stajyerim sOz
etti: Hani, avukatlik ortakhldari, ortakhgin adi ya da ortaklarrndan
birinin ya..da hepsinin ad' veya soyadi ile kurulabiliyor ya, aksi halde
Rekiam Yonetmeligine aykiri oluyor. "Biz, 5 ortak, deneyimlerimiz ayni kidemleri ayni- bir bUro kurduk. Hepimizin soyadi gok fazia. Birimizin
soyadini yazsak, digerleri, çahan avukat gibi algilanacak. Yonetmelik
izin ver sereklamaniflaimayan bir kelimeyi, ortakhk ad' olarak aliflITZ"dedLBen,daha once boyle bir sorunu, açik sOyleyeyim,
dUunmemiflim. Yanetmelikierle ilgili sorunlar, elbette pratikte
yaanarak çozulecek. Yeter ki, karihk1i saygiya dayanan gOrüme
zeminini claim kilalim.
Deginmek istedigim diger bir konu, çahma_raporunun birçok
yerinde, onemli konularda alinan kararlarm, baro bakanlari
t0liitiiii-dra onaylaLdigianlamim taiyan cumleler yer almaktadir.
OInegiBalgat'ta alinan arsanm, alma ilem1erinin, baro bakan1an
tdiilaiitcTda da kabul edildigi belirtiliyor. Ben, avukathk kanununda,
BaioliVBiiiiginin organlan arasinda, Baro Bakanlari Kurulu diyebir.
karar orgañigormedim. "125'e gOre, danima rnahiyetindesordum"
diyorsamz, sizrseçenktFiilun, Turkiye Barolar Birligi Genel Kurulu
oldugunu hatirlatinm. Ben, delege olarak, CMUK parasiyla, . Balgata
arsa hnmasini, yasaya aykiri buluyorum._Ornegin, "Maliye Bakanhgiyla
anlaflim, CMUK alacakiarina mahsup ettirdiffiTM ç1k, olaya çOzüm
getirmiyor._0
gorevh avukataBakanhkça odenen paradir; Birhkde
_para,odeme konusunda aracidir. Yasa geregi, CMUK fonundan, Mahyeyle
anlama saglasaniz bile odeme yapamaziniz, usule aykiri. Ayrica, bir . de
uslup yanli. "Arsanin piyasa degen,20-25tnlyon,biz 4tnlyonaaldik"
diiuiiuzT Kim a1iThiiiuz? Hazineden. Arkadalar,bu
sOylemde, bu "ucuza aldim" soyleminde sizi rahatsiz eden bir §eyler yok
mu?
a
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Tekrar staj egitimine donersek... "Eitimi, Barolar Birligi versin"
diyen - barolara soruyorum: Tek tip bir egitimle, savunmayi nasil
gatirecek y e 6zgur1etireceksiniz? imdi, siz de bana sorabilirsiniz
tabii, "u koskoca çahma Raporunda begendigin hiçbir ey yok mu?"
o n u da anlatayim: Turkiye Barolar Birliginin 7-8 Aralik 2001'de,
Ankara'da duzenledigi "Insan Hakiari ye Guvenlik" semineri vardi,
katilmak istemiflim, ama malum, aralik ayi oldugundan gidemernitim.
Snra, butun ayrintisiyla, kitap olarak elime geldi, inanilmaz tat aldim.
Daha sonra da, - diger panel, sempozyum kitaplari da geldi. Sanki,
oradasin, dinliyorsun gibi hazirlanmifli, teekkür ediyorum, ama aylik
bultenler için aym §eyi soyleyemeyeceim..
Elbette, Internet konusundaki gelimeler çok guzel, ama ayni
zamanda, geni bir bilgilenme ye toplumsal muhalefet gelitirme
konularinda çalima yapabilmek için de Interneti kullanmay' duunmek
gerekiyor. Barolardan ye barolarin birlik orgUtlerinden gelen
açiklamalar, dunyamn her yerinde dikkatle dinlenir. Hukukun, duzenle
bir çelikisi yoksa, soyledikleri elbette iktidari rahatsiz etmez, ama artik,
gunumuzde gelimi ulkelerde bile hukukun, dUzenle bir derdi olmaya
balamitir. çunku, butun dunyada, "ya güç, ya hukuk" ikilemi
yaarnyor. Ornegin, Paris'te, geçen aylarda, Avrupa'nin 6-7 buyuk barosu
toplanarak, son savata hukuk ihialleri yaandii konusunda birletiler.
Oysa biz, Meclis'e gelen yasalarda bile barolarin gorUlerinin alinmasini
ye etkili olmasim saglayamiyoruz. Barolar Birliginden, toplumsal
muhalefete dair aktif rol almasini istiydu. çok ey mi istiyorum? Ama,
Turkiye Barolar Birligi Yonetimi olmak da çok §ey...
Beni dinlediginiz için teekkUr ederim.
BASKAN- Teekkur ederiz efendim.
Avukat Kemal Kirlangiç, buyurun efendim.
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Av.KEMAL KLRLANGIç (Izmir Barosu Delegesi) - Sayin Gene!
Kuru!, sayin konukiar, Birligimizin 27. Gehe! Küiuluna ho geldiniz.
Gene! Kurulumuzun, mes1ekta!arimiza, meslegimize, u!kemize ye
insanhk a!emine hayirh olmasini di!iyorum.
Once!ikle baro!ara, Baro!ar Birligine, mes!egimize, hukuk
mucade!esine, insan hak!ari mücade!esine emegi geçen him
arkada!anmizi, turn buyuklerimizi, saygly!a ye Ukran!a aniyorum;
aramizdan ayrilmi!arsa, adlan ye andari yaasin diyorum.
- Yonetim Kuru!u Raporunu, batan sona, ozen!e okudum. 1136 Sayih
Yasada, 4667 Sayili Yasay!a yapilan degiiklik!erin, o!um!u yanlari
uzerinde, Barolar Birligimizin ça1ima!anni, saygiy!a aniyor, teekkur
ediyoruz. çunku, gerçekten, yeni bir yasaya uyum, kaar!anmi
bUrokrat!art ona alitirmak, kaarlanrni duunceleri a!itirmak hiç de
ko!ay degil. Bu bakimdan, Barolar Birligimizin bu konu!ardaki
çalima!anni teek1curle amp, destekiedigimizi arz ediyorum.
Mes!ekta!ara, avukat!ara, saldinlara kari tepki!er, bilgi edinme
hakkma kari yapdan!ar, cezaevlerinde aramalar, savaa kari çiki!ari
da olum!u buluyorum, arz ediyorum.
Raporun biçimsel deger!endirmesine gelince... Kagit gUze!, baski
guzel, ancak 60 sayfa gibi çok uzun bir bolumü, stajyer
mes!ektatanmizin sinava kari direniine ayn1mi. Arkadalarinizin tek
tek destek!erine sunu!arak, kanimca Bir!igin demokratik hogOrusunu
zorlayan bir durum yaratilmitir. Sinavin, meslek için geregi birkaç sayfa
içerisinde anlati!abi!irdi. Açikoturum, panel, sernpozyum ye diger
toplantilar, konumaci ye program!ariyla ilgili 1 sayfa, basindan
kufurlere 49 sayfa ayrildigi gibi, Sayin Genel Bakanin gunubir!ik
konuma y e mesajiarina airi yer ayrilmi. Bun!arla llgi!i yazilaCdEa
once hepiriiizFgOnderi!miti, kendi!erine teekkur ediyoruz, okumutuk.
çalima raporunun, bir rek!am ye propaganda metni durumuna
donuturulmesini dogru bulmadim.
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Sayin Avukat All Gunday, Sayin Hocamiz y e dostumuz Muammer
Aksoy, degerli Yazar Ugur Mumcu'nun anilmasi son derece yerinde.
Ornegin, oldurulen degerli meslekta1anmiz, Avukat Vedat Aydin,
Avukat Medet Serhat, Yazar Musa Anter ye benzerlerinden hiç soz
edilmemesi, bana uzucu ye duundurücu geldi. Her eyden onemlisi 4667
Sayih Yasayla degien Avukatlik Kanunun, 110/17 Maddesinde, hukukun
iiituiuiugu ye insan haklarini savunmak ye korumakia gorevli
barolarimizi, Barolar Birligimizi, herkesi, ozellikle biz avukatlari
ilgilendiren, aagida saydiimiz hususlara hiç deginilmemi ya da
yeterince deginilmemi olmasi beni son derece uzdu. Insan haklari
ihialleri, dunyanrn her yerinde, Oncelik y e ozellikle en bUyuk organize
güç olan devletler y e devletler adina g6rev1endirilmi insanlar ya da
orgütlere kari yapihr. Hukuk y e insan haklari mucadelesinin özü,
guçluye kari zayifi, haksiza kari hakhyi savunmaktir. tnsan hakian
mucadelesinin sivri ucu, surekli, en guçluye yoneltilir. Bu, savunma
aqisrndan daha da çarpicidir.
Idare, vergi mahkemeleri, askerl yuksek idare mahkemesi, Darntay
ye Sayitay'daki davalarin tümüne yakirnnda, devlet, taraftir. Devlet
GQvenlik Mahkemeleri, adindan da anlailacagi üzere, taraf olarak
kurulmu mahkemelerdir y e politik mahkemelerdir. Ben, "Politik Yargi
ye Devlet Guvenlik Mahkemeleri" isimli kitahimda, uzun boylu, bunlan
tartitim. Devlet adma kurulmu, devleti koruyacak, onun guvenligini
salayacak bir kuruluun adi, hence mahkeme deildir.
Devlet y e devlet organlari zararina suçlar, çok onemli bir sayidadir.
Bir kisim davalar da, deviet adina kamu görevi yapan savcilar tarafindan
açilir. Demek ki, biz avukatlar iflenceler, baskilar, gozaltrnda kayiplar
gibi §eylerde, dogrudan dogruya kamu gorevlileriyle kari kariyayiz. Biz
avukatlar, ister istemez kamu gücünU elinde tutanlara kari görev
yapiyoruz. Bata, Anayasa olmak üzere çok sayida temel yasaya,
oncelikle 12 Eylül darbecileri y e 12 Mart darbecileri damgasini vurmu
olunca iimiz çok daha zordur. Statukoyu savunmak, bir anlarmyla 12
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savunrnaktir. 12 Eylulu savunuyor rnuyuz? Turn bunlar ye
benzerleri göz önUne airnarak, duru almak, tek tek bizierin, barolarirniz
ye Birligimizin temel gorevidir.
EyIulu

Yargisiz infaziara kari ne yapildigmi saptayarnadik. 1990-2001arasi,
1338t kiini yargisiz infazia olduruldugu, insan hakian raporlannda
kayitli. Birligimiz, bundan sonra neler yaprnayi duunuyor?
1990-2001 yillari arasinda 1778 faili meçhul cinayet, kururnlar
raporlannda be1irtilrni. Bu konularda ne yapildi? Bundan sonra ne
yapilacak?
Siginma hakki da temel bir hak. Yakalamp oldurülecekleri biline
biline, ulkesine jade edilenler var mi? Bazi raporlarda 100 bin kiiden sOz
ediliyor. Kaçrna siginrna hakki tanindi? Devletjn, bu konuda yapmasi
gerekenler, barolanmizin yapmasi gerekenler var mi? Bu insanlarin,
hangj ulkeden olursa olsun, Olurne gonderilrneleri, barolarin, bizierin,
hukukun türnUyle kari olrnasi gereken §eyler gibi geliyor bana.
çalima dOnerni içinde gozaltinda Olen, hapishanede Olen, kaybolan
kiiIer var rnidir? Varsa, kaç kjidir? 1990-2001 arasinda 205 kayip, 518
gOzaltinda olurnden söz ediliyor. Bu, en ternel hak olan yaarna hakkiyla
ilgili bir eyler yaprnak duu1uyor mu? Yapildiysa, ayrintilarini diliyoruz.
Anlatirn ozgurlugu konusunda da cok sayida insan yargilaniyor,
içeriye atihyor, kitaplar yasaklaniyor, insanlar siyasI gOrüleri nedeniyle
tutuklaniyor. Bunlar konusunda da cok ey yapilmasi gerektigini
duunuyoruz.
Insan hakiari savunucusu, hukurnetler dii deviet ye vakiflara, diger
insan hakiari savunuculara yOnelik saldirilar ye bunlara kari çikrnanin
da hukukçu olarak gOrevimiz oldugunu duunuyorum. Avrupa Insan
Hakiari Mahkernesinin yargilama yetkisi ye bu rnahkemeye bireysel
bavuruyu kabul ettigimize gore, bu rnahkeme kararlarinrn da
geciktirilrneden, degiflirilmeden uygulanmasi zorunlu; 2001 yihnda 1059
bavuru o1mu, 299 dosya sonuç1anrni, 58 tanesi dostane çOzumle, 169
tanesi Türkiye Cumhuriyeti aleyhine bitmi, 2 dosyada da ihial
88 KEMAL KIRLANGI
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bu!unmami. Bu kararlann uygu!anmadigi da çogumuz tarafindan
bi!iniyor. Bu konuda da Barolar Birliginden giriim bek!iyoruz. Ayriea,
Barolar Bir!iimizin Guneydogu raporunda, 3428 kOyUn boa!tiIdigi
yai!i.Bu, 1:5-2 milyonun uzerinde insan demektir. Bu insanlar,
10j4erined6iiebi!di!er mi? Donme!eri için gereken hukuk mucadelesinde
bgtio!ar olarak var miyiz? Ne!er yaptik? Neler yapacagiz? Bunlarm
iiä acik!ánmasini di!iyorum.

1tJTAWI

ButUn bunlar, Avrupa Birligine girmek, Avrupa!ilara hesap vermek
için ciegii, bizim ye ha!kimizm, demokrasiye ye insan hakiarina layik
o!dugunun gastergesi olarak gUndemi biz belirlemek kaydiyla
yapilmalidir diyorum.
Hepinize saygilar sunuyorum.
BAKAN- Teekkur ediyoruz.
Bingo! Baro Bakani Avukat Sabri Erik, buyurun efendim.
AV.SABRI ERIK (Bingo! Baro Bakarn) - Sayrn Divan Bakani ye

uye!eri,TUrkiye Barolar Bir!igi Bakani ye yönetimi, deerIi bakan!ar
ye de!ege!er, saygideer misafir!er, hepinizi saygiyla se!amhyorum.
Konumama ba!amadan Once, bu gUzel organizasyonu bize sag!ayan
Trabzon Baro Bakani ye mensup!arma teekkur ediyorum.
1 Mayis 2003 günü, Bingol i!inde meydana ge!en ye birçok kiinin
can ye mal kaybina sebebiyet veren depremden OtUrU, acimizi bizim!e
pay!aan, basagIigi ditek!erini i!eten, bize manevi destek olan, ba$a
Turkiye Baro!ar Bir!igiBakamna, ilimizi bizzat ziyaret ederek, bu ad
gunde flulen yanimizda o!an Turkiye Baro!ar Bir!igi Bakan Yardimcisi
Zeki Ekmen'e, yine bizi afet yerinde ziyaret eden Diyarbakir Barosu ye
Istanbul Baro yonetici!erine ye yOnetim kuru!u uyelerine ye yine bizi
defa!arca te!efonlariy!a, telgraflariy!a arayarak basag!ii ye geçmi o!sun
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dilekierini belirten tUrn barn bakanIanna ye mes1ekta1anma, Barom
adina teekkUr ediyorum.
Deprem nedeniyle gerek ilimizde yaanan ye gerekse Bingol Barosu
mensuplarinin yaami oldukian sikintilara kisaca deginmek istiyorum:
Birçogumuzun gorsel ye yazih basinda takip ettigi ye malumunuz oIduu
Uzere, Bingol'de meydana gelen deprem nedeniyle 178 vatandaimiz
hayatini kaybetmi, binleree yarahmiz oImu, binleree bina agir hasar
nedeniyle oturulamaz hale geImitir ye §U anda artçi depremler devam
etmektedir. Psikolojik etkilenmelerden dolayt halk, sokakiarda yatipkalkmaktadir. Bu psikolojik etkiyle, 80 bin olan ii nufusu, aniden 20 bine
dUmUtur, yani 3/4'U iii terk etmitir. çogu mernur ye imkani olan
insanlar çocuklarini ye eIerini ii diina çikarmiIardir ye kendileri de
araçlarda yatip-kalkrnaktadir. Avukat arkada1arirniz da bu durumdadir.
Bu açidan, hayatini idame eden avukatlarin ye bir avukatin sokaktaki
adam gibi yaamasi ye algilanmasi beklenernez. Biz avukatlar, sokaktaki
adam gibi kuyruklara girip, a bekleyemeyiz, çadir alamayiz. Bizim,
kendi mesleftimizin onuruna yakiir, a1ikrn oldugumuz bir yaarn
standardimiz vardir. Bu yUzden, durumumuz icier acisi olmasa gerek.
Turkiye Barolar Bir1ii, tUrn avukatiarin üst organizasyonu
oldugundan, afetle kari1aan meslektalarimizin, 0 §0k aninda ne
yapacakiarini, afete ugrami1ara birakrnasi saghkh sonuçlar
dogurmamaktadir. Ne yapacaginrn, daha once TUrkiye Barolar Birligi
tarafindan belirlenecek program dahilinde yapilmast gerekmektedir. u
an Bingol ilinde, him rnesIektalarimizin bUrolanni kullanma dururnu
rnevcut degildir. Olanagi olanlar, ailelerini H diina gonderrni olup,
araçlarinda yatrnaktadirlar. MesIektaIarimiz, toplumsal konumu geregi,
bir çadir dahi a1arnami durumdadirlar ye buna tqebbUs dahi
etmerni1erdir. Difler kurumlar, TURMOB, TOBB, Soforler Cerniyeti gibi
kurumiar, amblemli konteynir ye çadirlarini duzenli bir §ekilde, §ehrin
belirli merkezierine kurmuken avukatlanmiz sefli haldedirler. Bizier,
paramiz cebimizde oldugu halde deprern §okuyla diarilarda yatmak
zorunda kaldik. Buradaki arnacim, TUrkiye Baroiar Bir1ii ye YOnetimini
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eIetirmek olmayip, ilimin avukatlannrn içinde bulundugu kOtU durumu
da anlatmak degildir. Bu beyanlarrn, biz avukatlarin felaketlerde nash
çaresiz kaIdiimizin bir anlatimidir. Mukemmel organizasyonlar,
yonetenlerin ye onceden be1irIenmi kurailarin UrUnudur. Hiçbir
organizasyon, zaruret halinde olan ye yonetilenlere birakilacak kadar
basit olmamandzr. tçinde bu1unduumuz durum, oryantal kulturumuzun
sonucu olup, manevI olarak destegimiz ye organizasyonumuz mukemmel
olmasina ragmen, icraatta ye sonuç yaratmada ne kadar biçare
oldugumuzun ozetidir.
Bugun, burada, size daha farkli hitap etmeyi istememe ragmen,
yapnan dogal felaket sonucu, bir kisim mes1ektaimizin içinde
bulundugu aci durumu izah etmek zorunda kaldigim için UzUntü
duyuyorum. Istemim, mes1ekta1arimin, felaketle kari1amasi
durumunda bizim gibi biçare kalmamasi için bugUnku kongremizde
alinacak bir kararla, felaketlere daha hazirhkh, daha programh, daha
ayrik butçeli olmaninaltyapisi oluturu1masi ye karar1atiri1masidir.
Teekkur ediyorum, saygilarimi sunuyorum.
BASKANVEKAL!- TeekkUr ediyoruz.
Arkada1ar, birkaç sap okumak istiyorum, yalniz §UflU soyleyeyim:
Sabah, programimizi baIadigindan itibaren, konuma istemli dilekçeler
Divanimiza gelmeye ba1adi. Her dilekçeye numara verildi. Bu
numaralara, kesinlikie riayet ediliyor. 0 anlamda bir kirginliga mahal
olmamasi gerekir.
Ben birkaç sayi okuyayim, Sezgin Tanrikulu'ndan sonra, Avukat
Nabi Inal, daha sonra Diyarbakir'dan Avukat Sedat Yurtta, Tunceli'den
Avukat Huseyin Aygun, Ankara Baro Bakarn Semih Guner, Izmir Baro
Bakarnmiz Bahattin Ozcan Acar.
Iki liste var ustadim. u anda konumak isteyen 40 kadar
mes1ektaimiz var. 10 dakikadan. Bugun bitmez bu, yarm da bitmez. 0
SABRI ERIK
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.arjlãmda, "baro bakan1ari konuursa, belki delegasyonuna hitaben
konuacagi için, delegasyondan bazi delegeler konumak istemeyebilir"
demitik biz, öneri olarak gelmiti. 40 kiiye 10'ar dakika verdiginizde,
sonucu siz takdir edin; bir saatte 6 kii konuacak. Yarin aiqama kadar
konuma bitmez zaten.
anda, Diyarbakir Baro Bakanimiz Sezgin Tanrikulu var,
buyurun Sezgin Bey.
Su

Ax. SEZGIN TANRIKULU (Diyarbakir Barosu Bakani) - Sayin
Divan, degerlf rne-slekta§larim, fazia zaman almamak için, benden once
konuma yapan mes1ekta1arimin olumlu ye olumsuz eleflirilerine
katihyorum. Bu konulardaki g6ru1erimi tekrar etmeyecegim, ancak bazi
eleflirilerimi ye goruIerimi de burada arz etmek durumundayim.
ahsim ye Diyarbakir Barosu olarak, hepinizi saygiyla selamliyorum.
Konumama, kongremizin, meslegimizin, bagimsizlik temelinde
geIimesine, hukuk ye insan hakian mucadelesine katki sunacagma dair
inancimi belirtmekle ba1amak istiyorum.
Oncelikie, Barolar Birliginin tUrn organlarina, geçtigimiz iki yil
boyunca yaptigi ça1ima1ardan ötUru teekkur ediyorurn. Birligin,
çahma Raporuyla ilgili bir kisim eteflirilerimi de ayrica sunacagim.
Bilindigi gibi, TUrkiye Barolar Birligi, 26. Kongresini Diyarbakir'da,
4667 Sayili Yasada yapilan degiik1ik1erin ResmI Gazetede
yyim1anmasindan sadece üç gun sonra yapti. Bu kongrede, yasayla
• getirilen degiik1ik1erin eksikliklerine ragmen reform niteliginde oldugu,
agirhkh olarak ortaya konuldu. En azrndan, yasanin bu niteliginin,
barolarin baimsizIigi bakimindan söz konusu olmadigmin uygulamayla
ortaya çiktiini belirtmek dururnundayim. Asil vahim olan, barolarin
bagimsiz nitelikierinin, yasanin TUrkiye Barolar Bir1iine verdigi
yetkiyle hazirianip yurUrluge konan yOnetmelikierle tamamen ortadan
kaIdin1mi olmasidir. Bu nedenle, 15 Arahkta yapitan Baro Bakanian
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Toplantisindan hemen sonra, — ruhsatlann _duzen1eni biçiminde
geidigiWkta, bu eIetiriierimizin aqikkanitidir.
Avukathk Yasasrnda, 4667 Sayili Yasayla yapilan degiikiik1er, 10
Mayis 2001 tarihli ResmI Gazetede yayimianarak yururiuge girdi.
Bundan sonra, Yasanin yeni getirdigi kururniara i1itin yonetmelilder,
Turkiye Barolar Biriii tarafindan yurur1ue konuldu. En son_yapilan
Avukatlik Kanunun Yonetmeligi lie de anceki Yonetmiik yurUriukten
inn bagimstz duni
irnzasi, ikinci imza
birlikW?A€tiThlim; ruhsatlarda, _Barolar Birligi Bakaninin imzast
olmasini
gerektiren bir duzenleme ya da çagnima
-bu anlam çikartiliyorsa y e Yasa, Yonetmelikten daha Ustte bir nam
oidüftuna g6f7fieden_Yasa_yururliige girdikten hemen sonra, rühátiâF
bu-ieki1drdiinknTnedi?..Ayukat1ik . Kanunu ,Yonetmeligi, 19 Haziran
2oa2i h1Jeyugirmesineragmen,_nedenbu1tarihtenhemen
rurIuge
soni'a ruhiIsize gore Kanuna ye daha sonra çikartilan Yonetmelige
uygun bir biçimde duzenIenmedi?_Herh4c!, • bunun gerekçesi, eki
dui1iiiye uygun ruhsatlar bitsin de, Turkiye. BaroiarBirligi.binIan
imhaedk zarara ugramasin oiamaz.
Hiziran'dan sonra, 2002'de yapilacak. baro kongreleri bekiendi,
ondärZtahk 2002'de _baro ..,bakan1an _AI'd toplandi,
yur-Orhige bu konuyla. ilgili _bireletiribu _topIantida
duyuimayncahèiiien ardindan ruhsatlara, barolann hicbirLaniamifade
.1cm, N baro
eti5di9iAirhafizalarda kayith ye duvarlarda .asth
- kalmasi------ yonetini'kiirulu kararinin, Turkiye Barolar
Birligi
tarafindan
uygun
ON 1111
oil
goruiduu}iu -yazara1biro bkan1anrn imzasi,
ikinci imza
haline
-- getirildi. Boyiece, Turkiye Barolar Birligi, barolarm bagimsizhgi
-fl konusundaki tartima1ara, ruhsat dUzenlemeleriyle son noktayikoymu
viayet i1ikisinin simgesi olarak da pekiflirmitir.
Degiikiikten onceki Maddede, "uygun bulma yeya bulmama"
yerine, "kabul veya reddeder" ibarcsi _vardi _veonay 1Jçin, - Adalet
SEZG1N TANRIKULU
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Bakanligina gonderilirdi. Simdi, yine gonderilmekte, ancak Bakanligin
jade etme durumu söz konusu olabilmektedir. Oncekj Yonetrne1i1i 8.
Maddesinde ise, "Turkiye Barolar Birliginin, Adalet Bakanhgindan gelp
bilgilere gOre, ruhsatnameyi duzenleyerek, soguk damga lie fotografini
müiiu}l&,ruhsatname defterine durumu iler ye ilgili brbbakii
tarafindan imzalanip muhUrlenerek, sahibine verilmektere barosuna
gonderir" duzenlemesi meveuttu. Onceki Yasa donemind kabul yetkisi
TurkiyeBarolar Birliinde, onay yetkisi Bakanhkta; ancak, ruhsatlarda
bakan imzasi var miydi? Boyle bir §ey duunebiliyor muyduk? 0 halde,
Yonetmeligi neden bu biçimde, Yasanin ongormedigi vesayet ilikisine.
dOnUflUrerek duzenlediniz? Herhalde bunun cevabi da, ruhsatlar bu
§ekilde daha §1k oiuyor degildir. Bu durumda, 30 yildir ayni §ekilde
duzenlenen ruhsatlari toplayahm ye yeniden dUzenleyerek daha §1k hale
getirelim.
Degerlimes1ektalarim, altini çizerek soyluyorum: Bundan sonraki
aama, "bu _ruhsatlarda baro. bakanlartnin imzasinrn ne iiTar?"
olacaktir.Bagimsiz - barolar §ubelere, baro bakanlari da §ube
mUdurlerine donuflurQlmek uzeredir. Birlik Bakanimiz bu uygularnaya
3-4 baronun kari ctktiini belirterek, buna ragmen, bu §ekilde FO-06
hsatduzenlendigini ifade etmitir. Degerli meslektalanm, avukat kimlikleriyle ilgili durum da aynidir.
Yonetmelik yapildi; TUrkiye Barolar Bir1ii tarafindan duzenlenen
kimlikler diinda, barolarca dUzenlenen kimliklerin, I Ocak 2003
tarihinden itibaren geçersiz olacagi yOnundeki Geçici Madde
Yonetmelige konuldu ye genelge yayinlandi. Olmasi gereken, barosuna
uygun bir biçimde duzenlenen, bastinlan ye defterine ilenen kimlikte,
avukatin kayith olduu baroca verilmesiydi. Barolar, bu iin sadece posta
görevini yapan aracisidirlar. Ayni i1emi u anda, kredi karti
iIemlerinde, kargo irketlerj de yapmaktadir. Tumden yasaklayici,
baimsizligi ortadan kaldinci bu durum, bana gOre dogru degildir. Kendi
barolarimizca dUzenlenen kimlikier, bu yasaklayici duzenlemeden sonra,
ancak mazide bir anidir.

94 SEZGIN TANRIKULU

27. OLMAN
GENEL
KU RU LU

Degerli meslektaIanm, Turkiye Barolar Birligi, 4667 Sayili Yasanin
getirdii degiikliklerden sonra çikartilan yonetmeliklerle saglanan
kaynakiar nedeniyle de, Mali Faaliyet Raporunda açiklandigi üzere,
iiuytikTi3 KIT'e donumutur. Turkiye Barolar Birligi Staj Kredi
Yonetmeligine gOre pul satslarindan artakalan miktarin yuzde 25'i
Turkiye Barolar Birligine aktarilmaktadir. Neden aktarildigi bell
degildir. Turkiye Barolar Birligi, staj egitimi vermemektedir. Barolann
kullanim esasi bellidir, ancak Turkiye Barolar Birliginin bu parayi nasil
kullanâcagi, YOnetmelikte açiklanmamitir. Nitekim bu para elde
ka1mitir. Keza, AdlI Yardim Yonetmeliginde de durum aynidir.
Aktanlan gelirin yuzde 25'inin Tflrkiye Barolar Birligine ait olacagi
kabul edilmitir. Turkiye Barolar Birligi, adli yardim hizmeti
vermemektedir. Neden bu kadar buyUk bir orana gereksinim vardir? Bu
husus açiklanmalidir. TUrkiye Barolar Birligi, bir KIT'e dOnUmutur, bu
muazzam ekonomik güç, Turkiye Barolar Birligi lehine vesayet ilikisini
pekiflirerek guçlendirilmitir.
Bundan sonra, ya barolari kaldirip §ubelere dOnuturelim; staji,
sinavi, kaydi, hangi avukatin, hangi baroya tayin edilecegini, yeni
§ubeleri ye §ube mudurlerinin nasil atanacagini belirleyelim ye bir daha
bu vesayet tartima1arini yapmayalim ya da avukatlarin bagimsizhgini,
savunmanin dokunulmazhgirn y e Ozgür savunma için her tUrden vesayet
ilikisine kari çikalim, barolarin bagimsizligini savunalim, vesayet
ilikisini pekitiren yonetmeliklerin degitirilmesi yOnunde, bu kongrede
ortak bit irade ortaya koyalim.
Bu gOrulerim diinda da, Faaliyet Raporunda uygun gormedigim
bazi noktalari kisaca belirtmek istiyorum: Turkiye Barolar Birligi
Bakani, son donemlerdeki basin açiklamalari ye duyurularrnda, kimi
siyasal konularda gorulerini açiklamaktadir. Kukusuz, Turkiye ye
dunya gundemini ilgilendiren konularda, Turkiye Barolar Birligi
Bakani, gorulerini kamuoyuna açiklamasi dogaldir ye olmasi
gerekendir. Buna, kimsenin kari çikmasi duunulemez, ancak Turkiye
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Barolar Birligi Bakani, siyasal konularda, barolarm ortak biçimde
oIuturduk1an gorUler diinda 74 baro, 53 bin avukat adina açiklama
yapmasrni, avukatlarm ye barolarin bagimsizligi adina dogru
bulmamaktayim.
çahma Raporunun, giri bolumunde yer alan bazi açiklama ye
duunceIeri de meslek orgütümüzun yasama faaliyetine ye dolayii
ukuka olan saygisi bakimmdan da uygun bulmadigimi belirtmek
dFümundayim ki Sayin Birlik Bakanimiz, konumasinda dab,
duruma degindi. Bu metinde, sinava iIikin degiikIikle ilgili oIak
a39ihjoyle denilmektedir: "Türkiye Büyük Millet Medisinde, 25 kiinin
katihmiyla ye icierinde çocuklan stajyer olan, bazi avukat mi1Ietvekilljn
erçekletirdikleri bu degiiklik" biçimindeki dUunce açiklamasi,
ineslek orgutumuze uygun dumeyen bir uslupla ortaya konulmutur.
Yasama faaliyetini eletirebi1iriz. Hukuka ye gorulerimize uygun
olmadiim ortaya koyabiliriz, ancak avukatlar örgutUnün bir yasama
faaliyetini, hem de çalima Raporunda ye daha sonra Bakanimizin
si1u olarak burada, bu biçimde, boylesi bir soyletirmeye hakki
olmadigim dUunmekteyim.
Degerli meslektalarim, TUrkiye Barolar Birliginin 26. Olagan Genel
Kurul çalima Raporunu, bir karilatirma yapmak amaciyla inceledim.
Sorunlarimiz baligi altinda, birçok all baliga yer verilmi. Gerçi, bu alt
bahklardan bir kismi bu donemki çahma Raporunda da var, ancak bu
alt bahklardan yargi bagimsizlii, meslegin ye barolarin bagimsizligi,
yargi kararlarma uyma, Devlet Güvenlik Mahkemeleri sorunu, normal ye
F tipi cezaevleri, GUneydou Raporu gibi sorunlarla ilgili bir çahma ye
gorU e, bu raporda rastlayamadim. TUrkiye Barolar Birligi, sorunlanmiz
olarak gorduu bu sorunlann gozuldUgunu mu duunuyor, yoksa artik
kendi gundeminde bu sorunlar yok mu?
Deerli meslektalanm, bu sorunlar, olduu gibi yerirde duruyor.
TUrkiye Barolar Birligi, barolar arasinda ortak bir uz1a ata zemini
yaratarak, Turkiye toplumunu, temel sorunlar konusun a çözüme
hazirlayabilir. Diyarbakir Barosu olarak, Türkiye Barolar Birliginin bu
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etkinlikler içerisinde olmasi gerektigini dUflinUyoruz; gerekil kathy' da
sunmaya hazinz.
Turkiye Barolar Birliginin meslegimize ye mes1ekta1arimiza
yapilan saldirilarla ilgili olarak, her zaman ayni tutumu aldigi noktasinda
da açikladigi gorulere katilmamaktayim. Saldinlar bazen fiili
saldiritardir, bazen de dayanaktan yoksun açilan siyasal davalarla
hukuki niteliktedir. Mardin ilinde, Kadin ye çocuk Hakian Merkezi üyesi
meslektalarimiz, takip ettigi bir davada saldiriya ugradi.
Meslektalarimizin ugradigi saldiriyi basin açiklamasiyla kamuoyuna
duyurduk. Ayrn duyuruyu, bir Ust yaziyla TUrkiye Barolar Birliine aym
gun gonderdik, ancak bu açiklama izledigimiz kadariyla HUrriyet ye
Cumhuriyet Gazeteleri olmak Uzere, birçok gazetenin TUrkiye
baskilarinda yer almasma ragmen, Turkiye Barolar Birliginden bir
telefon dahi alamadik.
15 Aralik 2002 tarihinde yapilan BakanIar Kurulu Toplantisrnda,
Istanbul Barosunun onceki baflani aleyhine açilan davaya dikkat çekmi
ye bu davanin dogrudan mes1eimize, meslekI faaliyetimize bir
mudahale olduunu belirtmi ye davanrn Turkiye Barolar Birligi
tarafindan izienmesini talep etmitim. Farkh duunebilirsiniz, Istanbul
Barosunun §imdiki yönetimi farkli duunebilir, ama Turkiye Barolar
Birligi turn avukatlarm orgutu ise her tUrlu kaygidan uzak olarak,
Turkiyenin sayica en buyuk barosunun üç donem bakanhgini yapmi
mes1ektaimiza kari, dogrudan doruya meslekI faaliyeti nedeniyle
yapilan bu hukuk dip giriime, en azindan davayi izleyerek tutum
alabilirdi.
Sayrn Bakan, aynca, 4;a1ima Raporunuzda ajandarnza baktim,
ancak Uzulerek belirtmeliyirn ki ziyaretlerinizin ye ortak etkinliklerinizin
hemen hemen tümünün TUrkiye Barolar Birliinin yap's' içerisinde
smirli kaldigini gordum. Bu ziyaretlerinizin ye ortak etkinliklerin
duzen1eni biçimi olarak; buradaki olçunun, ilgili baronun daveti mi,
yoksa sizin teklifiniz mi oldugunu da anlayamadim. Ayrica, Turkiye
SEZG1N TANRIKULU
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Barolar Birliginin burs için kaynak ayirdiini ogrenmi bulunmaktayim.
Bu durumda olumlu bir gelime oldugunu belirtmek durumundayim,
ancak bu burslarin lisans, yuksek lisans veya doktora egitimi için mi
verildigi ya da sadece aratirma bursu mu oldugu velveya yaamini
yitirmi meslektalarimizin hukuk egitimi alan, ihtiyac sahibi
çocuklanna yOnelik mi oldugu, Faaliyet Raporundan anlailmamaktadir.
Dilegim, bu burslann, bu bursiarla iliki1i tüm barolarin katilimiyla biran
Once hazirlanarak duyurusunun yapilmasidir. Faaliyet Raporuyla ilgili
elqtirilerim, bunlarla simrh olmamakia birlikte, bu gorülerimin ileriki
gundem maddelerinde, avukatlann ye barolarin bagimsizhgi,
meslegimizin güçlenmesi ye sayginligi amaclyla karar tasarisma
donumesini diliyorum.
Gündemin baindaki sinevizyon gOsterisine ilikin duuncelerirni de
soylemek istiyorum: Ben ilk defa Turkiye Barolar Birligi Genel Kuruluna
katthyorum. Daha Onceki tartimalan, ancak okuyarak izleyebildim,
fakat Türkiye Barolar Birliginin Avukat Eviyle ilgili projesini gOrünce,
bir sivil toplum örgütü üyesi olarak, bir insan haklari savunucusu olarak
da biraz korkuya kapildim. "Boyle bUyUk bir eve ihtiyaç var ml, yok
mu?" tartirnasim da bir tarafa birakiyorum,-ancak Avukat Evi ifadesi,
bende ordu evi, polis evi, hâkim evi gibi evieri çagritinyor. Bizim,
toplumdan soyutlanarak evlere ihtiyacimiz yok. Turkiye Barolar Birligi,
hizmet binasi yapabilir, idare binasi yapabilir, ancak boyle bir çalimayi,
Diyarbakir Barosu Bakarn olarak uygun gormediimi belirtmek
istiyorum, uygun gOren arkadaimiz da olabilir, ona saygi duyarim, sizin
da saygi duymanizi istiyorum.
Teekkur ediyor, Kongrenin baari1i geçmesini diliyorum.
EA SKANVEKILI - TeekkUr ediyoruz.
Avukat Nabi Inal, buyurun efendim.
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Av. NAB! ANAL (Hatay Barosu Delegesi) - Sayin Divan, Sayin
Bakan, Sayin Barolar Birligi Yonetim Kurulu uyeleri, degerli
mes1ektaIarim; once!ikle, Trabzon Barosunun, Gene! Kurulumuzun
burada gercek!emesi nedeniyle gOstermi oldugu özveriye ye yaptigi
duzenlemeye teekkür etmek istiyorum.
Bir noktaya deinmek istiyorum: Turkiye Baro!ar Bir!igi,
hukukçularm o1uturdugu bir Genel Kurul gerçek!etiriyor, ama
maa!esef, gundemimizi hukuka uygun bir §ekflde dUzen!eyemiyoruz.
Gundemimizde, çahma Raporuy!a ilgi!i e!etiriIere yer veri!memi, bir
madde o!arak konu!mami, buyuk bir eksik!ik. Onumuzdeki donemde,
böy!e bir eksiklige mahal veri!memesi için bunu hatirlatmak istiyorum.
Gundeme bakiyoruz; sabahki oturumda, Baro!ar Bir!igi Bakani, cv
sahibi o!arak Trabzon Baro Bakaninin konumast gundemde, ama
Ada!et Bakinm konumasiy1a ilgi!i o!arak, gundemde hiçbir yer o!madii
halde y e bu husus Genel Kurulun o!uru da ahnmadan, gundem dii
olarak da bir konuma yaptiri!mitir, bunu da yadirgadigimi belirtmek
istiyorum.
Deer!i mes!ekta!arim, bundan sonraki!eri çok kisa konuacagim.
Sinav, Bakanimizin da be!irttigi gibi, bir oldu-bittiye getiri!erek meçhul
bir tarihe aktari!mitir. Ne vakit o!acagi be!!i degildir, ama staj devam
ediyor. Bu nedenle, Barolar Birliginin, once!ik!e staj egitim merkezierini
o!uturmasi.. Ben, sadece Ankara'da o!uturu!sun demiyorum;
Turkiye'mizin çeit!i yore!erinde, baro!arta bir!ikte, Baro!ar Birliginin
ortak çabasi sonucu staj egitim merkez!eri o!uturuIma!i ye avukat
stajyerlerimiz, orada staj gorme!idir!er.
Avukat stajyer!erimiz orada stajini tamamlamak suretiyle, egiti!mek
suretiy!e, sinavin eksik!igini gidermek için gereken hazir!ik!ar yapilmali
y e bu §eki!de yeni bir duzenlemeye arkadalarimiz kavumandir.
Bakanimiz konumasinda be!irtti, yasada birtakim hakiar verildi;
ama biz bu hak!arin hepsini alamiyoruz. Alabi!memiz için gereken
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yapilmalidir. Gereken nedir? Elbette ki, giriimler yapilacak, elbette ki
görü aliverileri yapilacak, elbette ki yasamizin karisina ban kurum
ye kuruIularm "benim yonetmeiigim udur, bana gonderilen genelgeler
budur" demek suretiyle bizim hakiarimizin kullanilmasi engellendii
takdirde gerekii tepki konulmandir. Bunun igin yasanin bize tanidigi
hakiarin uygulanmayan kisimiari tespit edilecek. Meseta, söylüyorum;
hangi arkadaimiz tapuda bir vekAletnamenin duzenienme §ekline,
vekâietnamenin ornegmni onamak suretiyle tapuda bir sati iiemi
yapabilmyor, sanlyorum hiçbiri yapamiyor. Nufus idarelerinde ilçelerden
diger ilierden istenilen kayitlarin gelmesi igin stajyerier veyahut
sekreterler ellerinde beige oiup gittigi halde "hayir, avukat geiecek"
diyor. Haibuki yasada çok açiktir, "stajyerier ye sekreter vasitasiyla
tespit edihr" diyor. Bu gibi uyguianmayan hususiarm tespit ediimesi ye
bunu uygulamayan kurumiaria birebir gorumeier yapiidiktan sonra
sonuç ahnmiyorsa buniarin yasai bir diizeniemesi sagianmak suretiyie
TUrkiye Büyük Millet Meclisi içerismnde gerekh giriimIermn yapiimasi
gerekii oidugu goruundeyim.
Degerli meslekta1anm, Turkiye bir yol ayrimmda, Sevr
hortlatilmak isteniliyor. Turkiye çagin gerisine goturulmek isteniliyor.
Ataturk iike ye devrimieri iaikhk iikesi adim adim odunier verilmek
suretiyle gundemden kaldiriimak istenihyor ye bunlar yapilirken
degime iddialari one suruluyor, takiyeier yapihyor, ozguriukler ye
demokrasi araq olarak kuiianihyor; ama biz bu tUr uygulamaiara destek
veren, bu tür uygulamalari Uikede egemen kilmak isteyenlere
yUreklendirici, onlari âdeta destekieyici birtakim konumaiar yapiyoruz,
odunier veriyoruz. Ben bunu çok yadirgiyorum, çok yadirgadim. Bugun
sabahki oturumda da yapilan konumalari bu nedenle cok yadirgadim.
Eger bizim için Avukathk Yasasmdaki §U veya bu aksakhkiarrn
duzeitiimesi, birtakim imkanlarin sagianmasi, Ataturk iike ye
devrimlerinmn ortadan kaldirilmasi, TUrkiye'nin çagin gerisine
gOturulmesi, iaikhk ilkesinden odun veriimesi, demokrasinin sadece bir
araç olarak kullanilmasi, limanlarimizin, havaaianiarimizin Anayasaya
NAB1 INAL
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aykin olarak yabanci guçiere açilmasi gibi bir sonucu doguracaksa eksik
olsun bize saglanacak o imkànlar. (A1kiiar)

TUTAbAtI

Eksik olsun bize gOsteriiecek koIayhklar.
Degerli mes1ektaiarim, biz kurbagarnn piiriIii gibi piiriIiyoruz.
Bir bakan1ar toplantisinda bunu an1atmitim. tzninizle sadece lSGnu
anlatacaim y e konumama son verecegim. Kurbaganrn nasil
piiri1digini bilmiyorum, sizler biliyor musunuz? Kurbaayi piirmek 1cm
kaynar suyun içine attiginiz zaman asia piiremezsiniz, tavana kadar
ziplar y e tencereden kaçar. Eger kurbagayi soguk suyun içerisine atip
atein Ustüne oturtursarnz o su yava yava isinmaya baIadiginda
kurbaga da mayiir y e kurbaga gayet guzel pier, ondan sonra kemali
afiyetie yenir. Bugfin kurbagarnn piirilmesi gibi biz de_yavayava
aliflirilmak isteriiyoruz, yava yava ödUn üzerine odunler verilmek

"Sabahki konumayi, sabahki
diyorum, yapmamak lazim.

yokiukia karjiyage1irveonurum uzukkeye
oruru;Ataturkjl
ciiimierini koruruz, ilkelerimizi koruruz. jinize teekkur ediyorum, saygilar sunuyorum efendim. (AIki1ar)
BASKAN- T.eekkuc.ediyerum.SayirrtannkuIu.
Sirada Diyarbakir'dan Avukat Sedat Yurtta var.
Av. SEDAT YURfl (D yp taIar_BarpsijeIegesi)1 - Sayin
Divan, sayin Birlik bakan1ari ye Yonetim Kurulu Uyeleri, sayrn
mes1ektaianm; önceiikle bu guzel kentte siziere hitap etmekten onur
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duydugumu belirtmeliyim. Bilindigi üzere son birkaç yil içinde Avrupa
Birligi sureciyle birlikte demokratiklqme, insan hak y e ozgurluklerinin
gelitirilmesi y e korunmasi, anadilde ogretim, farkh dillerde radyo ye
televizyon yayrnlari gibi pek çok konuda yasal duzenlemeler yapildi. 8
Aralik 2000 tarihinde Türkiye Buyuk Millet Meclisinde kabul edilen 4616
sayili Sartla Sahverilme Yasasiyla balayan 6 Subat 2002'de Birinci
Uyum Paketiyle süren y e nihayet sayisi bei bulan paketlerle bu
duzenlemelere devam edildi. Halen Altrnct Uyum Paketinin de yolda
oldugu biliniyor. Bu anayasal y e yasal degiikliklere ek olarak pek çok
temel yasa için de tasanlarin hazirlanmi oldugunu biliyoruz.
Peki butun bu anayasal y e yasal degiik1ikler Turkiye'nin
demokratiklemesi, insan hak y e ozgurluklerinin gelitirilmesi,
korunmasi, ikencenin onlenmesi, farkh dillerde radyo ye televizyon
yayinlarinin yapilmasi, dilsel egitim y e ogretim ozgurlugUnun
salanmasi, orgutlenme ozgurluguyle temsil adaletinin gerçeklemesini
saglamaya yetti mi? Hayir; çunku yasalar yaninda asil degimesi gereken
kafalardir. Bu açidan görev pek çok kurumla birlikte, bata Turkiye
Barolar Birligi Genel Kurulunun siz sayin delegeleri, Bakan ye Yonetim
Kurulunundur. Bu görev ash y e oncelikli bir gorevdir.
Nitekim, mevcut yonetim hedef olarak Onüne uluslararasi duzeyde
sOz sahibi olmay', bilgi Uretmeyi ye bilgi aktarmayi koymutur. Bu
çerçevede belki bir parça farkh bir pencereden bakarak bu perspektife
naçizane katkida bulunmaya çaliacagim.
Aramizda Turkiye Buyuk Millet Meclisinin sayin Uyesi degerhi
meslektalarimiz da var. Bütün bu sözüne ettigim degiiklilderin daha
fazlasinin mucadelesini bir birey, bir avukat y e 19. Donem Turkiye
Buyuk Millet Meclisinin bir Uyesi olarak bedellerini odeye odeye
verdiimi behirtmek istiyorum. Demokrasi, hak ye ozgurluklerin bedelsiz
tesis edilemeyecegini çok iyi bilenlerdenim. Bu noktada henUz gunluk
hayatta bir karihk buIunamayiini, uygulanamayiini sorgulamak
gerekir. Butun bu sorumluluk tabii ki oncelikle yasayla verip
yOnetmelikle geri alan prk kurnazi hukumetlerdedir. Ama ayn'
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zamanda yargi, pohs, asker ye idare burokrasindedir. Bu gehmeyi
frenleyen makamlara Barolar Birliginin çeitli §ekillerde, zaman ye
zeminlerde soz söyleme, önerme ye uyarma hak ye olanagi vardir.
Sozgelimi, §artla saliverilme yasasiyla pek çok hUkumlu ye tutuklu
saliverilirken sayilari binleri bulan dosyalarda yasa kapsaminda
ertelendikieri bir vakiadir.

TUTAWtI

Hal boyleyken Yargitayin hem 12 EylUl faist cuntasi, hem de
çatzmah donemde bile olmadigi kadar, örnegin bir Turk Ceza Kanunu
169'u kati ye olabildigince geni bir yorumlamayla uygulamaya konu
yaptigini biliyoruz. Maddenin subjektif ye soyut yorumlarla pek çok fluli
kapsar hale getirildigini görüyoruz. Bunn sonucunda aralarinda
minibuste kaset çalmaktan, dugunde tUrkU soylemeye, slogan atmaktan,
izinsiz gosteri yapmaya kadar uzanan pek çok Min maalesef
mahkümiyetle noktalandigini görUyoruz. Yine yapilan butun
degiikIiklere karrn gerek kimi savciliklarca yurutulen soruturmalar,
gerek kimi mahkemelerde gorulmekte olan Kürtçe isim davalari, Sirvan,
Seydo, Agit, Zeli gibi ile kanunlarm geçmiten çok daha kati bir §ekilde
/ yorumlanarak uygulandigina tanikhk ediyoruz.
Avrupa Insan Haklan Mahkemesi sonrasi iadei muhakemeye
olan DEP milletvekili arkadalarimin yeniden yargilanmalari
âdeta yasak savma babinda usuli bir yargilama sureeiyle yüz yüze
olduklarrni görüyoruz. Doçent Fikret Bakaya'nin 13 yd once yazdigi,
cezasini çektigi, Turkiye'nin de Avrupa Insan Hakiari Mahkemesine
mahkfm oldugu biri kitap, digeri 10 yil once yazdigi bir makaleden
dolayi ikinci dava açildigini gOruyoruz.
Kanimca Vim bu paydasi ortak tutumlanin toplumda bah baina bir
gerginlik kaynagi olmasi bir yana, daha da Onemlisi Avrupa Birligi
sUrecini de ayni zamanda Anayasaya aykiriligi ileri sUrUlemeyen ye her
biri hirer Ic hukuk hOkmunde olan sozlemelenin bir tür bash unsuru
gibi gOrulerek, yasal olmayan bir ekilde degiime, dOnuume,
demokratiklemeye ye ilerlemeye kari konulmasina âdeta bir gOç
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Birligi yasalarm y e uluslararasi sozlemelerin içeriine ye zamanm
nihuna uygun Mr §ekilde uygulanmasinrn takipçisi olacagi yerde
"Siyasal Yapi y e Insan Hakiari" konulu panelde de Sayin Bakanin"hiç
kimse bizi biz yapan degerlerden vazgeçmemizi isteyemez, ne denliagir
bedel odense de bu istem reddedilmeye mahkumdur" eklinde bugun de
tekrar edilen sozleriyle ayni koroya katilma iradesini ortaya koymu.
Sayin Divan, saym meslektaIarim; bir baka ornek de RTUK'un 3
Agustos 2002'de yapilan degiiklige ragmen farkh dii ye Iehçelerde radyo
ye televizyon yayirn konusunda bir arpa boyu yol alrnmami olmasidir.
Farkh dii ye lehçelerin ogretilmesi hakkindaki yonetmelikle yasanm
uygulanmasmm imkânsiz hale getirildigini görUyoruz. Oyle an1ai1iyor
ki, *ark kurnazhgi yapan Hukumet ye Radyo ye Televizyon Ust Kurulu
yasayla verileni yonetmelikle geri almiflir. Bunun için Diyarbakir
Barosunun bu yonetmehgin iptah için Danitayda açtigi iptal davasi son
derece isabetli olmutur.
Kanimea TUrkiye Barolar Birligi tuzelkiiiiginin de tutucu hUkUt
ye burokrasi eesaretlendirmeyi bir yana birakarak davaya_dayaçi
yaninda mudahil olmasi gerekmektedir. Elbette TUrkiye'nin yapacagi
iiletirmeleri kendi yurttalari için yapmasi onemlidir, gereklidir ye
oncelikiidir. Ancak bunun mUmkun olmadigi da verdigimiz orneklerle
bir gerçek olarak karimiza dikiimektedir.
Saym mesIektalarim, bir baka konu ise, Turkiye'nin Irak
politikasinm yanhligrna ilikindir. Daha kriz balamadan Irak'in
kuzeyinde son 12 yildir kendi kendini yonetme deneyimini yaayan
KUrtlerin by-pass edilmek istenilmesi ilk yanIitir. Han edilen kirmizi
hatlarin lrak'in sosyolojik reaiitesiyie Ortadogu'nun ye dunyarnn guç
dengesi y e illkiierine aykin olmasi nedeniyie onemli oranda geçersiz
hale geidikieri bugun butUn çiplakligiyla ortaya gikmig bulunmaktadir.
Ne 1991'deki bUyuk göç daigasi yaanmi, ne Turkmenlere kari bir
katliam gerçek1emi, ne de Turkiye'nin Irak'in toplam nufusunun yuzde
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21 mi tekiI eden Kurtlerin de aralarinda bulundugu Kerkuk ye Musul a
iIikin herhangi bir dUzenlemeye mudahale hakkm vardir.
Bu sonuç hem 1926'dan bu yana Turkiye'yle Irak kimi ikili ye kimi
Iran, ABD, Ingiltere, Pakistan y e Islam uikelerinin katilmmiyla yapmlan
çok tarath an1amaIardan, hem de Barolar Birligi Yonetim Kurulunun
18.12.2003 günü basin açmklamasmnda iaret ettigi gibi Irak halkimn
kendini yonetecek iktidarm seçme hakkrna saygm duyulmasi gerçeginden
çmkmaktadir. Kurklerin dev1et1eme1erini sava nedeni sayan kmrrrnzi hat
ise olasm Irak federe devieti yanmnda boIgesel Kurt hukumetiyle birlikte
kendi yurttai Kurtlerin de açmk ya da orttiiu tepkilerini çekmekten baka
bir ie yaramamm, yaramamaktadir. Yani Turkiye donmu, statukoeu,
sonuçsuz politikalan terk etmelidir. Belki yeiI, sari, beyaz gokkuagi
hatlar çizmelidir.

TUTAWA

Turkiye Cumhuriyetinin bir yurttai olarak Kmbrms'taki Turklere ya
da Irak'taki Turkmenlere gosterilen ilgi kadar Irak'taki Kurtlere de ilgi
gosterilmesini beklemekteyiz. (Alkm1ar)
Yine son bir not olarak ça1mma Kurulu Raporunda olen
mes1ektaIarmmmza yer ayrmldigmnm görüyoruz. Ama unutulmasmn ki, Medet
Serhat'mn yaninda Bitlis Barosundan evket Ozdemir, Ankara
Barosundan Faik Candan, Elazig Barosundan Erden Asian ye Metin Can
da benzer bir §ekilde faili meçhul cinayetlere kurban gittiler. TumünU
hence aymn babta siralayarak bunun takipçisi olan bir hukuk anlaymini
sürdurmeliyiz.
Hepinize saygmiar sunuyorum. (Aiki1ar)
BAKAN- TeekkUr ediyoruz.
Efendim, Ankara Baro Bakanmmmz Saymn Avukat Semih GUner.
(.A1kmlar)
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Av. SEMIH (IIJNER (Ankara Barosu Bakani) - Sayin Bakan,
Turkiye Barolar Birliginin Sayin Bakani, degerli Yonetim Kurulu
uyeleri, degerli bakanIarim, degerli mes1ekta1arim, degerli konukiar;
4667 sayih Yasanrn çikmasindan sonra2yil süreyle çok zorkou11arda
SkiiWi5irtThc1agorev yapan ye meslegimize yonetmelikleri,
benzer yazih hukuk kurallarirn kazandiran Turkiye Barolar Birliginin
Bakan ye yoneticilerine teekkür ederekkonumarna ba1amak
bu noktaya getirdiler, meslegimize önemli katkilar yaptilar.
Trabzon Baromuza da tqekkur etmek istiyorum. Ellerinden gelen
butun içtenlikleriyle oldukça kalabalik delegasyonu ye konukiari
agiriama giriim1eri nedeniyle §ahslm ye Barom adina tqekkur
ediyorum.
Degerli mes1ekta1arim, degerli bakanIarim, Ulkemizin icinde
bulundugu durum sabahtan bu saate kadar degerli konumaci1ar1a Birlik
Bakarnmiz, Trabzon Barosu Bakanimiz tarafindan due getirildi. Irak
Savai, Avrupa Birliginin ulkemize baki açisi, Kibris sorunumuz,
ekonomik sorunlara maalesef zaman darligi nedeniyle girmiyorum,
giremiyorum. Ancak yaamsa1 Onemi oldugunu duundugum siyasal
iktidarin ulkemize, Ataturk devrim ye ilkelerine, Cumhuriyetin temel
kazanimlanna ye meslegimize baki açisini e1etirmek istiyorum.
Bana AKP iktidarinin Cumhuriyetin temel kazanimlanna yönelik
olarak §imdilik dolayh yollarla bir yok etme giriimini surdurdugunu
soylemek gibi agir bir gOrev dUuyor diye duunUyorum. Adeta mebter
yuruy6Uy1e en temel kazanimlarimiz, olmazsa olmaz yaam alanlarimiz
once gelen tepkilere gOre yipratihyor, gelen tepkilere gOre geriye
çekiliyor y e bu artan boyutta gidiyor. Ben siyasal iktidarin yasalarla
yapmak istedikierini sistemli bir çOkertme olarak gOrüyorum.
Bilmiyorum, 30 yilhk meslek yaamimda en temel yasalarimizin
tümden deitiri1ecek kadar i1emez oldugunu zannetmiyorum. Neden
deitiri1iyor? Neden hepsi çok az ineelemelerle gUndeme getiriliyor,
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tartiilmadan çok kisa sUrede yasalatirihyor? OyIe zannediyorum ki, Ataturk'ün bu ulkeye armagan ettigi o gUzel rejim ilemez hale
getirilmek isteniliyor, oyle yorumluyorum. Bu bakimdan da Nabi Bey
ustadzmiza çok teekkur ediyorum. çok uzun zamandir bu kadar guzel,
hiçbir yerde eletiri yahut baki açis' yakalayamamitim, size §Ukran
borcum var.
Meslek sorunlarma geçmek istiyorum. Yine yurutmeden
balayacagim. Yurütmenin baki açisi son derece kotü. Bana oyle geliyor
ki, yürutme halkimizin en kutsal hakiarindan olan savunma hakkirn
elinden almak için pe pee avukathk meslegini koeye sikifliran,
kuatan yasalar qikarmak istiyor. Genel yasalara koydugu, §U anda fark
edemedigimiz, iIedikçe görecegimiz tuzakiar dogrudan avukatlik
meslegiyle ilgili yasalarda getirilmek istenilen olumsuziukiar bana bu
ekilde görü sunma gorevini veriyor diye duunuyorum.
Hemen yakin zamanimiza, günümUze bakalim. Sayrn Bakanim gibi
duunmuyorum. Ben ceza ye tevkif evlerimizde geldigimiz noktanin uçlu
goremlyorunt, neden? Hiç olmazsa "protokoldu' diyorduk, Yurutme
C ortadan kalkar" diyorduk veya baka nedenlerle daha
cfegiirse
umutluyduk. Simdi artik itiraz edecek, kaçacak yerimiz de kalmadi.
Avrupa tnsan Hakiari Mahkemesinden medet umar hale geldik; nasil?
Cezaevine girmek isteyip de arandigi için giremeyen, onurundan odün
vermeyen meslektalarimizin temsil ettigi sanikiarin Avrupa Insan
Hakian Mahkemesine konuyu goturerek savunmaslz kaldikianni
soyleyip Turkiye Cumhuriyetini mahküm ettirmeleriyle belki onümUzün
açilacagini duunuyorumjcadanaci. imdiSayinBirlik Bakanim
konuda oldukça iyimser.
Evet, Adalet Akademisi konusu meslegimiz için son derece kötu bir
yasa tasarisi. Gerek Birliin, gerek barolarimizrn koyduu tepkiyle
geldiimiz nokta belki avukatlik meslegini yasadan kurtarir gibiyiz. Ama
biz bu oyunu ceza y e tevkif evierine girite de yaadik. Alt komisyonda
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o!umlu gorUIer bir gecede komisyonda degiti, Gene! Kuru!da Sayin
Bakan Ko!cuog!u'y!a beraber yaadik, Gene! Kuru!da da aynen çikti.
Umanm Ada!et Akademisiy!e ilgili ge!ime!er ceza ye tevkif ev!erindeki
gibi o!maz. Biz yasanrn o §ekilde çikmamasi gerektigine eger inaniyorsak
mücade!eyi surdurmek zorundayiz diye dUflnuyorum. Yoksa
arkasindan deviet avukathgi ge!ecek.
Evet, noterler!e ilgi!i yasa tasarisi gundemde. Kaqimiza ikinci bir
avukat grubu çikiyor. Allah kazanç!anrn daha ziyade etsin,
kazançlarrnda gözümUz yok. Ama benim sorunum ha!kimin hukuksal
güvencesi, noterler bu gUveneeyi veremezier. Agir özen yukUm!u!uu
altrndaki siz degerli mes!ektaIarim ancak bunu yapabilirsiniz. Noter!er
bakatip!erine daireyi birakarak gittik!eri bir ortamda ha!kimiza
danimanhk yapamaziar; bu tehlikeyi be!irtmek istiyorum. (A1ki!ar)
Yoksa konu avukat!arin cebine girecek paranin azhgi, co!duu
deiIdir, kimse yan!i an!amasrn.
-FJiç degini!medi, Sayin Bakan da deginmedi. Marka ye patent
veki!!eri geliyor. Onlar da avukatlik yapmak istiyor!ar. Hukuk nosyonu
a!mayan kii!erden bu ulkenin çektigini hepimiz biliyoruz. Ite idari
yargi, yuzde 65'i hukukçu o!mayan kiiden idari yargi ne hale geldi,
görüyoruz. imdi bir de peinden marka, patent veki!!eri ge!ecek,
haikimizin çi!esi ne? Bun!ar için bata Bir!igimiz o!mak üzere bUtun
baro!arimizin, bütUn mes!ekta!arimrn elbir!igiyle, gonul birligiy!e sava
vermesi gerekiyor. Bu sava halkimizrn hukuksal guvenligi için o!acaktir
deger!i mesIekta!arim, biz buna haziriz. (A!kiIar)
Sayrn Bakanim konumasrnda deindi1er. tki yilhk gOrev süre!eri
icinde mes!egimize 6 800 avukat girmi. Sayilari artan hukuk fakulte!eri
nedeniy!e bu sayl katlanarak gidecek, mes!eimizin nereye gittigini de
artik sorgu!amak durumundayiz.
Zamaninizi almamak için hemen staj egitimine i!ikin goru!erimi
aktarmak istiyorum. Yasa y e ardindan çikari!an yonetme!ik, baro!arimiza
çok onurlu bir görev verdi; baro!arda staj egitimi yaptirma görevi.
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Yonetmehk, daha da somuta mdi; bunu 120 saat olarak belirledi. Bu 120
saatin 60 saati meslek kurallari ye avukathk hukuku, 60 saati de soyut
kurahn somut olaya uygu1animna i1ikin ça1ima1ar olacak. imdi burada
degerli bakan1arim, sormamiz gerekiyor; acaba biz bu kutsal görevi
yapabiliyor muyuz? Bu vicdan muhasebesini gerektirecek kadar ciddi
bir olay, bu meslegimizin gelecegiyle ilgili bir olay. Onun için benee
bagi1aymn, her eyden onemli olarak; ama her §eyden önemli olarak eger
gelecegimizi yaratmak istiyorsak, eger halkimiza hizmet etmek istiyorsak
ie buradan ba1amamiz gerekiyor. Bizier bu gunlerde çok cue çektik,
biraz daha cue çekebiliriz; ama gelecek nesiller çekmesinler, halkimiz
çekmesin diyorum. Onun için egitimi en oncelikli meselemiz yapmamiz
gerekiyor.
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Staj egitimi, mutlaka; ama mutlaka baroda yapilmandir degerli
üstatlarim. çunku o çevrede görev yapacaktir, o çevrenin insaniyla
butunIeme1idir. Siz stajyeri bulundugu yerden kopanp Ankara'ya,
Istanbul'a, bir baka yere gotürUrseniz ondan saghkh bir ça1mma
yapmasini isteyemezsiniz. Ulkenin hukuk kurallari her yerde ayni. Evet,
ayni; ama yoresel farkhhldar var, yoresel ozellikler var. Stajyerimizi daha
meslege baIangmçta yoresinden koparmayalim. Onun için ne yapip ne
yapip staj egitimini baroda verecek olanakiarm yaratmak zorundayiz. Bu
konuda en buyuk görev kukusuz ki barolanmiza dumekte.
Barolarimizin ozverili bakan1armna, yonetieilerine ye mes1ekta1anmiza
dumekte; ama en az onlar kadar bu konuda görevi olan bir kurum da
TUrkiye Barolar Birligidir. Ben bu noktada bakmyorum, Turkiye Barolar
Birligi 4667 sayih Yasa çiktiktan sonra -sinavi bir kiyiya bmrakmyorum- ne
yapti? Bana Turkiye Barolar Birliginin bu konuda olumlu eylem, m1em
yaptigmni
soyleyecek bir tek mes1ektaim var mi?
çok iyi hatirlayaeaksiniz bakan1armm, degerli delegeler, 15 Arahk
2002 tarthinde Ankara'da toplanan bakan1ar toplantisinda degerli
bakan1arim Kredi Yanetmeligi geregi barolara aynlan pay'
istemeselerdi o para bugun Barolar Birliginin kasasmndaydm. BakanIarim
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bir blok olarak orada çiktilar, parayl istediler, o paralarla guzel ey1er
yapacakianna ben yurekten inanlyorum, o para zaten onlann hakkiydi,
yonetmelik oyle diyordu. Ancak gelin görün ki, Sayin Birlik Bakanim
.. de soyledi,
..
gonul koymu bakanlanma bugun
konuma metninde de
-a
eikmasayd' ben.o parayla
§unlan yapacaktim" diyor. Bakanin sOyledikleri çok guzel §eyler,
diann cia yapilmasi fZ7n; ama o para barolarin. 0 paranin uzerinde
tasarruf etmeyin. Barolanmizin o paralara çok ihtiyaci var, daha
fazialarma ihtiyaci var. Degerli meslektalanm, çunku sistemin temeli
barolarda, sistemin temeli avukat ye barodur. Eger Turkiye'de
avukatligrn çagda anlama gelmesini istiyorsak biz barolari
guçlendirmek durumundayiz; bunu hiçbir zaman gozardi etmeyin
degerli ustatlarim. Bizim çiki noktamiz, bizim kurtulu noktamiz
burasidir.
Staj kredisi için bir baro bakani olarak sikintilarim var. u anda
Ankara'da 830 stajyer arkadaimiz staj yaplyor. Belki u1aim için para
harcamayan kentlerimizde, belki ailesinin yaninda çogunlukla kalinan
kentlerimizde Turkiye Barolar Birliginin bugun verdigi staj kredisi
yeterli olabilir, belki fazia da gelebilir. Bata Istanbul olmak üzere,
Istanbul'u Ozellikle soylUyorum, eer stajyerlerimiz üç vasitayla staj
yerine geliyorsa, Ankara içinde bir veya iki vasitayla geliyorlarsa 150
milyon lira kredi yetmiyor. Onlarin belki usluplari gerei, belki
gençlikleri geregi bize ters gelebilecek olan sOylemlerine lutfen yanh
anlam vermeyin. Onlarin istekierinin hakli olabilecegini, Ozellikle pul
paralanyla toplanan fonda trilyonlarca paranin oldugunu gOrdukleri bir
ortamda o paralarla bina yapilmasi için giriim!erin yapildigi bir ortamda
hakh olabilecekierini lutfen duunun, Once tepki gostermeyin. Tepki
gosterecegimiz yOnleri de var. Bunun bon; olarak verilmesini istiyorlar,
bunu hiçbir zaman kabul etmemiz mümkün degil. Ama krediyi
yukseltmek istiyorlarsa lutfen reddetmeden Once bunu bir kere
sorgulayahm, duunelim. (Alki!ar)
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Degerli ustatlanm, zaman çok çabuk geçiyor. Hakem yargisina
i1ikin sikrntilanm var, hepimizin var. Once konu Anayasa
Mahkemesinde, bana u!apn bilgilere gore olumsuz ge1iiyor. Hakem
yargisi bizim avukathk mes!egimizde bugune kadar en buyuk
kazarnmlann bainda geliyor. Yan1i!ik!ari yok mu? Var. Yanhlik!ar
yapmadik mi? Evet, pek çok yan1ihk!ar yaptik. Bu yan1i1ik1ar
yonetmeligimizde de var, uygu!amada da var. Ancak hakem yargismdan
vazgeçemeyiz. Vazgeçersek onemh kazanimimiz elden gider. Biz hakem
yargisi konusunda çok daha duyarh olmak zorundayiz.
Bata Birligimize 15 Arahkta bu kursuden bir istirhamda bu!undum.
Arkada1arimin da genel tasvibini a!dim. Sayin Bir!igimizin sicak
baktigini gordum, cok mut!u o!dum. Ocak ayinda "Hakemlerinizin isim
ye adreslerini bi!dirin, gundem be!ir!eyin, ne!erin konuuImasini
istiyorsunuz?" diye bize bir yazi geldi. Size o mut!ulugumu an!atamam.
Hemen hakem arkada!arimizi topladik, ortak çalima!ar yaptik. Sorunu
(like gene!inde sizler!e pay!amak için o!dukça Onem!i hazirhk!ar yaptik.
Ancak Mayis ayinin 17'sindeyiz, o!madi. ubat ayindaki top!anti olmadi,
umarim bundan sonra o!ur. Umarim hakem yargisi Anayasa
Mahkemesinden iptal karariyla çikmadan o!ur.
Neden
sizhyor biliyor musunuz degerli ustat!arim? Adliye Bakanliinin
gosterdigi an!ayii Barolar Birligi gosteremedi. Eskiden -ben o doneme
yetimedim; ama deger!i ustat!anm burada oturuyor!ar- Adliye
Bakanmin imzasiyla ruhsat!ar ge!irdi. 1136 sayili yasa yurur!uge
girdikten sonra, Turkiye Baro!ar Birlii o!utuktan sonra Adliye
Bakanhgi ruhsatlardan imzayi kaldirdi. Onay makami kendisi olmasina
ragmen kaldirdi. imdi 4467 sayi!i Yasada ilgi!i maddesine ek!enen bir
fikrayi firsat bi!en Turkiye Baro!ar son derece
yakisiksiz, vasada olsa bile bir sözcüü ruhsatnamelere yazarak Sezgin
c1eveyasadahi2o!mamasnaradeji
rak, Gaya yakm bir sürecir uyguryQ
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(A1kilar) "Turkiye Barolar Birligi ne kazanacak?" diye çok merak
ediyorum. Stajycrin gözü onunde baroyu ikinci plana atarak ne
kazanacak? Oraya "uygun bulma" sozünu ekleyince Turkiye Barolar
BirIiinin eline ne geçti? Bunun Türkiye Barolar Birliginin deerli
yönetimince tekrar gozden geçirilmesini istirham edlyorum.
Yonetmeliklerde ciddi aksakliklar var. çalimalar var, Barolar
Birligi yonetiminden bu çahma1arin hiziandirilmasirn istirham
edlyorum. Ankara Barosu olarak her tUrlü katkiyi yapmaya haziriz
degerli ustatlarim.
Degerli ustatlarim, meslek kurallarina gelmek istiyorum. Bu
toplantinin gundemi belirlenmeden once degerli Bakanimiz ye Sayman
arkadaimizla birlikte bir çahma yaptik. Ankara Barosunun gundeme
i1ikin g6rU1erini aktarmak amaciyla bu toplanti yapilmiti. Orada Sayin
Baflanimdan y e Sayman arkadaimdan bir istirhamda bulundum. Yasa
çikti, pek çok yonetmelik yapildi. Avukatlik meslei bu ulkede yepyeni
bir konuma geldi. imdi 1971 yihnda yapilan meslek kurallariyla, degien
yasa kurallariyla avukathgi sUrdurmek pek pratik gelmiyor. Deimesi
gereken kurallar var. Yonetmelikierle birtakim apIayiIar getirdik, ancak
bunun meslek kurallariyla Ortümesi gerekiyor, yasayla Ortümesi
gerekiyor. Onun için lutfen mali genel kurul oldugunu da dikkate alarak icabrnda bir gun daha ekieyerek burada meslek kurallarirn tartiahm
dediE Olrnadi, ayin Bakanimin kendine gOre Kakh nedenleri vardi.
Ama degerli ustatlarim, avukatlik meslek anlayiini çagda duzeye
getirmek istiyorsak, avukatligi halkimizin güven duygusu içinde
yapilmasini, halkirnizm meslege baki açisinin degimesini istiyorsak
meslek kurallarini daha zaman geçirmeden sorgulamak zorundayiz.
ç4da kuratlari veya bugunku yasaya uymayan kurallari, ornegin
giyap, oradan çikarmamiz gerekiyor. Bunun için bugunden balamak
Uzere Mayis 2004 ayinda olaganustu genel kurul yapilmasini ben Ankara
..
Barosu olarak Turkiye
Barolar Birligrnden istirham ediyorum.
Emrettik!eri takdirde her türlu altyapiyi, baka ulkelerdeki meslek
kurallarini kendilerine takdim ederim, verilecek her gOrevi de Ankara
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Barosu olarak yapmaya haziriz. Ama lutfen istirham ediyorum, bu
konuda daha fazla geç kalmayahm.
Kamu avukatlariyla ilgili bir-iki noktaya deinmek istiyorum.
Ankara Barosu olarak bu çileke meslektalarimizm sorununa göreve
geldikten sonra el attik. Onceden de hazirhklar vardi, onun devami
anlamrnda soylUyorum ye bir öneri hazirladik. Bu öneriyi siz degerli
bakanlarima, 73 baro ye Turkiye Barolar Birligine faksladik. Epeyce
barodan guzel yamtlar aldik, oneriler aldik. flu yasa önerisini Turkiye
BüyUk Millet Meclisine gotUrduk. Ben arkadaIarimla beraber Turkiye
Buyuk Millet Meclisi Bakanini, bakanvekiIlerini, Adalet Bakanini,
Maliye Bakanini, deviet bakamrn, grup bakanlarini ye pek çok
milletvekilini ziyaret ettim, istirbamda bulundum, hepsi sicak baktilar ye
adeta aralarinda yasa tasarisi haline getirmek için yari baladi, §imdi bu
noktayiz. Sizlerden ye Birligimizden bu konuda kamu avukatlarimizm
sorunlarina çözüm getirmek için ça1imalara destek vermenizi istirham
ediyorum.
Teekkür1erimi iletmeden once TUrkiye Barolar Birligine olum
yardimlari konusunda bir noktadan teekkur etmek istiyorum. Bu guzel
uygulamayi balattik1ari için ben Ankara Barosu olarak çok memnunum
ye cenazesi olan mes1ektaIanmiza ciddi anlamda bir görev yapma firsati
verdiler, bu bakimdan teekkUr ediyorum.
Avukat evi konusunda avukat sozcugunu kullanmasak herhalde
daha iyi olur. TUrkiye Barolar Birliinin Balgat'ta yapmak istedigi
tesislere ilikin olarak herhalde bir yanh anlama olmu, bana degerli
meslektalarimdan bu konuda yakinma geldi. 15 Aralik 2002 tarihinde
Bakanlar Toplantisinda ne söylediysem ki, o sOylediklerim Turkiye
Barolar Birliginin çikardzgi kitapçikta mevcuttur. Ankara Barosu olarak
biz o gOrulerdeyiz degerli ustatlanm, g6ru1erimizde hicbir degiiklik
yok. 0 arsayl alanlardan ye oraya yapilacak hizmet binasi, benzeri
tesisler yapanlardan Tanri razi olsun. (A1kilar)
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Bu meslegimiz igin bir kazanimdir, bunda Mc duraksamiyorum.
Turkiye Barolar Birligmnin, kasetçilerin uzerinde çahirken kaset
sesinden çaliamayaeak bir ortamda bulunmasindan en fazia rahatsizlik
duyanlardan biri benim, kulagim agir imttigm için oraya çalimaya
gittigimde konuulanlani duyarrnyorum. Aynica Ankara Barosu bu
tesisten en fazia yaranlanacak barodur. 0 nedenle Ankara Barosunun ye
Ankara'daki meslektalarimizin fankli bir düuncesi olamaz. Lutfen bu
konuda size gelen yanli izienimleni bin kiyiya birakin; bunun yapilmasi
lazim. Ancak sikinti orada degil; sikinti yanatacak, kaynak ye iin
planlanmasinda. Mutlaka yapilmasi gereken bu binaya siz butun
öncelikleninizi bir yana atanak turn kaynaklaninizi sefenber ederseniz ite
orada "acaba dognu mu yapiyoruz?" diye ben kendi kendime sonuyorum.
Sunemi atigim için sizden özUr diliyorum. Sabirla dinledigmniz için
çok teekkün ediyorum, saygilar sunuyorum efendim. (Alkilan)
BASKAN- Biz teekkür ederiz Bakan, sag olun.
Efendim, Saym Semih Guner'e çok teekkun ediyoruz. Sinada Izmir
Baro Bakanimiz Sayin Bahattin Ozean Acan var. Nezaketinize siginarak
eger süremiz kalirsa daha sonna Istanbul Baro Bakanimiz Sayin Kâzim
Kolcuoglu'na söz vermek istiyoruz. Bari bugUn üç baromuz konusun.
Buyunun Bahattin Bey.
çetin Bakanim, anada konuurken "barolani bozmayahm" dedik.
Ama daha sonna sira sizde. "Hayir" denilirse siz konuursunuz, o sorun
degil. Butun buyuk barolanimiz konuunca "Istanbul'u yadsimak da
olmaz, Istanbul konusun" demitik. çunku yanina ban delegelenimizin
bunada bulunmama durumu da van çetin Bakanim. Yann bazi delege
arkadalanimiz "geziye katilacagiz" dedilen. Oyle olunca "bari bugun
buyuk barolarimiz konusun" diyonuz. Yanin devam edecek konumalar,
bu nezaketen bin teklif.
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SALONDAN- Her baro buyuktur. (A1ki1ar)
BAKAN- Bahattin Bey buyurun.
Av. BAHATTIN OZCAN ACAR (Izmir Barosu Bakani) . Sayrn
Divan, Birligimizin degerli Bakani, degerli YOnetim Kurulu uyeleri,
deerIi bakan1arim, Gene] Kurulumuzun degerli delegeleri, sevgili
mesIektaIarim; ben konumamda benden Once konuan degerli
Ustatlanmiza bazi atiflar yapmakla yetinecegim. Uzun, ayni konu
konulan tekrarlamamaya qahacagim; buna gayret etmeye ça1iacaim.
2001 Genel Kurulumuzdan sonra 4667'yle degiik Avukathk Kanunu
uygulamasrnin getirdifti yogun hazirhklar, yonetmelik hazirlikiari, diger
yapilanma çahmaIari, bu Birlik Yonetim Kurulunun onunde Ozellikie
Kasim ayina kadar çok yogun surdurulmesi gereken çahmaIar, bence
gorebildigimiz kadariyla bUyuk gayret içerisinde sonuçlandi. Elden gelen
butun çabalar gOsterildi.
hazirlandi. arada Birligimizin Yonetim Kurulu onceki yanetimlere
oranla, (goziemlerimizi, sadece kiiseI degil, diger arkada1anmin da
gOzlemlerini aktanyorum)
Daha barolara yakin, barolarla daha temas ederek, gerek bolgesel
dUzeyde, gerek ii duzeyinde daha iIikilerde sicaklik ye temaslarda bir
yogun1ama goziendi; bu olumlulukiari belirtmek durumunda iz. Bunun
yaninda Turkiye Barolar Birliginin artan gOrevi kartsinda Yonetim
Kurulu toplantilari ayda birden 15 güne ahndi. Bu noktada yoftun bir
mesai harcandi. Bunun yaninda fill saldiriya ugrayan mes1ektalarimizla
ilgili gOrebildigimiz kadariyla etkin çaIimalar yapildi. Tabii bu konuda
benden Once konuan arkada1arimizin sOz ettikleri bazi olaylara
yetiememe durumu varsa Birlik Bakanimiz bu konuda mutlaka cevap
verecektir. Ama bizim gOzledigimiz kadanyla fill saldirilarin da arttigi
bir dOnemde, yani meslegin icrasi sirasinda §iddeth saldirilarm ye can
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SpiJ'I kayiplarinin oldugu bir dönemdi. Ayni zamanda Birligimizin bu
doneminde toplantilann bUtün tutanaklan kitap haline getiril4i,
yayimlandi, §effafllk, saydlk bu anlamda saglandi. Hilal Hanimin da
behrttigi gibi gidemedigi toplantilarin konuma metm Onüne gelerek o
toplantiya da katilmig gibi bilgi edinildi.
Yasada çok önemli bir degiik1ik barolarimizin uzun sureden ben
flulen yaptikiari insan hakiarini korumak, bunlan yaama geçirmek,
hukukun ustunlugunu savunmak yasaya geçtikten sonra da Birligimizin
bu konuda kurdugu Insan Hakiari Merkezi y e bama getirdigi çok
degenli bilim adami Sayin Profesor Doktor Ibrahim Kaboglu'yla yapilan
ça1ima1ar çok olumlu adimlardi ye bu adimlarin ye benzeri ça1ima1ann
surdurulmesi genektigine inaniyoruz.
Yalniz elefliri olarak degil; Birligimizin daha saydam olmasini
istiyoruz. Bundan sonra web sitesinin çok daha verimli, etkin, guncel
olarak kullanmasi, Binlik Yonetim Kurulu kararlarinin tabii ozluk ye
disiplinle ulguli bazi noktalar veya açiklanmamasi gereken bazi konular
haniç, web sitesinde yayinlanmasini istiyoruz; bunlar saydam olmah.
Bazi ornek karanlar, ogretici kararlar barolara gonderilebilmeli. Barolar
bu kararlari çahma1armda emsal alabulmeli. Basinla iIiki1er bugune
kadar surduruldugu gibi surdurulmemeli. Basinla iIiki1er daha modern
anlamda, gerekirse bu konuda muavirIer ça1itirarak etkin olmali,
Binligimizin hukuk gundemine yaptigi y e yapacagi mudahalelerin
mutlaka gOrsel y e yazih medyada layikiyla yen almasi saglanmah.
Yine onumUzdeki donemle ilgili -rapora i1ikin konuuyorumhukuk fakultelerindeki airi arti, kontenjan fazlaligiyla ilgili raponlarda
ciddi bir çahma gormek istiyoruz; bu konuda mudahaleci olunmah. Bu
konuda kamuoyu o1uturu!ma1i; çunku §U anda 36 civannda hukuk
fakultesi oldugunu buliyorum. Yogun bin egitim y e deviet fakülteleninde
de niteligin her geçen gun dutugu gerçegi karimizda.
Yine Onumuzdeki donemlenle ilgili hukukun siyasa11amasiyla ilgili
Binligin mucadelesi olmali, biraz sonra deginecegim bir odul meselesi
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maalesef Birhgin aldigi bir kararla uluslararasi styasetle hukuk
karitiri1mitir. Birlik, onumuzdeki donemde baka1ari tarafindan
siyasailatiri1an hukukia ilgili mucadele ederken kendisi de bu tür
adimlar atmamah.
Devlet -mahkemelerinin kaldinimasi yolunda calima
yurutuimeli, hukuk devietine yapilan saldirilar Turk Silahh Kuvvetleri
adina yapilan birtakim açiklamalarin siyasi organlara ye yasamaya,
yürutmeye dolayli ya da direkt mudahalesine kari hukuk devieti ye
hukukun ustunlugu ilkesinin hayata geçirilecegi ilkesi Birligimiz
tarafindan ortaya konulmah. Yani ulkemizde son sözün demokrasi
ilkeleri y e hukukun ustunIuu çercevesinde, kuvvetler ayrimi ilkesi
çerçevesinde hayata geçirilmesi noktasinda Birligimiz gerekli
mudahaleleri y e çiluIari yapabilmeli.
Degerli meslektalarim, çok onemli iki yasa tasansi gundeme
gelecek. Bu sabahtan beri sözU edilen yasalarin içinde bunlar gecmedi.
Biri Kamu Yonetimi Yasasi, biri Yerel Yonetimler Yasasi, bunlar
ulkemizi §ekillendirecek y e yarmiardaki yaamimizt belirleyecek olan
yasalar. Ozellikie Kamu Yonetimleri Yasasi "saydamlik, §effaflik" adi
altinda kendi içenisinde alti-yedi tane ilke getiriyor. Kime kar' §effafllk,
ne kadar §effaflik, hangi sivil toplum kurululanina §effaflik, hangilerine
degil, uniter deviet konumu ye same. Bu Kamu Yonetimi Yasasi ye Yerel
Yonetimler Yasasinda Birligirniz u anda kornisyon kurup çahrnaya
baIarnah.Mutlaka balamali; çunkU ulkemizin en temel yasalarrndan bin
tanesinin hazinlikiani gundemde.
Bu ileniye donuk ozlem y e rapora ilikin tespitlenimden sonra biz bu
eletinileni ya da bu yak1aimlani Binligimizin kurumlamasini saglamak
içmn gonmek istiyoruz. Yani TUrkiye Barolar Binliginden çok §ey
bekliyoruz; ama daha onceki bir konumaci arkadaimin da belirttigi gibi
Turkiye Barolar Birligi çok amatOr çahiyoi. Turkiye Barolan Binligi
yonetieileni kendi ileniyle megul olmak durumundalar. Turkiye Barolar
Binligi yoneticileni 15 gUnde bir Anadolu'dan gelip orada oturup kanarlar
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almak durumunda!ar ye kurum1amayi engefleyen, geciktiren bir konum
yaratmakta. Bu e1etiri1er çerçevesinde baktigimizda Turkiye Barolar
Birliginin komisyonlariyla, kalici kurullariy!a, burada ça!ian
elemanlariyla biIiim ye her turlu akademik donanimlardan da
gerektiginde yardim alarak kurum1amasi, el attigimiz zaman butun
bilgileri, kaynakiari orada bulmayi oz!ememiz bizim bu eleflirileri ortaya
koyarak Birligimizi kurum1amaya, ka!ici1amaya ye hukuk gundemine
mudahale edebilecek bir kurum haline getirmeye yoneliktir
oz!em!erimiz. E1etiri1erimizi de bu kapsamda degerlendirmelidir.
çok kisa geçiyorum. Anayasanin yargi bolumuyle ilgili daha once
konuan arkadaimiz, yani barolanmizin savunma OrgutUnun yürutme
bolumUnden yargi bolumune ahnmasi mucadelesi surduru!urken
Anayasa Mahkemesine iptal davasi açi!ma yetkisinin de verilmesi israrla
gundeme getirilmeli ye savunulmali. tkinci maddeyle ilgili Sayin
Bakanim sikintilarini acik!adi!ar, ayni sikintilari yaiyoruz. Ikinci
maddeyle ilgili butun barolar kari1atik!ari zorlukian Birlige
u1atirma1dar. Bu konuda dokumantasyon saglamali, hangi birimlerde
nasil tikaniyoruz ye bir de be!ediyelerde Ozellikie bilgi edinmek isterken
harç ya da haraç Odemek zorunda kaliyoruz; bunlarin da tespitleri
yapilmah. Yasa ye yanetmelikier aksiyor. Su anda hem yasamiz aksiyor,
hem yönetmelikler aksiyor.
Biz bu Gene! Kuru!da isterdik; ancak daha sonra yapi!abi!ir.
Yonetmelik!erde CMUK, ad!i yardim, staj, hakem kurulu
yOnetmelikierinde aksayan yOn!erin tespiti için mutlaka Mr veya iki gun
top!anti yapi!mah ye bunun için benden once Ankara Baro Bakanimizin
da be!irttigi gibi ubata p!an!anan Hakem Kurulu Toplantisi en kisa
zamanda yapdmah, staj egitim merkezleriyle ilgi!i toplanti hemen bunu
iziemeli. Ad!i yardim, CMUK u!ke çapinda fark!i uygulamalar, farkh
yak!aim!ar var; bunu birlik çOzecek, bizi bir araya getirme!i, bir araya
ge!ip bun!ari konumahyiz ye bu yOnetmelik!erdeki degiik!ik!eri
tartima!iyiz.
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Birçok gOrüümü Diyarbakir Baro Bakam, Ankara Baro Bakani
bu ruhsat_ylcimIjk konusunda due, getirduler, aynen katiliyorum.
arolari olarak goruyorsak, savunmanin bagimsiz orgutleri
olarak goruyorsak, avukati baronun üyesi olarak goruyorsak, avukata
stajinda emek veren kurumu baro olarak goruyorsak ye baroyu bir §ube
olarak gormuyorsak, baro bakanini bir mudur olarak ya da ube
bakani olarak gormuyorsak ruhsatlardaki yaklaimi deiflirmek
zorundayiz.
"Yasa boyle" demeyelim, bu yasayi yaptiran da biziz. Bu yasaya
uygun bulma "o kavrami sokturan da" biziz. 0 yasadan sonra bu
yonetmeligin imzalanacagrna i1ikin yonetmeligi hazirlayan da biziz.
iksa, baro bakanlarim bunu uygun buluyorlarsa benim bir diyecegim
olmaz. Ben konuyu sadece ortaya atmak istiyorum. Aylarca Once biz
Birlige çektigimiz bir faksla, yaziyla bu konunun bugunku Barolar Birligi
Gene! Kuru!u gundemine tainmasini istemiflik. Daha sonra
gorutUgum Bakan Yardimcisi arkadaimiz "konu yasalarda ye
yonetmeliklerdeki aksakliklar kapsaminda ele almabilir" dediler; ama o
da olmadi ye dolayisiy!a ruhsat ye kimlik konusunu biz ancak rapor
Uzerine gorUmelerde getirebildik.
Degerli arkadalar, Bakanimizin bir dergideki rOportajirn
okudugumda bu yakIaimi bence uygun degil, Bakanimiz §oy!e
soyluyor: "Kimlik konusunda da itirazlari oldu; ama sonra bunlar
sustular, 18-20 bin kimlik verdik, aliir giderler." Bu dogru bir yaklaim
degul. Yani o roportajdaki uslup aynen buydu. "Ee ruhsatlarda da bir
sUre mirildamrlar, 'barolarm bagimsizhgi, savunmanin bagimsizhgi'
deHèrsonraunutulurgider, devam eder gider." Bu temel bir meseledir.
Ebagimsiz savunmanin örgutU bagimsiz barolar miyiz? Yoksa
vesayet makammin, Adalet Bakanhgindan TUrkiye Barolar Birligine
geçmesi sonucu ubeler durumunda miyiz? Bunlarin degerlendirilmesi
gerekir. Lafi uzatmak istemiyorum.
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ArkadaIar, Barolar Birligimizin merhum All Günday adina Yilin
Hukukçusu Odulunu Sayin Rauf Denkta'a verdigini hepimiz biliyoruz.
Kibris mueadelesi, uluslararasi siyasal bir mucadele; bunun uluslararasi
hukuk boyutu elbette var. Ama Sayin Rauf Denkta'in hukukçulukla
ilgili itigalinin 30-40 yil öncede kaldigina inaniyorum. Yaniyilrn
hukukçusu olmasi için Sayin Rauf Denkta'in ne tür bir hukuki
mucadele yuruttugunu bilmiyorum, cahilligime verin. (A1kilar)
Bu ödullendjrme hiç uygun o1mamitir. Kibns'i biz avukatlar olarak
tartimadik. Biz Kibris'i tartimak zorundayiz. Evet, Ankara Baromuz,
tstanbul Baromuz ye Turkiye Barolar Birligimiz panel ye konferanslar
duzenlediler; ama orada konumaci1ar konutular, gorulerini aktardilar,
biz tartimadik. Kibrts'la uzlama nedir, nasil olmasi gerekir, Kibns
politikasi nedir? Kaldi ki, bu Odul baka §eydir, Kibns politikasrnda Rauf
Denkta'in hakli olup olmadigi ayri §eydir. Bu nedenle elefliriyorum.
Yihn hukukçusu odulu Sayin Rauf Denkta'a verilmemeliydi.
Son sdzüm; Trak Savaiy1a ilgili, Irak'a saldiriyla ilgili TUrkiye
Barolar Birligi, diger barolarimizia birlikte etkin bir mucadele vermitir.
Ama bugun yeni bir görev bizi beklemektedir. Yarin da bununla ilgili bir
önerge takdim edecegiz. JJluslararasi meruiyeti tanimaksizin zorla
Irak'a yerleenlerin Irak'ta yaptikian y e yapmaya devam ettikieri
flillerinden dolayi da Güvenlik Konseyi tarafindan kurulacak bir
mahkemede savag suçlularin yargilamasi rejimine tabi tutulmasi
gerektigini onerecegiz y e bu konuda Barolar Birligimizin dunya
barolarini bir mektupla uyarmasini y e harekete geçirmesini teklif
edecegiz. Bu Türkiye acisindan son derece onemlidir.
Beni dinlediginiz için hepinize teekkur ediyor, saygilar sunuyorum,
sag olun. (Alki1ar)
BAKAN- Teekkur ediyorum Sayin Bakan.
Efendim cetin Turan Bakan, buyurun Sayin çetin Turan.
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Av. çETiN TURAN (tzmir Barosu Delegesi)- Sayin Divan, degerli
Birlik bakanIari, degerli delege arkadalanm; hepinizi saygiyla
selamhyorum. Bir konuma krizi yaanildi. Zaten bana geldigi zaman
benim kimseye devredecek sürem kalmamiti, saat 18 oldu, salonu
boaltmak zorundayiz. Benden hangi sürenin istenildigini de pek
bilemiyorum. lid dakikahgina da olsa konurna hakkzmi kazanmq oldum.
Ama neden boyle bir sikintiya sokuldugumu ben anlayamadim.
Her Barolar Birligi delegesi gibi ben de burada Baromu temsilen
gelen bQtun delegelerle eit statüye sahip bit avukatim. Bir baka
gerekçeyle, yani bir baka baronun u sirada konumakta olan benjm
erilmek istenilmesini anlayamiyorum. (Salondan itirazlar)
Efendim, ben Oyle duydum.
BAKAN- Gerek yok çetin Bakanim.
Av. çETiN TURAN- Sayin Kolcuoglu, sizi tanidigimi, size söz
vermek igin de kendi sozUmden vazgeçecegimi de bilirsiniz, lutfen
arkadalar. Mesele açikhga kavutu, tamam efendim.
BAKAN-Zaten.KânmrBakanrnbir.talebLoImadi., Barolar Birligi
çahmaIarina aktlf olarak katilan sayisal itibariyle (Ic buyUk baro var.
Yonetmeliklerde görev aldilar. (GurultUler)
Av. çETIN TURAN- Degerli arkadaIar, izin verir misiniz? Ben
konuurken "Istanbul Barosu, kuçUk barodur" demedim-4
ki.
SALONDAN- Diyernezsin zaten.
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Ax. çETIN TURAN- "Diyemezsiniz" deme, dilin kemigi yok,
diyiveriyor. Bir bakasi dedi.
BAKAN- Arkada1ar, lutfen hatibe mudahale etmeyelim, lutfen
karihIdi konumayahm.

Av. çETIN TURAN- Ben Istanbul Barosuna saygi duyan bir
delegeyim, kimse otekine gore üstün degil. Benim soylemek istedigim bu.
Bana da bir söz verilmise izin verilsin, ben de bu sOz hakkimi
kullanayim; bundan daha dogal bir talep olabilir mi arkadalar? Burada
yapilmak istenilen nedir?
BAKAN- LUtfen, sakin olahm. Degerli arkadalarim, haklisiniz.
Zaman zaman usul hatalari da tartiilabilir, dogaldir, olacaktir da; ama
bunlarda kasit ararsak yanli olur. Yani bizim OrfUmuzde, gelenegimizde
bu olay vardir. Bir buyuk geldi mi ayaga kalkariz. Ama buyuk kelimesini
abartirsak ite o zaman olmadi. Tabii haklisiniz, buyuk baro diye bir ey
yoktur, dogrudur, o fikre ben de katiliyorum.
Lutfen buyurun.
Av. çETIN TURAN (tzmir Barosu Delegesi) Deerli delege
arkadalarim, Barolar Birligi ça1ima Raporu üzerine gorulerimi kisaca
açiklamak istiyorum. Ancak bu saatte sabrinizi tairmak niyetinde
degilim. Benden Onceki konumalarda due getirulen dUunce1erle
çakitigim konulari tekrarlamayacagim. Elbette ki, Türkiye Barolar
Birligi YOnetim Kurulunun yaptigi §eylerin sadece e1etirecegim
bolUmlerini due getirmekie birlikte zaman darligi nedeniyle onlarm daha
olumlu olarak yaptikian §eylere deftinme imkânimin olmadigmi kabul

122 çETiN TURAN

27. 0uAN4
GENEL
KURULU -

etmenizi rica ediyorum. Bu onlarin iyi bir çahma yürütme durumunda
o!duk!ari bazi konulari gormedigim anlamina gelmiyor.
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Degerli arkadalar, big kimse deginmedi. Ben Mali Rapor uzerinde
bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum, hiç kimse deginmedigi için
yapiyorum. Diyarbakir Gene! Kuruluna kati!dik. Bu Gene! Kuru!da §U
e!imde gordUgunuz Mali Rapor. yayim!andi. Bu ma!i rapora gore
14.4.1999 i!e 24.4.2001 arasindaki çaIima donemi hesap!ari çikan!di. Bu
dOnemde tOren ye agirlama için yapilan harcama 9 mi!yar -yuvar!ak
rakam soy!uyorum- temsi! gider!eri 7 milyar, konferans ye seminer gideri
63 mi!yar. Aym Gene! Kurulda Onumuzdeki iki yi!!ik dOnem iqin tespit
edilen taslak butçede, yani §U anda hesap!amasi yapilan dOnem için
tespit edi!en tas!ak bUtçede tOren ye agirlama tabmini butçe, tOren ye
air!ama 25 mi!yar, temsi! giderleri 35 mi!yar o!arak ongoruldu. Bu defa
karimiza gelen u son raporda 115 mi!yarhk bir harcama gOrüyoruz.
Yani tören ye agir!ama gider!eri fashyla temsil gider!ermni de
bir!etirmi!er, 60 mi!yar etmi. TOren ye agir!ama gider!erinde 60
milyari yaklaik 60 mi!yar!ik amiiz.
Ikinci rakam udur: Konferans ye seminer; gene eski rapordan
a!arak sOyluyorum, 4 yil Onceki ça!ima doneminde konferans ye seminer
o!arak 63 mi!yar harcanmi; ama ongorulen rakam bu dOnem için 50
milyar. Yeni çahma Raporuna baktim. Oradaki Mali Raporda denihyor
ki; "konferans gideri için ongorulen rakam 160 milyar." Ikisi arasinda bir
uyum olmasi lazim. Eski tas!ak raporda "50 mi!yar" diyorsa, imdi
Onüme ge!en raporda neden "160 mi!yar" diyor? Dondum tekrar baktim,
tekrar baktim, bazi ka!emlerin birbir!eri içine girdigmni gordum; hangi
ka!emler girmi? Konferans ye seminerin 50 mi!yari, yOnetim, disiplin,
denetleme kuru!u Uye!erinin yo! giderleri olarak OngOrU!en 70 mi!yar ye
dig i!ikiler ka!emi a!tinda ongoru!en 40 mi!yar!a bir!qtiri!mi, hepsi 160
mi!yar etmi ye bun!arin tamami konferans ye seminer ka!eminde
bir!etiri!mi.
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ArkadaIar, konferans y e seminer kalemiyle Yonetim Kurulu
uyelerinin, Disiplin Kurulu Uyelerinin yol giderlerinin ne ilgisi var? Ben
ça1ima Raporunu okuyorum, çaIima Raporunda diyor ki: "Bizim
yonetimimiz effaf y e saydam" "hem §effaf, hem saydam" diyor. Bu
benim deyimim degil, rapordan aldigim deyimdir. Sadece §effaf degil,
ayni zamanda saydam. Ama §imdi burada ben bunu gOremiyorum ye 160
milyar olarak ayrilan bu konferans kalemi 396 milyar olarak
gerçek1emi. Simdi benim Yonetim Kurulundan eleflirilere cevap
verirken bu konuya bir açikhk getirilmesini isteme hakkim var. çunku
baktigim zaman konferans gideri olarak yapilan harcamalarm oldukça
yuklu oldugunu görUyorum. Bu detaylandinimanin yapilmasina ihtiyaç
oldugunu duinuyorum ye konferanslarm konusuna baktigim zaman da
bazi eksikler gOruyorum.
Arkada1ar, biz bu 400 milyar liraya yakin bir rakami, yani
ongorulen butceyi 91 milyar da aarak gerçek1etirdiimiz bu Liii
durumu hangi konferanslara harcamalar yaparak gerçekietirdik.
"Konferanslara harcanmasin" demiyorum arkadaiar, seminerier, açik
oturumlar, tartima1ar, sempozyumiar, hepsi Barolar Birliginin görev
alam içerisine giren çaIima1ardir y e oidukça da yuklu bir çaiima
yürUtmütUr; bu nedenle de kutluyorum. Ama baktigim zaman bu
konferanslarin eksigi var. Avukatlik mesleginin evrensel geiime1erini
inceleyen, bunlarin Turkiye'de nasil uygulanacagim kari1atirma1i
hukuka gore yapan hiçbir çahmaya rastlamadim.
Arkadaiar, birkaç kez son Avukatlik Yasasi degiik1iinin
Meciisteki alt komisyon çahma1arina katilma ansim oldu. Orada unu
gOrdum: Avukathk Kanunuyla ilgili eger §u anda dahi §ikayetlerimiz
varsa bunun sorumlulugunu Parlamentoya atma haklumiz yok. Once
kendimiz önümüze dosdogru, dOrt dOrtiük, gaga uygun bir Avukatlik
Yasasi Tasarisi hazirlayip getirmek zorundayiz. Bu çahma donemi
geidiginde barolara yazi yazip Avukathk Yasasi degiiyor, acele bir ay
içerisinde bize istekierinizi bildirin" diyerek yurutuien bir çahmayia
saIanmaz. Bunun altyapismin hazirlanmasi gerekir. Barolar
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bu konieranslarda bu eksii vardir, komisyonlarda da bu eksigi vardir.
tni yeni bir komisyon kurarak bu çalimalari §imdiden balatmalidir.
ButUn dUnyanrn, Avrupa Birliginin, Avrupa Birligi üyesi Ulkelerin
avukatlik yasalarini bilmeliyiz arkadalar.
Avukatlarin hangi hakian var? Onlar hangi hakiari kullaniyorlar;
bunu bilmeliyiz. Noterler §imdi Noterlik Yasasi çikariyorlar. Her bir
satinn altrnda deniliyor ki; "Avrupa Birligi ulkelerinde noterlerin bu
hakiari oldugu için onlara bu hakiari veriyoruz." Bizim Avukatlik
Yasamizin boyle bir referansi yoktur. Son degiik1ikte de boyle bir
reféransimiz yoktur. Yaptigimiz birçok degiiklik bazen tesadufen
o1mutur, bazen el yordamiyla olmutur; bu bize yakimaz.
Ben "Avukathk Yasasi degiikligi alt komisyonunda avukatlara
vekaletname duzenleme hakki verilmelidir" dediim zaman eger oradaki
komisyon üyesi millétvekilleriyle degil de, o komisyonda bulunan
meslektaimla bu konuyu tartimak zorunda kahyorsam y e meslektaim
"henuz avukatlar bu olgunluk duzeyinde degil" diyerek bu teklife kar'
çikabiliyorsa bu eksiklik bizdedir arkadalar. Bizim bunu evvel emirde
çOzmemiz lazim; bu da bekleyip yumurta kapinin azina geldiginde
barolara yazi yazip "Avukatlik Yasasi için hazirlanalirn" . demekie olmaz.
imdiden bunun hazirhgini yapmak, bunun altyapisini oluturmak
lazim.
Turkiye'nin en uzak koesindeki avukatrn ulaabilecegi web sitesini
Barolar Birliginin oluflurmasi y e bu dokumani Turkçe'ye çevirip
redakte ettirip web sitesine yerletirmesi y e bu altyapiyla bUtun
avukatlarm bu çahmaya katilmasini s4lamasi lazim. Yoksa "buraya §u
Eaodan bu kadar delege gelecek, bu barodan §U kadar delege gelecek"
diye ne kadar farkli dUzenlemeler getirirsek getirelim, biz bu
çahmalarin yeterlilik duzeyini yukseltemeyiz.
Deerli arkadalarim, avukat evi ya da baro hizmet binasi; §imdl
gene §effaflik konusuna deginmek istiyorum. Surada bir sinevizyon
gOsterisi iziedik, data ov yapildi. Ben merak ediyorum, bugune kadar bu
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çahmadan kaç arkadaimizin haberi oldu? Bana zaman zaman gelen
tebrik kartlarinm uzerindeki bir fotograftan bir gey gOruyordum. cahma
Raporunu aldigim zaman cahma Raporunu okudum ki, birtakim
mesafeler ahnmi; neler yapi1mi? Birtakim firmalarla gOrumeler
yapilmi, projeler hazirlanmi y e mujdesini de aldik, Onumuzdeki
aylarda da temeli atilacak. Arkada1ar, Barolar Birligi bu yOntemle bir
avukatlik hizmet binasi üretmemeliydi. Bana sorarsaniz bu effaflik
degil. Eger biz boyle bir projenin içine gireceksek; birineisi o projeyi
uygularken kullanacagimiz kaynaga son derece Ozen gOstermek
zorundayiz. Bu konudaki e1etirilere katihyorum.
Ikincisi, biz bunu uluslararasi demeyecegim; ama ulusal duzeydebir
yarima konusu yapmaliydik. Gazetelere Han vererek "baro hizmet
£ai - yaptirlyoruz, butun bu konuda kendine guvenenlerin_jji
yarimaya katilmasini, baro hizmet binasi projesi getirmesiniistiyoruz"
demeliydi; bu yapilmadi. Belli firmalara gonderildi. Simdi temeli
atilacak, arkadalar boyle olmaz. Bizim burada gOrdUgumuz bir maket
uzerinde yapilan gOsterinin elbette ki avukatlari etkileyen tarafi vardir.
Elbette ki herkes Ankara'da boyle binamizin olmasini ister. Ama siz bize
cahma Raporunda derseniz U, ki ben ça1ima Raporunu o cumlenin o
ifadenin bir ihmal, bir hata neticesi girdigini duunuyorum. Ashnda o
duuncenin, o farkhhgin doru olmadigi kanaatindeyim. "25 trilyonluk
arsayi Hazineden 4 trilyona aldik" demek y e bununla da Ovunerek bunu
calima Raporuna yazmak, gOzden kaçmi olmasi gerekir diye
duunuyorum. Eger oyleyse bu hem Barolar Birligi Yonetim Kuruluna,
hem Barolar Birligi Sayin Bakanina, hem de buradaki butun delege
arkadaIarima yapilmi bir haksizhktir.
Arkadalar bu raporu siz, bu rakamlari siz Ticaret Odasinin ya da
TUSIAD'111 calima Raporunda gordugunuzu duunun, uzaa çekilin ye
bir avukat olarak bakin y e havada uçuan o ilginç sOzlerin, suçlamalarm
iigi altinda inceleyin y e kendinizi bir yere koyun; bu katlanilacak bir ey
degildir arkadalar. GunUn birinde siz ortaya hukuk adina, hak adma,
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nze atarsa
adalet adma çiktiginiz zaman bin bu çahma Raporunu onuu
o zaman ne diyeceginizi duUnün. (Aiki1ar)
Degerli arkadaiarim, son olarak §unu sOylemek istiyorum:
Arkadatar, bizier siyasete kari olan insanlar degiiiz. Nasil bir
avukatsak, nasii hukukun üstuniUgunu savunuyorsak ayni §ekiide bu
ülkede yaayan insanlarm siyaset yapma hakkini da savunuruz;
pohtikaya bakig açimiz budur. Ama Barolar Birlii olarak behrli bir
politik konuda bir açiklama yapacagimiz zaman son derece titiz oimamiz
gerekir. çunku Barolar Biriigi agirhkh olarak meselenin hukuki tarafini
on plana çikarmak zorundadir. Ornek vermek istiyorum: Barolar Birligi
bence yanh yapmitir. Turkiye'de bir erken seçim yapildi. Bir erken
seçim karari ahndi, bu karar kariik bir ortamda ahndi. Ama o karar
ahndiktan sonra o gunlerde soyleyenler de vardi; ama seçim sonrasinda
goruidu ki, ortada çok buyuk bir tezgah donmutur. Yani Turkiye'de bir
hderin hastahgi bahane edilerek, baka liderierin ihtiraslari kulianilarak
Amerika'dan gonderilen bir baka temsilcinin misyonu one suruierek
Turkiye'de bir erken seçim havasi estirilmi y e Turkiye erken seçime
soku1mutur. Bu erken seçimden qikan sonuç nedir? Içimize sinen bir
sonuç mudur? "Barolar BirIiginiw gorevLbu-secimin sonunda
dersini
--C-aid" faian fiiandemeidegi1dir. Beilci dersini aimasi gereken daha
--------------.
bakaiari
da var, eksik -kaidi. Ama bugun eger Turkiye tarihinin en
tutucu hareketi yUzde 33 oyia Pariamentonun yuzde 66'srni ele
geçirdiyse y e Anayasayi degiflirecek güce eritiyse y e karisindaki
muhalefet oidugunu soyieyen kipirdayamiyorsa, eli yetmiyorsa, koiu
yetmiyorsa, gücU yetmiyorsa Turkiye Baroiar Birhgi kaikip bu sonuçia
-ovunemcz. (Aiki1ar)
Ben §UflU bekierdim: Erken seçim öncesinde Baroiar Birligi iki tane
açikiama yapti, çahma Raporunda da var y e hiçbir hukuki degeri
oimayan bir açikiama yapti. "Aksi haide haikimiz sizden hesabirn sorar"
dedi. "Erken seçime gitmek zorundasirnz" dedi. CUmleieri tek tek buraya
yazdim; ama okumuyorum, vaktinizi aimayacagim. Sonra buraya geidim,
çETIN TURAN
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dedim ki; "herhalde sonuç itibariyle ortaya çikan sonuçtan sonra yaptigi
hatayt görmütUr." Ama görUyorum ki, burada tekrarianiyor ye
tamamen baka bir mecra uzerinde tekrarlarnyor. Eger biz bu kadar
hatayi cukurun Ustüne dQflukten sonra da goremiyorsak biz Turkiye
Barolar Birligi olarak hukukun ustunlugunu savunurken topluma nasil
yol gosterme misyonuna sahip oldugumuzu ileri sUrebilecegiz.
Beni dinlediginiz için hepinize cok teekkur ediyorum, sag olun
efendim. (A1kiIar)
BAKAN- TeekIcUr ediyoruz.
Saym delegeler bugunku bolUmu kapatiyoruz. Hepinize teekkur
ediyorum.
Yarin saat 09.00'da bu1umak üzere iyi akam1ar.
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BAKANVEKILI ISA GOK- Olagan Gene! Kurulumuzun Ikinci

Gun Birinci Oturumunu açiyorum.
Dun 7. Maddede ka1mitik. 7. Maddede Bakanhk Raporu ye Bir!ik
Yonetim Kuru!unun 2001-2003 yuan çahma Raporu, Bilanço, GelirGider y e Denet!eme Kuru!u Raporunun okunmasrndan sonra
tartimasina geçi!miti. Dun kaldigimiz siradan devam ediyoruz.
Konumaci, Avukat Yi!dinm Aycan, buyurun.
As'. YILJMRIM AYCAN (Denizli Barosu Delegesi) - Sayin Bakan,
teekkur ediyorum.
Sayin Divan, Turkiye Baro!ar Bir!iginin Sayrn Bakani ye Yonetim
Kuru!u uye!eni, sayin de!ege!er hepinizi saygiy!a se!amhyorum. Sayin
Bakan sureye uymam yonunde ihtarda bu!undu, kendisine teekkür
ediyorum y e uymaya ça!iacagim. Ya!niz zannedersem te1ainda biraz
haksizlik yaplyor; çunku konuacak kimse ka!mami, din!eyecek kimse
de yok. (Gu!ume!er)
Bagi!ayin, kastimi atim ga!iba.
Deer!i arkada!ar, bir konuma metnim vardi; ancak benden once o
kadar çok konuan arkada var U, o konuma metnine sadik
kalmayacagim. Hatta o konuma metnimdeki çok knuya da hiç
deginmeyecegim. Dunkü konuma!arin etkisi altinda ka!digimi oze!!ik!e
belirtmekte yarar gOrüyorum.
Deger!i arkada!ar, ben burada Once!ik!e sosyal guven!ikle ilgili
Turkiye Baro!ar Bir!iginin birtakim ça!ima!ari o!duunu bi!iyorum. Bu
çahma!ara da buyuk o!çude destek veriyorum. Sir konuyu, yapm'
o!dugum bir hesabi siziere aktarmakta yârar gOrUyorum. Deger!i
arkada!ar, §U anda Sosya! Sigorta!ar Kurumuna tavandan odeme yapan
bir arkada ayhk 385 mi!yon lira odeme yapiyor. Ayhk 385 mi!yon lira
o!arak yapi!an bu odemenin kari!igi ayhk 265 do!ar. Akin o!arak kai!igi
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•
me,
21,4 gram; bunu senelereg6re
gore çikarttim. Senelere gore tavandan
yapilan bu odeme bazen 270 dolara, bazen 250 dolara tekabul ediyor.
Eger 265 dolar olarak hesaplayacak olursak 25 sene tavandan ademe
yapan bir arkadaimiz eger bu odemeyi her ay dolara çevirmi olsaydi ye
dolar olarak biriktirmi olsaydi 25 sene sonunda net para olarak 85 bin
dolar biriktirmi olaeakti. Eger bu biriktirilmi olan paralara yuzde 5
oraninda basit faiz uygulanmi olsaydi 51 bin dolar faiz geliri olmu
olaeakti, dikkatinizi çekerirn bu bileik faiz degildir. Yani 25 sene sonra
bu arkadaimiz, bu meslektaimiz 136 bin dolar birikmi paraya sahip
olacakti.

TuTNI

Eger altin olarak biriktirmi olsaydi 25 sene sonra 6 420 gram, yani 6
kilo 420 gram altina sahip olacakti. Peki bu meslektaimizin bugun eline
geçen aylik emeklilik parasi ne kadar? Zannedersem 470 ya da 480
milyon lira civannda bir geliri oluyor. Degerli arkadalar, Sosyal
Sigortalar Kurumu bu uygulamasiyla her turlu ekulerya hesabmi ihlal
ederek biz avukatlari, biz avukatlari oldugu kadar Sosyal Sigortalar
Kurumu içiIeri de bu biçimde kazikhyor. Bu sistemin içerisinden
mutlaka çikmamiz gerekiyor. Bu sistemin içerisinde kalmamiz halinde
bizim herhangi bir sosyal guvenlikten bahsetmemiz mumkun degil.
Emeklilik halinde dahi mumkun degil. 25 sene bizim aidatimizi alan bir
kurum 25 sene hiçbir hizmet sunmuyor. 25 sene sonra ancak saglik
sigortasina ye ya1ilik sigortasina kavuturuluyor. Bu sistemden mutlaka
çikmamiz gerekir.
Peki nasil bir sistem olmasi gerekir? Ben unu soyluyorum: Biz
esnaf degiliz, Bag-Kur'a giremeyiz. Biz memur degiliz, Emekli Sandigina
giremeyiz. Biz içi degiliz, zaten Sosyal Sigortalar Kurumuna bizim
alindigimiz zaman da içi kuruluIari "bizim birikimlerimizi avukatlara
yedirmeyiz" diye itiraz etmilerdi. Biz gerçi içiIerin hakkini yemedik;
ama orada da bizim yerimiz yok. Avukatlar bagimsiz bir meslegin
mensuplaridirlar, hiçbir biçimde herhangi bir gücUn denetiminde
olmamandirlar. 0 nedenle ben diyorum ki, mutlaka ama mutlaka
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bagimsiz bir orgütü kendimiz lcurmahyiz. Bununla ilgili önerim ki,
zannedersem Hurrem Beyin çahmasrnda da bu konu var.
Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 1. Maddesi mutlaka
degitiriIme1i. Avukatlarin sigortacilikia, barolann sigortacihkla
ugraamayacagina dair hukmunun mutlaka degitiri1mesi gerekiyor;
bunlar degitiri1dikten sonra Turkiye Barolar Birligi Yönetim Kurulunun
mutevelli heyeti olarak ça1iacagi bir vakif vasitasiyla ki, bugunku Vakif
Ana Sozlemesi degiflirilerek bu duruma getirilebilir, bu vakifvasitasiyla
bizim muttaka sosyal guvenlik sistemimizin saglanmasinda yarar
olacagina inanlyorum. Bu yondeki bir çahmaya turn arkada1anrnizin
destek vermesinde yarar olacagina inanlyorum. Tabii bunun birtakim
probternieri var, bugune kadar Sosyal Sigortalar Kururnunda biriken
aidatlar ne olacak? Sosyat Sigortalar Kurumundan emekli olan
arkada1arirnizin durumu ne olacak? Butün bunlarin hepsi de kammea
cozUlebilecek problernierdir ye bunlarin çOzulmesinde de yarar
olduguna inanlyorurn. Oncelikie bu konunun uzerinde durulmasinda
yarar vardir diye duunflyorurn.
Degerli arkada1ar, bir baka konunun ustunde durrnakta yarar
gOrüyorurn. Avukathk meslegi bir güven meslegi, insanlar mallanni,
canlanni avukatlara ernanet ediyorlar. Avukatlar saygin insanlar olmak
zorundalar; bu sayginlik kendi davrani1ariyla oldugu gibi diaridan
yapilacak tecavuzlere kari da gerekli onlernlerin alinrnasiyla da saglarnr.
Bir ülkede avukatlar, ne kadar saygin bir yerdeyse inanin o ulkede de
dernokrasinin o denli ileri bir noktada olduguna inanlyorum. Eger
avukatlar, kendi onurlanni korurnakta tereddut edecek olurtarsa
inarnyorurn ki, o ulkede dernokrasiye ye insan hakiarina da oldukça
darbe vururlar.
Geçrni gunlerde cezaevlerine giriIe ilgili olarak birtakirn
tepkilerirniz oldu. Zannedersern en sert tepkileri gosterenlerden birisi de
ben Yildirirn Aycan oldum. Açikça sOyleyeyim; üzerirnin aranmasinda
fiziksel bir gocunmam big olmadi, ben gidiklanrniyorurn. Sizierin de
zannedersem boyle bir sorunu yok. Ama yargilarnada iddia makarniyla
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savunma makami eit duzeyde degilse ye bu eit1igi savciligin
denetimindeki birtakim memurlar benim üstümü arayarak bozuyorsa
buradan saghkli bir sonucun alinmasi mumkün dei1dir. Avukatlik
Yasasinin 58. Maddesinin degimesiyle birlikte avukatlarin üstünün
aranmayacagi yonunde bir duunce parlamenterler tarafindan
sunulmuflu, buyuk olçude destek verdik. Ancak degerli arkada1ar, yasa
degiikligine ragmen avukatlarin üstü aranmaya devam etti. Burada
makineyle arama biçimi var. Biz buna da itiraz ettik. Yasada elle arama
diye Mr ayrim yapmami, makineyle arama yapmi.
Ben açik soyleyeyim, bir insanla muhatap olmayl bir aptal
makineyle olmaya tercih ederim. Tutun ki, bir makineyle aradi, kolurnda
kirilma nedeniyle Mr metal parça varsa ben kolumu kesip de
gosterecegim, olacak ig deil. Halbuki bizim cezaevlerine girmek gibi bir
niyetimiz de yok. Biz tutuklu ye hukumlulerle gorumek istiyoruz.
Cezaevine girmeden de görumenin yollarirn, fiziki imkflnlarini pekala
Adalet Bakanhgi saglayabilir; ama olmadi. Cezaevinin kapisinin onunde
avukatlarrn ayakkabilarini çikarmasini, kemerierini qikarmasini,
soyunmasini onur kirici olarak buluyoruz. Denizli Barosu olarak bu tip
davranilarda bulunan kii1ere disiplin cezasi verecegimizi bildirdik;
bizim meslektalarimiz uydu. Turkiye'nin çeitli yerlerinden avukat
arkadalanmizdan y e barolardan bu kararimiz nedeniyle kutlama
telgraflari aldik, kutlama telefonlari aldik; ama yalrnz kaldik. Hiç kimse
bize destek vermedi. Hiçbir baro bize destek vermedi.
Sonuçta Denizli Barosundaki arkada1anmizin direnci kinldi. Bu
durumda, o zaman Baro Bakaniydim, kiisel tavir almak zorunda
kaldim. Cezaevine girdim, hakkimda tutanak tutuldu, mahkemeye sevk
edildim, yargilandim y e mahkemenin karari. "Avukat Yildinm Aycan'm
Adalet Bakanligmin emirlerine uymadigi, gorevli memurlarin emirlerine
kari pasif direnite buIunduu sabit olmakla birlikte eylemi Avukathk
Kanunun 58 ye Anayasanin 20. Maddesine uygun olduundan dolayi suç
sayilmamaktadir, beraat karari verilmesine."
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Degerli arkada1ar, Danitayin kararrndan sonra Denizli 1. Air
Ceza Mahkemesinin de vermi oldugu ye kesinleen bir baka karar
vardi ye sonuçta bu karar verildi. Degerli arkadalar, bugun cezaevlerine
girile ilgili bir yasa çikti, bu yasaya kesinlikie itiraz ettim. Turkiye
Buyuk Millet Meclisi Adalet Komisyonundaki meslektalarimizdan
ulaabildiklerimize ulatim, Turkiye Barolar Birligi Bakanimiza
ulatim, çeitli baro bakanlarimiza ulatim; ama big karar verilmedi.
Bugun cezaevlerine girerken o makineden herkes geçiyor, savet da
geçiyor. Ama saveinin üstü bangir bangir bagirsa da ona hiç kimse "dur"
demiyor. Demesi de rnumkun degil. 0 kapidan cezaevi muduru de
geçiyor, bangir bangir bagirsa da geçiyor, big kimse ona "dur" demiyor.
Ben biliyorum ki, Turkiye'nin her yerinde bu boyle oluyor. Bu yasa
yalmz ye yalniz ye avukatlara uygulaniyor. Eger kendimize güvenmi
olsaydik bu yasaya "hayir" derdik. Bugun biz kendi elimizle üstümüzün
aranmasma izin verdik; bu nedenle turn arkadalarirniza diyorum ki, bir
kere daha gozden geçirelim. "Onurumuzla oynanrnasina izin
vermeyelirn" diyorum.
Bir baka konuyu daha burada çok lusa olarak belirtecegim. Degerli
arkadalar, komumuz emperyalist guçler tarafindan igal edildi. Bir
arkadaimiz dedi ki, "bu emperyalist guçler çocuklari Oldurduler,
insanlan yok ettiler, insanligin 6 bin yillik mirasmi yagma ettiler;"
bunlarin mutlaka hesabinin sorulmasi gerekir. Bu hesath soracak olanlar
da hukukçulardir. Gelin arkadalar, buradan turn dunya hukukçularina
bir cagrida bulunahm. Bu emperyalist guçlere kari hep birlikte dimdik
durahrn.
Bir konuyu daha burada belirtmekte yarar gOrüyorum. Bu
emperyalist guçler kadar onlarla ibirligi yapanlar da suç iIemektedirler
ye bu ibirligi yapanlar bugun bize halkçihk edebiyati yaprnasrnlar.
Saygilar sunarim. (AlkiIar)
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BASKANVEKILi. Teekkur1er Sayin Aycan.

uw1

Efendim, Avukat Mustafa Ufacik.
Av. MUSTAFA UFACIK (Izmir Barosu flele. gesi) - Izmir delegeleri

yeterince açiklamalar yapmiIardir, o nedenle konumayacagim.
BASKANVEKIL ! - Teekkür ederiz, sag olun. tzmir'den 4 kii
konutu.
Avukat Uygar Ergin, yok galiba.
Avukat Turgut ma!, yok.
Avukat Muammer Demirta, yok.
Avukat Mehmet Turan, buyurun.
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Av. MEHMET TURAN (Giresun Barosu Delegesi) - Sayin Divan,
Türkiye Barolar Birliginin Sayin Bakani, Yonetim Kurulu üyeleri, baro
eski bakan1arim, TUrkiye'nin 74 ilinden gelen baro bakanim,
Türkiye'nin barolarmin saygideger delegeleri, sayin parlamenterim;
Trabzon Barosunun, Trabzon Baro Bakarnnin Yonetim Kurulunun
onurlu heyecan duydugunu gayet yuregimde duyuyorum. cunku o
heyecarn biz 1989 yilinda Karadeniz'in yeillikler sahili Giresun'da
yaamitik, §imdi aramizda bulunan Ankara Milletvekilimiz Cumhuriyet
Halk Partisinin Sayin Genel Sekreteri Onder Sa y aramizda. 0 ddnemde
kendisini Turkiye Barolar Birligi Bakanx seçmekten Giresun Barosu
olarak, Giresun Barosunun Yönetim Kurulu olarak o zaman onur
duymufluk, gurur duymutuk, §eref duymutuk, o gururu hala
yuregimizde yaiyoruz. Karadeniz'in guzel §ehri Trabzon'da da TUrkiye
Barolar Birliginin 27. Olagan Genel Kurulunu yapmak elbette ki
Trabzon Baro Bakanrna, Yonetim Kuruluna, Trabzon'daki saygideger
avukat arkadatarima da bu gururu bugunlerde yaattiklarini kendileri
de ömür boyu yüreklerinde duyacaklarina inanlyorum.
Sayin Divan, Türkiye'nin sorunlarini yuregimizde duymamak
mumkun mu? Ama ben una üzuluyorum: Biz hakkrn, hukukun, adaletin
temsilcileriyiz, ne yank ki çalima Raporunda disiplin olaylanndaki sayl
rakamlarmi gordugumde uzUlmemek mumkun degil. Eger biz hakkrn,
hukukun, adaletin içindeysek elbette ki once disiplini kendi icimizde
saglamamiz mümkun. Ama bu disiplinsizlik acaba neden kaynakiarnyor?
Ben inaniyorum ki, Turkiye'de gerçekten hukuk egitimi yapilmiyor,
hepiniz, konumaci arkadalarim, saygideger agabeylerim bunlari due
getirdiler. Ama bunun altinda yatan sistem, duzen eger ulkede 34-36 sayiyi tam bilemiyorum- 40'a varan hukuk fakultesi varsa sorun burada
yatiyor.
Ben Istanbul Universitesj 1966 mezunu olarak huzurunuzda
konuurken rahmetli Hocam LUtfu Duran'in idare hukukundan nasil
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geçtigimizi veya nasil geçtiginizi hepiniz biliyorsunuz, yaiyorsunuz.
Demek ki, duzende, sistemde bir egitim eksikligi var. Hukuk fakultesinin
sayisinm bu kadar çok olmasi yetmiyor. Eger biz Sayin Barolar Birligi
Bakanimizin ifade ettigi gibi sayimiz 53 bin ise, bir hukukun içindeyiz,
adaletin içindeyiz; ama once disiplini kendi içimizde saglamamiz gerekir
ki, adalete, hukuka bugun yuregimiz paralanmiyor mu? Yuregimiz
paralanmiyor mu? 1982 Anayasasi evrensel hukuka, çagda hukuka,
hukukun ustunlugune gerçekten uygun mu? Bu biz hukukçularin
yüregini, vicdanim elbette yarahyor.
Yine UzUlerek ifade ediyorum, Barolar Birligine barolarimizin aidat
gonderemedikierini gordum. Ama bu yine disiplinsizlikten
kaynakiarnyor. unu diyebilirsiniz ki, genç arkada1anm, hayir genç
arkadalarim bizierden daha titizlilik gostererek aidatlarirn Oduyorlar;
ama ne yazik ki, yureginde disiplini duymayan arkadalarim aidatlarmi
odemiyorlar.
Yine meslek yaamimda Yargitay 1. Ceza Dairesine durumaya
gittigimizde, murafaaya gittigimizde, adalet iqin almteri doktugumuzde
"kravat takmadrniz" diye bir arkadaimi Sayin Daire Bakanimiz TUrkan
GUven'in durumaya almadigini biliyorum. Yine uzulerek ifade
ediyorum, bu kiyafet sorununa barodaki çahan arkadalarimiz riayet
etmiyor. Once biz disipline uyarak kiyafeti adaletin bir temsilcisi olarak,
hakkin, hukukun bir temsilcisi olarak Oncelikle kendimize çekidUzen
vermemiz gerekir. Turkiye Barolar Birligi Bakanimin buna, Yonetim
Kurulundaki gOrev alan arkadalarimiza bundan sonra titizlik
gostermelerini istirham ediyorum, rica ediyorum.
1970 yihndan beri hukukçu olarak Giresun Barosunda, Erzincan'da
adalet aradim. Ankara Deviet Güvenlik Mahkemesinde adalet aradim;
ama bugune kadar adalet nosyonuna doyamadim. "Adil yargi"
diyorsunuz, ulkede nasil adil yargi olsun? Yargitay Bakanim Eraslan
Ozkaya "yargi bagimsizdir" diyemiyorsa gerçek adaletin tecelli etmesi
mumkun mu? Biz hukukçulara ne kadar görev dutugunu, Turkiye
MEHMETTURAN 137

TORWYE
BAROLAR

Spiiãi

Barolar Birligi Bakanima ne kadar görev dutugunu ben yuregimde
duyuyorum. Aramizda parlamenter olan var. 0 parlamenter olan
arkada!arim, agabeylerim Ulu Onder AtatUrk'un "en buyuk eserim"
dedigi Yüce Mecliste elbette ki mucadele veriyorlar.
Diyarbakir'daki 26. Gene! Kuru!unda bayan Baro Bakanimiz
demiti ki, "iktidar partisinde de o!sa hukukçu Ertugru! Yalçinbayir
bizim için, Bursa için, Türkiye için bir kazançtir." tte verdigi
mucade!eyi görüyoruz. Demek ki, mucade!e vermek için yurek !azim,
bi!gi !azim, inanç !azim, insan sevgisi !azim, Ataturk sevgisi lazim,
cumhuriyet sevgisi lazim, demokrasi aki !azim.
Sayin Baro!ar Bir!igi Bakanim "Türkiye sorun!ar!a do!u" diyor. Biz
bu guze!im ulkede sorun!ari yaamak zorunda miyiz? Yarin 19 Mayis
1919 Bayraminin 84 üncU yi!ini be!ki eokuy!a kut!ayacagiz; ama cokuyu
yuregimizde, vicdanimizda yaayabiIiyor muyuz? Bize yaatti1ar ml?
Benim ana!arim, bacilarim mermi taidi, çanakka!e'de 253 bin Anado!u
genci, insani, ilim adami, bum adami ehit oldu, biz hâ!a Turkiye'de neyi
tartiiyoruz? Yolsuz!ugu tartiiyoruz. Dun burada Sayin Ada!et Bakani
ifade etmedi mi? "Devieti, Hazineyi soyan!ara yeni yasa çikaracagim"
demedi mi? Biz Turkiye Cumhuriyetini bunun için mi kurduk? Bunun
için mi biz Anado!u'da §ehit verdik? Hukuk, fazi!ettir, erdemdir; ama
siz!erden rica ediyorum, kendi yOrenizde siyaset!e i!gi!enin, ama o Thee
Mec!ise Ulu Onder Ataturk'un "en buyük eserim" dedigi Yüce Mec!ise oy
kupa!arindan oy ça!arak yasa çikarmak igin insanlar gitmesin.
Dev!et guven!ik mahkemelerinin kaldiri!masini istiyorum. Tabii
hâkim sistemi Türkiye'de gerçek1esin. Ite burada Divan Bakanim
hâkimlikten ge!di. Acaba dairede dagitmadi ml hâkim!ik gOrev!erinde?
Ama dev!et guven!ik mahkemelermnde dev!etin guven!igini sag!adiniz
mi? 23 yildir olaganustu haldeki Guneydogu'da adaleti mi sag!adiniz?
Manisah gençlere ikence yapan polis!erle mi ada!eti saglayacaktiniz?
Giresun'da Ve!i KUçukba'a, Abdullah çath'yla te!efon görümesi
yaparken bunun!a mi saglayacaktimz? (A1ki!ar)
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Serefli Turk ordusunun, Ulu Onder Ataturk'un kurmug oldugu
Cumhuriyet Turkiye'sinde omzunuzda rutbeyi taiyacaksrniz, Ankara
Bahçelievler'de 7 tane genci bogazrni teiie bogaziayarak Oiduren bir
insan, kirmizi bultenle aranan bir insan, siz telefon gOrümesi
yapacaksimz. Devietin guvenligi boyle mi sagiarnr? Milli Istihbarat
Tekiiatinda gorevlendirilecek arkada1arim, insaniar yureginde insan
sevgisi yok muydu, hizmet aki yok muydu, deviet sevgisi yok muydu?
Misaki Milli sinirian, merhum Ismet Pap 24 Temmuz 1923'te Lozan
Antiamasina onuria imza atmadi mi? Boyle mi saglayacaksimz? çozum
siyaset.
Sayin Baroiar Birligi Bakanim, ite onun igin gittim, ifle 6.9.1990,
ite Genei Sekreterim oian Onder Sa y baroiarin içinde kimier varsa bu
tabloyu görsün. 0 donemin Yonetim Kurulu bize bu resmi gonderdi, ite
çerçeveiettim, huzurunuza getirdim. Yuruduk Amtkabir'e yuruduk,
Ataturk'ten feyz aidik, ilham aidik; ama yetmiyor, yetmiyor yurumek,
adh tatil açihinda yuruduk, ifle buradayim, ben de bu koedeyim.
Giresun Barosunun Yonetim Kuruiu oiarak, Sayin Barolar Birhgi
Bakanim da ifle burada. Yurudük, burada içinizde -olaniar var; ama
hâiâ 18 Mayis 2003, hâiâ Turkiye'nin soruniarmi çOzemiyoruz. Susuriugu
bize yaattiiar, deviet guvenhk mahkemesinin kaidirilmasini bunun 1cm
istiyorum. Susuriuk'taki kazada kim çikti saygideger arkadalarim?
Sayin Divan Bakanim, hâkimiikten geidmniz, kim çikti? Canimizi,
malimizi, irzimizi, namusumuzu, her §eyimizi teshm ettigimiz Emniyet
MudUrü Huseyin Kocadag çikti. Kim çikti içinden? Uzuierek
soyluyorum, bir pariamenterimiz çikti. Yani imdi siz Ulu Onder
Ataturk'ün Yuce Meclisinde pariamenter oiacaksimz, boyle bir olayin
içine kariacaksiniz.
Siz, siz, siz Muammer Aksoy'u vurmadiniz mi? Ugur Mumcu'yu
vurmadiniz mu? Bahriye Uçok'u vurmadiniz mi? Ahmet Taner Kiiah'yi
vurmadmiz mi? Daha çoklanm vurmadiniz ml, oidurmediniz mi?
Turkiye nereye geidi? Devietin Hazinesini soydunuz. Devietin
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bankalanni soydunuz. te hukukçu var, emekli olacak Yargitay Ceza
Dairesi Bakanim Sabih Kanadoglu, zannediyorum 20'sinde emekli
olacak, ayrilacak, yeni Cumhuriyet Basavcisina görev teslim edecek.
Evvelki gUn gazetede sOyledik. Cavit caglar'in karanni bozdu, "mahkUm
etmeniz gerekir" dedi. Bize Televole kUlturUnU seyrettiriyorlar. Devietin
Hazinesini soy, Televole kultUrUnu seyret.
Benim mes1ektaim, GUmuhane Baro Bakanimi kim öldurdU?
Merhum Ali GUnday'i kim oldUrdU? Osmaniye'den geldi, bir yobaz
oldurdU. Simdi seyrediyoruz, "tinerci çocuklar" diyoruz, bakin o tinerci
çocuklann huviyet kimligine, bu çocuklar TUrkiye Cumhuriyeti cocuklan
degil mi? En son kimi OldUrdU? SAT yUzbaisini OldUrdu; bu bizim
yUregimizi, vicdanimizi yaralamiyor mu? Soruyorum siziere saygideger
Turan. Onun için diyorum ki, hukukçu olmak bir ayricahktir, hukukçu
olmak erdemliktir, hukukçu olmak fazilettir; ama Ulkeme, Turkiye'ye
sevginin, bariin, ozgürlugun, tam demokrasinin gelmesi için Turkiye
Barolar Biruigi Bakanima sesleniyorum, Yonetim Kuruluna
sesleniyorum. Türkiye'deki hukukçulari ayaga kaldirahm, ben her
gorUe saygihyim. Her gOrü insan yapisindadir, dogasindadir; ama
lUtfen Türkiye'nin gerçeklerini yuregimizde duyahm. TUrkiye'nin
gerçeklerini analanmizin, bacilarimizin sorunlarmi vicdanimizda
duyahm y e gece yattigimizda vicdanimizi yastik yapabiliyorsak ne mutlu
bize, ne mutlu hepinize.
Hepinize saygilar sunuyorum, sag olun, var olun. (A1kiIar)
BAKANVEKiLi- TeekkUr1er Sayin Turan.
Efendim, Avukat Zekeriya Aydin.
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Av. ZEKERIYA AYDIN (Batman Barosu Bakani) - Herkesi
saygiyla selamhyorum. Ulkenin bu esiz gUzellikteki cografyasinda
biziere ev sahiplii yapan Trabzon Barosuna ozellikle teekkUrlerimi
sunuyorum.
Minden beri konumaIarin tamamini irdeledigimde ashnda
tespitlerimin butUn barolarm yaadikIanndan dogruca suzUImu
tespitler oldugunu gordum. çunku bizier en saf haliyle insanin toplumsal
y e bireysel yaamindan dogan istem ye sorunlanna ancak ye ancak
bilim, etik, adalet tehisinde biçimlenebilen yanitlar bulmakia ugraan
bir meslegi edindik. Her amaçta oldugu gibi bu amacm da
gerçekIemesinin tanihsel sureçle birlikte §ekillenen araçlari olmuflur.
Bunlarda en ufak bir yabancilama, en ufak bir kayma ifle dUnden ben
anlatilan y e belki haftalar boyunca anlatilabilecek sikintilan getirecektir.
Ben de bu sikjntilann temel nedenlenine biraz deginmekte yarar
buluyorum.
En Onemli amacimiza u1atinacak aracimizin IcurumsaiIama ornugu
bilinmektedir. KurumsaI1ama mesIeimizin adeta belkemigi dei1,
omurgasidir. KurumsaI1amada sahip olunan anaç y e donanimlarin, yetki
y e sorumlulukiarin alan içenisindeki yayilmasi o kurumsai1amanin
biçimini, niteligi belirliyor. Bunlanin yatay yayilmasi, amaç-araç
ilikisinde en saghkli uyumdur. Sonucu ise, hareketliliktir, gUçlenmedir,
geni1emedir, çozUmdUr. Dikey yayilma ise, toplumla çatitiran
geleneksel iktidar gUg y e an1ayilann dahi terk etmek zorunda kaldikiari
merkezi1emedir. Bu tarz durgunluktur, amaca yabanci1amadir, amaç
kaymasidir, kapanmadir y e sorunlardir. Serbest meslekierde tarihe
kanimi lonca tanzi anlayitir. Boyle bir yapilanma temel nitelii
bagimsizhk, eitIik y e ozgUnluk olan modern toplumun gereksinimlerine,
hukuk kurumlarmin amacina tamamen yabanci y e hep oyle kalmalidir.
Mevcut dunumumuzun da bu perspektifle degenlendirmesinde yanar
buluyorum.
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Bilindigi gibi 4667 sayih Yasa degiikligiyIe Avukathk Kanununda
ciddi degiik1ik1er yapildi ye oradaki yonetmelik öneesi hazirlik
toplantilarrnda bu konu Batman Barosu tarafrndan ifade edildi,
yonetmeiii hazirlama anlayii bu tUr sorunlari doguracagi kanaatiyle
Batman Barosu tarafindan cekiime karari verildi ye bugun aradan geçen
iki yil sure, okunan Faaliyet Raporundan sonra cok dogru kaygilar
oldugu bir kez daha goruldu, keke goruimeseydi.
Anayasa degiikIiginden sonra yayimlanan bir kisim yonetmelik
hukumleri y e uygulamalarla baroianmiz meslegin amaç-araç uygunlugu
çerçevesinde uymayan, yasal duzenlemeyi a'an ban duzenlemeler ye
uyguiamalarla kari1ati. Adalet Bakanhftrnrn avukatlik ruhsatnameieri
uzerindeki pek cok diger alaniarda oldugu gibi kaldirilan bir kisim
vesayetinin barolarimiz, bu kere Turkiye Barolar Birliginin avukatlik
ruhsatnamelerini uygun bulma karari ye ek imzasi sorunuyla
kari1amitir. "Ek imza" diyorum; çunku bu imzanin geri cekilecegine
inaniyorum. Bu yetki iddiasi meslegin gerçekleri açisindan amaç-araç
uygunluguna uygun mudur? Her baronun avukatlik ruhsatnamelerinin
oIu sürecini, anlam y e iIevini gozden geçirerek bu sorgulamayi
yaptigini görfiyor y e seviniyorum. Barolarm ruhsat sahibinin staj
donemindeki çahma, etkinlik y e baarisrna dair tanikliklanni ye
hukukun avukatlara tanidigi hak ye yetkileri kuilanabilir hale geldigine
dair yeterliligini kamuya açiklayan, avukat ile yetitigi baro arasinda
emege dayah koklu bir payIaim bagini simgeleyen nihai bir beige bir
olan avukathk ruhsatn.ameleiinçTuridye_Barolar - Birliginin_uygun
bulma
- ibaresini ekieme y e ek imzayla onaylama §eklindek4yeni
uygulamasi bUtun barolarda kaygiyla karilanmittr.
Ozellikie degiik1ik ancesindeilgili makam olan Adalet Bakanhginin
dahi kullanmadigi bir imza yetkisi ihdasinin getirilmesi yasal
duzenlemeye, meslegin gerekierine y e barolann bagimsizhgina aykin
olup savunma mesleginin tarihi açisindan da ciddi bir 4;e1iki
oluturmaktadir.
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Stajyer yetitirebiIecek gücü olmayan harolar gerekçesiyle stajyer
egitiminin merkeziletiri1mesi giriim1eri barolarimiza son olarak "ne
oluyor?" dedirtmektedir. Hemen belirtmeliyiz ki, staj eitimi merkezi bir
yerde teorik bilgi tekrari degildir. Stajin anlam y e esprisinin, stajyerin
bagh bulundugu baro yerleim alanrnda kesintisiz bir ekilde avukathk
burosuyla adliye salonlari arasinda meslegin uzanmak zorunda oldugu
her alanda alinan teorik bilgilerin pratikie yogrularak hirer sa1am ayaga
donutugu, uygulamanin birebir yaanarak §ekillendigi, en Onemlisi de
bagh baro bolgesinde devam etmesi gereken bir egitim sUreci oldugu
hem yasa hem olgunun dogasi geregi oldugu gerçekligini butun
barolarimiz kendi pratikierinden bilmektedirler.
"O1anai bulunmayan baro" tanimlamasini dogru bulmuyorum.
BUtun barolar ayni onemde bulunup barolann sorunlan y e olanakian
gereksinimleriyle orantih y e muterektir. Olanagin yanh dagitimi sOz
konusu ise, dogru çOzüm bir an Once giderilmesidir. 0 barolarin
kapatilmasi §ansimiz olmayacagrna gore bir an Once giderilmesidir. Iyi
bir staj egitimi için aslolan barolarin olanaklarinrn artirilmasidir. Stajyeri
az olan barolarimizin sorunu ise bize gore meslekiçi egitim sorunu ye
dun burada Adalet Bakarnmiz tarafmdan açiklanan adalet akademisi
riskini de dikkate alarak iyi Mr egitim merkezini açmak. Bu egitim
merkezi stajia da sinirli olmamah. Meslekici egitim gereksinimimizi
kari1ayabiIecek bir yapilanma. Ama buradaki egitim an1ayii tumuyle
savunma mesleginin gerekierinden kaynakianmab, tumuyle savunma
mesleginin denetiminde olmalidir. Bir diger sorun aradan geçen iki yillik süreye ragmen yasa
degiik1igiy1e saglanan olanakiarin y e fonlarin meslegin sorunlarini
amada, mesleki donanimda bekienilen ge1imenin bir turlü
saglanamamasi sorunudur. Elbette iki ytilik sure içinde oldukça faydali
i1er yapi1mitir. Fakat hala esasa iIikin ciddi sikrntilar devam
etmektedir. Bursiar uzerinde ciddi duunmemizi gerektiren hususlardir.
Gerek pul paralarinin arta kalan kismi, gerekse adli yardim için tahsis
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edilen fon y e gerekse zorunlu mudafihik için getirilen fonlarm getiri!i
gayesi çok iyi irdelenmeli ye o alan diindaki en ufak tall amaca
aktarilmasini biz kesinlikie dogru bu!muyoruz. Bir hukuk kurumunda,
hukuk camiasinda bunlann cereyan etmesini son derece üzUntü verici
bu!uyorum.
Mutlaka diger tall amaçlarimiz da gerçek1eme1i. Ama "stajin egitimi
için ayn!an fonu, stajin donanim ye stajyer gereksinimi diinda tahsisi
mUmkun dei!" söylemi doru degildir. Bu gereksinim tamamlandiktan
sonra tali amaçlar devreye girer. Elbette zorunlu mudafihigi en çok biz
istedik. Insanlarm hukuk atanlarindaki mucadelelerinde meccanen bir
dOnem butun avukatlar ciddi katkilar sundu. Fakat gelinen noktada artik
meslek onuru ciddi bir sikinti yaamaktadir, mes!ek onuruna uygun bir
karihk verilememekte, yurütu!en hizmet angaryaya dOnumektedir.
Turkiye Barolar Birligi bu fonlardan yüzde 25 pay aliyor, stajyeri yok,
adli yardim burosu yok; bunun gerçekten ciddi irdelenmesi gerektigine
inaniyorum. BUtun bu durumlarda bilimsellik, gereklilik ye yararlihk
o!cutleri dikkate alinarak mes!egin amaç-araç uygunlugu cercevesinde
yönetmeliklerin yeniden alinmasini Gene! Kuru!a sunuyorum.
Türkiye Baro!ar Birligi, barolarimiz tarafindan savunma mesleginin
be1ir!enmi gereksinim!erini daha iyi kari!amasi amaciy!a ye butun
baro!arin ortak arzusuy!a kuru!mu bir kurumumuz ye bu Birligimizin
son derece Onem!i y e saygm bir kurum o!dugu tartimasizdir. Baro!arrn
dayanimasini temsil eden Turkiye Baro!ar Birliinin güç!enmesi her
§eyden Once baro!an guç!endirir, mes!egi ilerletir. Ancak bu
guclenmenin yetki y e a!an oluturma tarzmi yanh bu!uyorum. Turkiye
Baro!ar Bir!igi, baro!ara ait faaliyet, yetkiyi bünyesine alarak, meslegin
donanim araq!anni merkezde tutarak guclenmeyecektir. Sadece kendi
bO!ge!erinde hukuk savunmasi veren, meslek örgütünfln de ozU olan
baro!ari ye avukat!igi zayiflatacaktir. BOylesi bir geni!eme ye güç!enme
çabasi meslegimiz açisindan dia degil, ice dogrudur, buzendir,
dara!tandir, lonca tarn bir yapilanmadir. Barolari dikey ilikiye iter ye
sadece kirtasiye i!erini yUrüten hirer yerel birim ha!ine getirir. Bu
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yapilanma, meslegin tanhsel misyonuna, tanimina ye en onemlisi amaç- nrni
araç uygunluguna aykiridir.
CMUK Fonundan arta kalan kisimlar, oradaki artan fonlarm ye
Ceza }(anunundaki CMUK'taki karihgindan o1uan yasal fonun arti
orani, ozellikie idari olmayan para cezalarrndaki arti oranlari dikkate
alrndigrnda buradaki fonun asgari ücret tarifesi uzerinde bir odeme
duzeyine ulaflirilmasmi çok onemli buluyorum. Gerçekten mudafilik için
odenen 35 milyon lirayla iki yil surecek bir yargilama surecinde iyi bir
savunmarnn olmayacagini takdirlerinize sunuyorum.
Hepinizi saygiyla selamliyorum. (A1kiIar)
BASKANVEKILI- Teekkur1er.
Efendim, Avukat Necati Erdem.
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Av. NECATI ERDEM (Adana

Barosu Bakam) - Degerli Bakan,
deerli konukiar, deer1i mes1ektalarim; dunkU açi konumasinda
Barolar Bir!igi Bakanimizin turn barolarla iletiim halinde ye destek
halinde bugunlere varan hizmetleri gerçelde$irdigini, ifade ettigini
hepimiz dinledik. Oncelikle burada asil tartii1masi gereken §eylerin
rneslek sorunlari oldugunu unutmamiz gerektii inancimi ifade etmek
istiyorum. Ama Genel Kuruta gelen biziere veya delegelere burada
herhangi bir siyasi partinin genel kurulu yapiliyormu gibi
davrandmasini da kabul etmediimi ifade etmek istiyorum. (A!kilar)
Barolarin genel kurullari bulundukian i!!erde ornek genel
kurullardir. Barolar Birliginin genel kurul!ari da Turkiye'de ornek
olmasi gereken ye arnek kararlann çiktiini goz!emlediimiz bir genel
kurul olmasi gerekirdir. Bu organizasyonuyla, Divaniyla, her §eyiyle
demokrasiye, hukuka ye hukukun ustunlugune ornek olmasi gereken bir
genel kurul olmalidir. Burada turn yetkileri en azindan bundan sonra
yapilacak genel kuru!larda hassas olmaya davet ediyorurn.
Degerli rnes1ektalarim, staj egitimi konusunda birçok arkada ayni
§eyleri soyledi. 4667 sayih Yasayla beraber barolara arti gelirler
saglanacagi duflinulurken aksine bizlere arti yUkler getirmitir. Staj
egitimi, sinav nedeniyle hakem heyetlerinin o1urnasi, burada ayri bir
personel ça!iflirma zorun!u1uumuz ye hakem heyeti bakani o!an
hakirnler burada ça1ian personelin bir baka ie bakmarnasini bizden
talep etrnektedirler.
Bunun diinda barolarin yapacagi seminerlerde, rneslekiçi
egitim!erde Turkiye Barolar Birliginin buyuk katkisi olmasi gerektiine
inanlyorum. Barolar Bir1iimiz gerçekten Ankara'da, Merkezde çok
guzel_ seminer!er organize ettiler, pane!!erorganize
ettiler. Ancak_bir
_
hafta once bize bunun programi geldiginde bizim bunlara hazirlamp
gitmemiz ya mumkün olmadi veya bunu avukat arkadaIarimiza
duyurmamizmümkun - olmadi veya . gidecek durumda o!an..
arkdaIarimiz yoktu. Bunlari Merkezde yapmakyerine bolgeselolarak
seminerlér düzen!enmesinin daha faydali olacaginainaniyorum.
Diger bir husus, barolara son yasayla da verilen hukukun ustunlugu
ye insan hakiarini koruma gOrevine bagli olarak Barolar Birligi Insan
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Hakian Merkezinin ki, ben üç defa buraya bavurdum. Bolgemde
toplanti yapmak üzere veya destek olunmasi uzerine ne yazik ki olumlu
hiçbir yanit alamadim. Insan hakiari ye hukukun ustunlugu. sadece
Ankara'da savunulmayacaktir. TUrkiye'nin her koesinde savunulmasi
ye sahip çikilmasi gereken bir konudur.
Diger yandan barolarimizin komisyonlarinda çocuk hakiari ye kadin
hukuku komisyonlari çok yogun bir §ekilde çahmaktadir. Bizim
baromuzda aynca Kanun lzleme Komisyonumuz da çalimaktadir.
Ancak TUBAKOM'un, yani Turkiye Barolar Birligi Kadin Hukuku
Komisyonunun yaptigi toplantilarda bile barolar Birligi yonetiminden
gerekli destek gorUlmedigini ben bu komisyon üyesi arkadalarimdan
duyuyorum.
UNICEF'le beraber yapilan çocuk haklari egitiminde ye
TUBAKOM'da ye Insan Hakiari Merkezinden turn barolara ye bolgesel
olarak yapilacak en azrndan yapilacak toplantilara destek olunmasi ye
kaynak saglanmasi arzumu belirtmek istiyorum.
Diger yandan Barolar Birligi Bakarnmiz beni affetsin. Bu
Kongrenin baindan beri devarnh ben kendisini seven, savan ye hâlâ da
bu sevgimi ye saygirni devam ettiren bin insanim. Ancak son Genel
Kuruldan sonra 7 ay geçmesine ragmen bir defa baro bakanlari
Ankara'da toplanti yapti; bunun gundem maddesi tanirna ye genel
gorumeydi. Burada due getinilen, gundemde olmamasma ragmen
barolara dagitilacak staj pullarrndan 1.8 trilyon paranrn Birlikte
alikonulmasi önenisi açi konurnasinda getinildi. Biz §UflU soyledik:
"Kendtbolgemizde staj egitimi venen barolaniz, hafta iki gun staj egitimi
veriyoruz. Burada avukat arkadalarimiz fedakarca görev ahyor, ogretim
ujer buitháktâ zorluk çekiyoruz. Staj Egitirn Merkezini Ankara'da
tcsplátha yériñe Ankara'da butun Turkiye'deki barolara hizmet verecek
ye bolgeiel egitim yapacak §ekilde Barolar Birligi bunyesinde ogretim
kádF6iiiu kurun, buralara aktarip staj egitimini oldugu yerde verelirn."
Insanlan bulundugu topraktan kopararak Merkezde ancak 15 gun
toplarsiniz, bir hafta toplarsrniz. Ama yerel bazda vereceginiz egitimle
daha çok katkrniz olur, daha cok katilan olur diye inaniyoruz.
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"Turkiye'nin 1980'den sonra baIayan tepeden inmeci siyasi
anlayiini belki kiracak tek organ olan bagimsiz avukat ye ona bagh
bagimsiz barolarm birlemesinden oluan Barolar Birligi bu §ekllde i1ev
gOrmesi gerekirken saniyorum Turkiye'deki bu mevcut hastahga, yani
Merkezden aagi dogru inme hasta1iina acaba biz de mi bulamaya
baladik?" diye kukular y e korkular içerisinde kaldigimi da
açiklamadan geçemeyecegim.
Degerli arkadalar, ben 20 yildan beri sigorta avukatiyim. Bu
yapilacak sigortanrnya, poliçenin kesildigi tarihteki hastalik durumlari
dikkate alrndiginda belki kendisini sigorta kapsaminda sanan birçok
arkadaimiz Allah korusun baina bir ig geldiginde belki de o kapsamda
yararlanmayacak. 1.8 trilyon paradan bize gonderilen para 27 milyar
iken, benim Barolar Birligi Bakanimrn ifade ettigi gibi bilegini kesen
avukatlardan y e zor durumda olan avukatlardan -onlar gibi Turkiye'de
çok var- tahsil edemedigim aidatlanm var. Bu tahsil edemedigim
aidatlara duen paylanm, bana bu gonderilen paradan mahsup edildi ye
hala bunlari tahsil edecek durumda degilim y e bana 3 milyar para geldi.
Benim 1200 tane avukatim var, 3 milyarla hangi birinin saghk sorununa
çözüm bulacaksiniz?
Barolar Birligi benim kurumum, ne kadar guçlU olursa ben de o
kadar kendimi guçlU hissederim; ancak benim damarlarimi keserek
guçlenmek degil, benimle beraber, yani barolarla beraber, yani
avukatlarla berabér geIimek ye bu ilev1eri birlikte yürütmenin çok
Onemli oldugu inancimi ifade etmek istiyorum ye merkezilemeye kari
oldugumu ifade ederek hepinize saygilarimi sunuyorum. (A1kilar)
BAKANVEKiLt- Teekkur1er Sayin Erdem, sag olun.
Sayin delegeler konumalara 5 dakika ara veriyoruz. Bu arada
Konya Baio Bakanirnn turn Turkiye için E-Baro Plani vardi, 5 dakikayi
kullanmak babinda onun sunuunu dinleyecegiz. Bir sinevizyon.gösterisi
var.
Sayin Nezih Dagdeviren.
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Av. NEZIH DAtDEVIREN (Konya Barosu Bakarn) - Saygideger
baro bakan1ari y e delegasyon; ben bir meslektainiz olarak gerek
Turkiye Barolar Birliginin bugune kadar yapmi oldugu çahmaIarin ye
gerekse Barolar Birligi diinda gelien onumUzdeki gunlerde meslek
yaamamiz' dogrudan etkileyecek Adalet Bakanliginin yargi agiyla ilgili
siziere bilgi aktarmak ye onumuzde bizi bekleyen çalimalarrn yapilmasi
gereken ilemlerin neler oldugunu izah etmek üzere huzurlarrni.zda sOz
almi bulunuyorum. Tabii degerli meslektalarim çok farkli konulardan
meslegimizin sorunlarma y e çOzüm yollarma degindiler. Ancak bu
siziere takdim edecegimiz çahmanin önem y e yapilmasi gerekenlerini
sizierin layigi veçhiyle takdir edeceginizden ye sistemin çalimasina
katki saglayacagirnzdan eminim.
Turkiye Barolar Birligi olarak yakIaik iki yildir yapilan çahmalar
y e Turkiye'deki izienen gelimelerle gelinen sonuca baktigimiz zaman
Baro, E-Avukat, Av-Tr Projesi gibi biIiim grubu tarafrndan
oluturuImu degiik çalima1ar meycuttur.
2002 yili bainda Turkiye Barolar Birliginin Adalet Bakanligmin
ulusal yargi ai UYAP Projesine entegre olmak ye 21. Yuzyil avukatini
Turk hukuk bilgi toplumunun bir parçasi yapmak için faaliyetlerine
ba1amitir. Bu amaçla butun altyapisini web tabanli duunmu ye bu
teknolojinin dunya aktorlerinden bir tanesi olan Microsoft.Net
platformunu kullanmaya balamitir.
Haziran 2002'de Birinci Etap olarak yapilan çalimaIarIa bilgi i1em
grubunca bir portal oluflurulmutur. Bu portalrn arkasinda TUrkiye
Barolar Birligi içindeki bolumlerin münferit olarak baglanmasi ye
Internet uzerinden veri tabanlarrnrn y e Turkiye Barolar Birligi içindeki
bolumlere erii1ebilecei test edilmitir. Bu portal uzerinden her avukata
y e her baroya web sitesi venilebilmesi igin altyapi kurgulamasi
yapilmitir.
tkinci etap olarak bugun icra etmekte oldugumuz Genel
Kurulumuzdan sonra birtakim teknik y e yazilim donanimlarinin temin
edilmesmnden sonra Ekim 3'e kadar planlanan yeni bir aama
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gerçekIetiri1ecektir. Bu etapta barolarin web tabanli programlarinin
yapilmasi igin ça1ima1ara ba1aniImitir. Merkez Turkiye Barolar
Bir1iinin web tabanh baro programiyla birlikte son otomasyon halini
almasi bu çaIimanin hedefi olarak belirlenmiflir.
Uçüncü etap olarak bir ye ikinci etaplarin geçilmesmnden sonra
avukatlarm sanal ofislerini ge1itirmek ye bilgi bankalarirn besleyecek
altyapilarini destekiemek gerekecektir; bu sürecin önQ açik birakilmiflir.
u anda gormekte oldugunuz slayt TUrkiye Barolar Birliginin web
portah olarak oIuturu1up Internet üzerinden yayinlanan portalin bir
goruntusUdur. Portalimizin butun avukatlarimiza faydah olabilmesi için
butun Uyelerimizin kendisini bu konuyla sorumlu tutup destek vermesi
gerekmektedir. Degerli arkada1ar, teknik olarak bu içerigin
saglanmasini Barolar Birligi Ustlenmektedir. Ancak bunun hedef
konulan amaca uygun olarak hizmetini surdurebilmesi için turn
barolarimizin ye ferden rnes1ekta1anmizrn mutlak surette bu projenin
uygulanabilirligi için bilgi toplarna noktasinda üstün gayret ye çabalari
gerekmektedir.
Hukuk Bilgi Bankasi Koesi, Insan Haklari Koesi, Avrupa ye
Hukuk Koesi, Internet ye Hukuk Koesi, Stajyer KOesi, Meslekiçi
Egitim Koesi, Etkinlikler Köesi gibi çeit1i k6e1er o1uturu1mu olup
bunlar zamanla degiik forrnasyonlara tabi tutulabilir. Ancak mutlak
surette bu o1uturu1an bahk1arin altindaki yazilarin hepimizin
kullanirnina y e ortak goruIerine açilabilmesi için mutlak surette bizier
tarafindan uygulanan ye hazirlanan yazilarla, dokumanlarla beslenmesi
gerekmektedir. Bu konuda rnerkeziyetçi tek bir yak1aim rnaalesef
amaçlanan hedefe varrnakta yetersiz kalacaktir. Gormekte oldugunuz
slaytlar bu web portahrnn u anda yayinda olan bolUmUnün
goruntilleridir, bunlarin içlerinin doldurulmasi Mr anlarnda bizierin
destek ye katkilanyla olacaktir.
u anda gorrnekte olduunuz slaytta E-Egitim Projesiyle ilgili olarak
biraz once staj egitirnleriyle ilgili degerli rnes1ekta1arim, delegasyon
çeit1i konurna1ar yapti. Yerinden staj egitirninin bes1enmesi ye katki
sa1anmasi amaciyla e-egitirn ded .igimiz teknolojinin rnerkezden
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oluflurularak baro bakanliklarimiza dogru yoneltilmesi ye yerel egitim
politikalarayla bunlarin stajyerlere egitim olarak aktarilmasi suretiyle bir
kolaylik da saglanilmaya çaliilmaktadir.
Bunun diinda bir baka projemiz Av-Tr Projesi dedigimiz projedir.
Turldye'de "Internet alan ad?' dedigimiz alan adlarini vermeye yetkili
olan Ortadogu Teknik UniverSitesiyle TUrkiye Barolar Birliginin yapmi
oldugu gorUme ye çahmalar neticesinde avukatlarin belirli bir nosyona
tabi uzantili alan ada kullanabilmesi için bir çalima neticelendiri1mitir.
Buna gore Turkiye DNS Grubu ye Barolar Birliginin ortak anlamasi
sonucu çok kisa süreç sonunda, bu aydan itibaren avukat adi soyadi AvTr, hukuk bUrosu adi, soyadi Av-Tr, avukathk ortakhgi adi Av-Tr
§ekhnde Avukatlik Mevzuatina uygun olarak alan adlari duzenlemesi
yapilabilecektir.
Turkiye'de E-Avukat Projesinin oluturulabilmesi için her avukata
bir web sitesi ye alan ada tahsisi noktasinda çahmalar devam
etmektedir. Bu çalimalarin yapilabilmesi için altyapi çahmalarinin
tamamlanma surecinde olmasi gerekmekte. Turkiye Barolar Birligi
Merkezinin ye bUtun baro yazihmlarinm altyapilarrnm oncelikle çaliir
hale getirilmesi gerekmekte. Kanun ye içtihatlarin web sitelerine hizmet
verebilecek ekilde web portallarinin içerisine alinmasa gerekmekte.
Standart ye basit web siteleri yapmak isteyen avukatlara ueuz ye
kullanih web sitesi hizmeti vermek ye imkânlari olan ye isteyenlerin
kendi hizmet alma imkânlarini tanimak bu stratejinin ana noktalarmi
oluturmakta. Ayrica yakinda devreye girecek UYAP araciligayla
avukatlarin mahkemelere burolarindan baglanma sürecini de Av-Tr ye
E-Avukat kapsaminda duUnmek gerekmekte.
Her avukata web sitesi verme projesi olarak Turkiye Barolar Birligi
Bi1iim Grubunun yaptigi çalimalar neticesinde biraz once avukat ada,
soyadi Av-Tr'nin bu ay sonundan itibaren yalnizca 15 milyon liraya satin
almarak bir alan ada tahsisi y e dileyen arkadalanmizin kirahk seryer'ler
araciligayla bu hizmeti alabilecegini belirttik. Ancak çalima grubu olarak
biz biraz daha pratik bir çOzüm uretmek amaciyla barobirlik.gov.tr'nin
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altinda avukatlarin adi, soyadi §eklinde ye ucretsiz bir posting hizmeti
verilerek guncel bilgilere turn rneslektalarirnizin ye diger resmi kururn
ye kurulularrn ulaabiImesini salamayi arnaçladik. Bu sitede de sadece
Rekiam Yasagi Yonetmeligine uygun olacak bir yapi duunuldu.
Gormekte oldugunuz Ornk avukat web sitesi, §U anda ileriye
yonelik olarak sadece bir duunce kulturu olrnasi açisindan sizierin
sunurnuna arz edilen bir web site teknolojisi gösterirni. Su anda
gOrmekte oldugunuz "Turkiye Avukatlari" balikh bir web sitesiyse bu
anlamda kartvizit bilgilerini Rekiam Yasagi Yonetrneliine gore Internet
:,uzerin de taiyabilecek ye u anki rnevzuatirniza uygun bir tasarirn olup
barobirligin altinda her avukat rneslektairnizin adi, soyadi §eklinde
kullanima açilrnasi duunulen tasanrndir.
E-Avukat Projesinden bu kadar bahsettikten sonra EP-Baro
Projesinin baro kismindan biraz bahsetrnerniz gerekiyor. Turkiye'deki
tUrn barolarin Internet Uzerinden çahan bilgi toplurnu teknolojileri,
baro prograrniyla desteklernek bu projenin arnacini o1uturrnakta. Hizh
ye etkin baro hizrnetleri, asgari kagit ye hizh bUrokrasi, uzaktan eriirn
baro okullari, Barolar Birligi ye barolai arasindaki haberlernenin
hatasiz y e hizh hale getirilebilmesini temin edebilmek için bu E-Baro
Frograrnirnn uygularnaya konulmasi hedeflenmektedir.
GOrrnekte oldugunuz slaytta TUrkiye Barolar Birligi, barolar ye
Adalet Bakanligi ye Internet kullarncisi ye biz avukatlar arasrndaki
ematik Internet Uzerinden baglantinin tarzi gosterilrnektedir. Bu proje
kapsarnrnda her baroya bir web sitesi verilmesi soz konusudur. Her ne
kadar Av-Tr Projesi gerçekletiginde baro adi org.tr olarak yilhk 15
milyon TL ucretle bir domain alan adi satin airnarak bu hizrnetlerin
yurutUlebilrnesi mUrnkun olacaksa da gu anda web sitesi olrnayan ye
elektronik posta iletiirninde olrnayan barolarirnizin bu sorunlanni çok
kisa y e hizh bir §ekilde çOzrnek arnaciyla barobirlik server'lerinde
barolarin adi §eklinde ye bedava hizrnet verilerek barolarin hepsinin bir
Internet sitesi olrnasi arnaçlanrnitir; bu ça1irna halen devam
etmektedir. Ornek slaytta çanakkale Barosuna ilikin açilan web
sitesinin tasarirnini gorrnektesiniz.
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Su anda Internet sitesi tasarirnini uygulamayan baro
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bakanliklanmizin bilgi çalima grubuyla temas ederek derhal bu
çalimadan faydalanmasi y e ücretsiz olarak bu hizmeti almasi
mumkundUr ye bunu da bzellikle talep ediyoruz. çunku bu çalimalarin
biraz sonra gelecegimiz UYAE balUmundeki zorunlulukiarma
barolarimizin a1imasi y e bir altyapi oluturmasi için bir zorunluluktur.
E-baronun Turkiye Barolar Birligi kismmda iç otomasyon projesi
tamamlanarak barolarla konuma ortamma geçilecektir. Turkiye Barolar
Birlii y e barolar arasinda birebir uyumlu y e web tabanli bir yazilimin
oluturulmasi, barolar y e UYAP uyumlu web tabanli yazilimin
oluflurulmasi, Turkiye Barolar Birligi içindeki kagitsiz iq akii gibi pek
çok etkin y e hizli bir çahma ortami Barolar Birliginin içerisinde
salanmak suretiyle avukat-baro-Internet üzefinden komple bir iletiim
y e eriime tabi olacaktir. Oncelikie hedef Turkiye Barolar Birliginin bir
çikiini bir megabit seviyesinde saglayarak Internet uzerinde avukat
kullanicilarimiza hitap edebilmek, daha sonra barolarimizm ilk dart
tanesiyle degiik ye yeterli gerekh hizlarda baglantilarini temin etmek
suretiyle bu baglantiyi dart ilde BPN altyapisi uzerinden balatmak,
daha sonra bunu ilk 20 iii kapsayan sanal ag uzerinden ye Adalet
Bakanhginrn ag sistemi uzerinden kullanmak suretiyle barolarimiza
mumkun oldugunca asgari yuk getirmekle; fakat sistemin içerisinde
mevcut yapiya getirmek durumundayiz.
"Ulusal Yargi Agi Projesi" dedigimiz proje aslinda u ana kadar
anlatmi oldugumuz bizim barolar y e Barolar Birligi olarak tereihimizde
olan elektronik hizmet alma ilkelerinin biraz daha açilimh halini ye
zorunlu halini ortaya koymaktadir. Bu projenin hedefi tUrn yargi
birimlerini kapsayan otomasyonu y e di birimlerle entegrasyonu
saglamak suretlyle yargida kaliteli hizmet vermektir. Kisaca E-Devlet
içerisindeki E-Adalet bolumunu tamamlamaktir. Bu proje son derece
dunya çapinda etkili y e saygin bir proje konumunu korumaktadir. Bu
projenin genel gorunumUnde adliyeler, jandarma, Yargitay, adli tip
birimleri, mahkemeler, nufus, vatandalik, emniyet, barolar gibi bir dolu
yarginin içerisinde, yargiyi dogrudan ya da dolayli §ekilde etkileyen ya
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da ilgilendiren kurum ye kuru1u1an bit elektronik ortam uzerinde
birbirine baglamak suretiyie Internet ye .teknoloji gUvenlik bolumuyle
kullanarak bit yaprnin oluflurulmasidir. Bu yapinin olu$urulmasi tabii
§u anda gormekte oldugumuz istatistiki bilgilerin ye adaletin hizh
akmasinrn da bir zorunlulugu olarak orta yere çikmaktadir.
Türkiye genelindeki mahkemeler, cumhuriyet basavci1ik1an ye icra
dairelerinin toplam say's' 7 751'dir. TUrkiye'deki dava dosyalannin 2001
sonu itibariyle son durumlan da gorUnmektedir. 19 471 219 gibi toplam
deiik dava dosyalari adli ye idari yarginin içerisinde yet almaktadir.
Adalet Bakanliginin teki1atina baktigimiz zaman 81 ilde 773 ilçede
olmak Uzere 854 yerde adliye teki1ati kuru1mu, 526 adet ceza ye
tutukevi, 23 adet adli tip kurumu söz konusu. Bu UYAP Frojesi
yururluge girdii zaman Adalet Bakanligi bolumunde 30 bin kullanicidan
bahsedilmekte, 50 bin avukat oldugumuz varsayilirsa 74 baroyla birlikte
biz de bu projenin bir ekiIde içinde yet almak zorundayiz.
Ulusal yargi agi projesinin neler getirdigine kisaca bit baktigimizda
avukatlar y e vatanda1ar yonUnden irdelemeyi ikiye ayirabiliriz.
Avukatlar, burolarindan harç yatirabilecek, davasmi açabilecek,
mahkeme dosyasmi bilgisayarrndan inceleyebilecek ye dilekçesini
verebilecek. Bu aama burada tabii ilk hedef olarak ortaya konulan
aamadir degerli mes1ekta1arim. Bu aamanin ge1ien bolumlerinde
Internet Uzerinden sanal duruma yapilmasina kadar derecelendirme
söz konusudur.
Vatanda açisindan baktigimiz zaman da vatanda Internet
eriimini kullaninak suretiyle kendi dava dosyasinin durumasini bu
kanaldan duruma tarihiyle birlikte ögrenmesi mUmkun olabilecektir.
UYAP Projesi Temmuz 2004 yflinda TUrkiye genelinde uygulamaya
ahnacaktir, hedef budur. Bakanligin bugune kadar yapmi oldugu
kademe, tarih belirleme süreçlerinde herharigi bit aksaklik yaanmadigi
ifade edilmektedir ye 2004 Temmuz ayindan itibaren bu projenin turn
Turkiye genelinde uygulanacagi soylenilmektedir. Su anda bu yaz
itibariyle 30 tane Adalet Bakanligi biriminde test uygulamasi
ba1ayacaktir. Yazilim calimalari son satbasina getiriImitir. Adalet
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Bakanligindaki merkezi bilgisayarlara veri akirnrn saglanmasi bu
sebeple gerekli hale gelmitir. Degerli meslektalanm, degerli baro
bakanlarim, bu §unU beraberinde getiriyor: Bizler barolardan gunluk
avukat sicil ye disiplin hareketletini ayle bir sisteme sahip kilarak yukariya dogru iletmeliyiz ki, bu sistem kendini Adalet Bakanligrnrn
Temmuz 2004'te yururlUge koyacagi Yargi Agi Projesi içerisindeki
sisteme dogru aktarsin ye avukat meslektaimiz mahkemeye, durumaya
gittiginde, icra dairesine dosya açmaya gittiginde ya da cezaevine
görtimeye gittiginde sistem tarafrndan o anda yetkili meslegini icra
ilem1erini
ye bu
edebilir avukat olarak garuntulensin
gerçekleflirebilsin.
Aksi takdirde sistem bu arkadaimizin o anda avukathk yapma
ehliyetine sahip olmadigini sonuçlandiracagindan ne dava açmasrna izin
verecek, ne vekalet sunmasma ya da dilekçe sunmasina izin verecek, ne
de cezaevine gorumeye girmesine izin verecek. Bu teknolojinin
kullanilmasiyla birlikte hizli y e kaliteli bir yargi sistemini biziere
getirecegi gibi bizierin esasinda çok farkh birtakim sosyoekonomik ye
siyasal çahma standartlarimizda da yenilikler getiriyor. Ancak buranin
en onemli bolumü diyelim web tabanh bolumu barolar olarak
destekiemek ya da destekiemek, yazi gondermek, bu tip meseleler bizim
ihtiyatimizda olan meseleler olmakla birlikte ozellikle E-Baro Projesi
kapsamrndaki UYAP'a entegre olacak sistemde bilgi gondermek artik
bizim ihtiyatimizda olan mesele olmayacak.
Dolayisiyla, eger avukatimizin, üyemizin cezaevinden geri
donmesini istemiyorsak, dururnalara kabul edilmesinden imtina
edinmesini ortada dogacak olumsuzluklan onlemek istiyorsak mutlak
surette bu yilbarna kadar bizlerin elektronik ortamda sicil ye disiplin
hareketlerini dart dortluk takip edebiliyor hale gelmemiz gerekmektedir.
Onun için sizlere bu konumayi degerli zamanlarinizdan alarak bu
sunumu yapmayi uygun gordUk.
Konunun hassasiyeti ye önemi zannedersem yeteri derecede açiktir.
Bu arzu edilmeyen neticelerle karilailmamasi igin mutlak surette u
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anda slayta yansiyan bilgilerin Adalet Bakanhgmca sisteme entegre
edilmek üzere tarafimizdan talep edildigi de dikkate ahnarak butun baro
bakanhk1arimizca ivedi olarak elektronik ortamda Barolar Birligine
gonderilmesi gerekmekte; bunun bir kere gonderilmesi de yetmiyor.
Barolar Birligi Bi1iim ça1ima Grubu bu konuda barolarimiza uygun ye
ekonomik çozumler uretmek üzere gerekli hazirlikiari yapiyor ye gerekli
ça1ima1ar yurutuluyor. Ancak projenin ilerleyen saffialarrnda
barolardan istenilen yardimlara barolarimizin gerekli hassasiyeti ye
önemi biraz once arz ettigim sebeplerle vermesi bir zorunluluk
halindedir degerli mes1ektaiarim. Bu konuya Ozellikie dikkatinizi
çekmek amaclyla bu sunumu hazirladik.
Tabii bilgi talep edilmelde mutlak suretle bir yerlere iletiliyor; ama
artik bu bilginin i1etiim dinamigi ye aninda olmasi gerektigi Ulusal
Yargi Agi Frojesiyle birlikte bir zorunluluk olarak karimiza çikiyor. Bu
konuyla ilgili degerli baro bakan1anmiz, Barolar Birligi Bi1iim cahma
BOlumUnden her zaman gerekli bilgiyi alabilirler. Ancak hepinizden
ozellikle istirhamimiz §udur ki; bu konuda Barolar Birilginin çOzUm
üretip Adalet Bakanligiyla ye yargi agiyla bu konuyu gOturebilmesi
sizierin zamaninda istenilen bilgileri sa1ik1i bir yapiyla Barolar Birligine
dogru iletebilmeniz sayesinde mumkun olabilecektir. Aksi halde sistem
iIemeyecektir. t1emeyen bir sistem sadece o baroya ya da o avukat
mes1ektaimiza zarar vermeyecektir, onun karisinda dan baroya ya da
mes1ektaimiza da zarar verecektir. Dolayisiyla, bu konuyla ilgili olarak
onumuzde bizieri bekleyen çok geni bir ça1ima takvimi var. Bu konuya
yeterince hassasiyet gostereceginiz inanciyla aslrnda bu sunumu bu
saatte de yapmamak umidiyie huzurlariniza geldim. Yine de siziere bu
kadar sunum yapabi1mi olmayi da kendime sevindirici bUyuk bir sebep
olarak goruyorum.
Hepinize teekkur ediyorum, saygilanmi sunuyorum. (A1ki1ar)
BASKANVEKILI- Sag olun Sayin Dagdeviren.
Efendim, Avukat CUneyt Ayata.
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Av. CUNEYT AYATA (Gaziantep Barosu Delegesi) - Sayin Birlik
Bakanim, sayrn Yonetim Kurulu üyeleri, sayrn baro bakanIan, sayin
delegeler, önce!ikle söze dunku Gene! Kuru!daki bir o!aydan ba!amak
istiyorum. Dunkü Gene! Kurul Top!antimizda Sayin Divan Kuru!unun
buyuk baro o!arak nitelendirdigi barolara siraya uymaksizrn söz vermek
istemesi, buna sebep o!arak da siz sayrn de!ege!erin bugun top!antiya
katilmayip geziye gidecekierini ifade etmesi y e buna kari çikan!ari ise,
demagoji yapmak!a itham etmesi bizim için son derece uzuntü verici bir
o!ay oImutur. Bunun bizim an!adigimiz tercümesi sayrn de!egelerin
Istanbul, Izmir, Ankara'nrn sayrn bakan!anni din!emesi, onlarin
konuma!arinin onem!i o!dugu y e biz tara delege!erinin ise, bo sa!ona
konumamizin oneri!mesidir.
Biz sadece iki yilda bir kez genel kuru!!arda sesimizi duyurmaya
ça!imaktayiz. Bizim fikirlerimize begenmeseniz dahi en az buyuk baro
o!arak nite!endiri!en baro!arin fikri kadar sayg', duyu!masi gerektigini
duunuyoruz. Istanbul, Ankara, Izmir barolarinrn nicelik o!arak buyuk
olduklan sayl saymay' bilen herkesçe tabii ki kabul edi!ebi!eeek bir
gerçektir. Ancak bu buyuk!ugun sadece nicelikte o!up nitelikte diger
baro!ara bir Ustün!UgünUn bulunmadigini burada ifade etmek istiyorum.
Her baro nite!ik olarak buyuktur, eittir. (A1ki!ar)
ç agimizda bi!im ye teknoloji almi baini gitmekte, insana ye insani
degerler i!e fikre veri!en. ônem ge!imi o!an ulke!erde gun geçtikce
artmakta iken, (like o!arak maa!esef biz hâlâ demokratik1emeyi ye
oze!!ik!e insan hak!arini tartimak durumunda kahnaktayiz. Türkiye'nin
bu yo!da hiz!a i!er!emesi gerekir. U!kenin demokratik!emesi ye insan
haklarirnn ge!imesi, toplumun turn kesimlerinin hiçbir ayrim
gozetmeksizin bu hak!ardan tartirnasiz bir §ekilde yarar!anmasrnin
saglanmasinda biz avukat!arin ayri bir yeri vardir. Anayasarnn 2.
Maddesi Turkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk devleti o!dugunu
açikça ifade etrnektedir. Ancak hukukun ye hukuk ilkelerinin her a!anda
uygu!anmasiyla hukuk dev!etine uIai!abilecegi de yadsrnamaz bir
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gerçektir. Buna ragmen ulkemizde en çok tartiiIan konulardan bin
ülkede hukuk devietinin ne kadar y e ne oranda uygulandtgidir.
Hukukun asli amaci y e çik noktasi, guçluye kari guçsuzun hakkrni
korumak y e adaleti saglamaktir. Ara rejim donernlerinde hukuk
devietinden uzak1amaIara ilk olarak kari çikanlann savunma meslegini
icra eden biz avukatlar oldugu tanihi bir gerçektir. TUrkiye'nin faili
meçhul cinayetler ulkesi listesinden cikanilmasi genektigini duunuyoruz.
Bunun da ulkenin her kesimine ayni olçude hukuk kurallarinrn ye hukuk
devieti ilkelei-inin uygulanmast, kiilere ozel yasalarm cikanlmasinin
önUne gecihnesiyle mumkun olacafti açiktir. Bu konuda dUnyanin birçok
yerinde venilen hukuk mUcadelesinin onculeni de yine savunma
meslegini icra eden biz avukatlar o1mutur.
2001 yihnda çikanlan y e Avukathk Kanununda önemli deiikhikJer
yapan yasanin eksiklikler içermesine ragmen olumlu yönlerinin fazlahi
rnesleki açidan hepimize umut vermitir. Bu yasanin çikartilmasinda
emegi geçen butun herkese y e Ozellikle Türkiye Barolar Binligi Bakan
y e Yonetim Kurulu uyelenine burada teekkur ediyoruz. Yasanin
hazinlanma aamaIannda tartii1masina ragmen yasa metninde yer
almayan mahkemelere venilecek dilekcelerde avukat imzasrnin zorunlu
olmasi kuralinin yeni bir degiildik1e yasaya konuirnasi için genekli
cahmaIarin yapilmasi, gerek avukathk meslegi, gerekse de tUrn hukuk
sisterni igin önem arz etrnektedir.
Olumlu tUrn ge1imelere ragmen avukatlanin hak savunucusu ye
fikir emekçisi pozisyonlanni tarn olarak koruyamadildari, bir nevi i
takipçisi ye rnenfaat savunucu durumuna dUflUkieni halihazirda
yadsinamaz bin gerçek olarak karirniza cikmaktadir. Bu husus
kanaatjrnjzce rneslein u anki konurnu y e ilenideki konumu açisindan
Uzeninde onemle durulinasi gereken bin noktadir. MeslektaIarimizin
ozelhikle de biz tarada çahan avukatlanin ekonomik durumunun hiç de
iç açici olrnadigi, buna paralel olarak sosyal sayginhk ye güveninlik
açisindan rnaalesef gittikçe ivrne kaybettiimiz ortadadir.
Toplurn, avukata para kazanmak uruna dogruluguna inanmaksizrn
her tUnlu ii yapabilecek birisi olarak bakrnakta, avukatlik rneslegi ye
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avukatlar hukukçu kimlikierinden uzak1aarak mesieki olarak erozyona TtJW¼i
ugramaktadir. Burada meslek Once kendi içindeki gayri ahlakilikleri
ortadan kaldirmak, buna engel olmak, meslegi yaparken ye hatta
yaarken bile hukukçu kimliginden taviz vermemeyi On plana çikartmak,
bunun için de Oncelikle On ele$iri yapabilmek becerisini gostermek
zorundadir.
"Avukatlar, bagimsizdir" §ekhnde hamasi nutukiar biz dahil her
mes1ekta tarafindan çok kolay due getirilebilmekteyken derinlemesine
duundUgumuzde bu kavramrn uygulamada gerçeklik payrnin ne derece
dogru o1duunun tartiiImasi gerekir. Biz avukatin ye hatta insarnn
bagimsiz olmasi için 6nkou11ardan birisinin ekonomik bagimsizlik
oldugunu duunmekteyiz. Hiçbirimi4n burosunda satilacak somut bir
nesne ye bunlarm sunumu için tehir salonu bulunmamaktadir. Gelen
kii1er oraya "sadece siz varsiniz ye siz avukatsiniz." diye gelmektedirler.
Sunu1mu olan hizmet sadece y e sadece sizin tarafinizdan sunulabilecek
bir hizmettir. Bu hizmetin en yogun ozelligi kari tarafin sizin kafanizin
içindekileri ucret kariIigi kullanmasidir.
Fakat maalesef belirtmek gerekir ki, biz hepimiz günümüzün en
degerli ogesi olan bilgiyi her isteyene çogu zaman bilabedel sunmakta,
asgari Ucret tarifelerinde yer almasina ragmen danima uereti tIep
etmeyi akhmiza dahi getirmemekteyiz. Buradaki durumun maddi bo'utu
mesIekta1arimiz açisrndan Onemhyse de kanahtimizee iin maddi
boyutunun diindaki hususlar meslegin ye meslek sorunlarmin temel
noktalarina i1ikindir. Bu husus bir yerde insanlarin duunceye ye
duunmeye verdikieri degerin bir Olçusu olarak karimiza qikmaktadir.
Fikrimizden, zihnimizden y e bildiklerimizden baka satacak hiçbir eyi
olmayan biz avukatlar bunlari bedavaya her isteyene verdigimizde
kendimize ye meslegimize zarar vermekten baka hiçbir ey
yapmamaktayiz.
Bu baglamda bir diger husus asgari Ucret tarifelerine
mes1ektaIanmizin uymamasi, çeit1i hakh veya haksiz sebeplerle duuk
üeret almalari y e bir nevi kendi mes1ekta1ari arasinda haksiz rekabette CUNEflAYATA 159
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bulunmalandir. Bunun önüne geçilebilmesi için gerekli çahma1ar
yapilmali, bazi ulkelerde avukatlar arasrnda ye ulkemizde noterler
arasinda baariyla uygulanan havuz sistemi hususu tartimaya
açilmandir. Meslektalarin en onemli sorununun saglik sorunu oldugu
herkes tarafrndan kabul edilen bir gerçektir. Bu konunun çözümü 1cm
bir an evvel acil onlemler alinmalidir.
TUrkiye Barolar Birliginin iyi niyetli giriimler lip Ankara'da
yaptirrnayi tasarladigi Avukat Evi Projesinde ileride ortaya çikabilecek
durumlar göz önüne alinarak çok dikkatli davranilmandir. Bu dikkat
gerek kurulufla, gerekse sonraki aamalarda herhangi bir amaç dii
kullanimirnn önüne gecebilmek için bu konuda çikartilacak yonetmelikle
açik, net y e tavizsiz kurallar koyulmandir. Bu tür tesislerin iyi niyetli
olarak baiadii; ancak uygulamada benzer kamu sosyal tesisleri göz
önüne getirildiginde amaçlananin diinda kullanildigi gerçei bu
konudaki kaygilanmizin temel noktasini oiuturmaktadir. Kamu
avukatlarinin ekonomik durumu iyilqtiriimeii, bit kamu avukati ayni
kidemde olan hâkim ye savcidan daha az ücret almamandir. Bu yonde
Barolar Birligi tarafindan gerekii çahma1ar yapilmalidir.
MesiektaIarimizin 60-70 yaina gelip hâla adiiye adliye kouturmatari,
emekli olsalar bile ekonomik zorunlulukiardan ötUrü çalimak zorunda
bulunmalan UzUntü vericidir. Bunun önüne geçebilmek için gerekirse
baro pulunun fiyatinin artirilarak kaynak yaratilmasi ye bu §ekiide bit
fon oluflurularak flili avukatligi birakmak isteyen meslektalarimiza bu
fondan ayiik ba1anmasi hususu duunulmelidir.
Hepinize teekkur1erimi ye saygilanmi sunuyorum.
Bit hususu da ozellikie tekrar beiirtmek istiyorum. Gaziantep cocuk
Hakiari Komisyonunun bir dnergesi var. cocuk Hakiari Komisyonu, u
ana kadar UNICEF tarafindan finanse edilmekteyken UNICEF bu
finansi kesmiflir. Bu nedenle Barolar Birliginin bu konuya bir butçe
ayirmasini talep ediyoruz.
Teekkur eder, saygilar sunarim. (Alkilar)
BA SKANVEK1LI - Sayin Sabih Ataç.
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Av. SABIH ATM; (Batman Barosu Delegesi) - Sayin Divan,
Turkiye Barolar Birligi YOnetim Zurulu, degerli bakan arkada1anm,
sevgili dostlar; hepinizi se!amhyorum. GUzel Karadeniz'e, Trabzon'a ye
butUn insanlarina se!amlar, saygilar.

ThwI

Arkadalar, Faaliyet Raporu Hr butun olarak irdelendigi vakit iki
bolUmde ayrilmasi gerektigine inanlyorum. Bunun bir bolUmu teknik
i1ere i!ikin ruhsatname, kimlik verme, duzen!eme ye diger idari i!er,
bu iIerde ciddi Hr çahmanrn oldugu ye bunun da ashnda ahnan
elemanlarla, teknik kadrolarla sag!andigi ortada. Bu açidan kendilerine
teekkur ediyoruz. Ama bunu galiba son yasa degiiHiginden sonra elde
edilen gelirle dde ettik. En buyuk gider, personel gideri, 285 milyar.
Ondan sonraki ikinci buyuk gider konferans ye seminer giderleri, 236
milyar.
Oysa Barolar Birligine Pul ge!ir!erinden fii!en odenen miktar 457
mi!yar ye faiz kalemi 356 milyar. Yani bu teknik bir i, guzel bir i; ama
bunu bizim boy!e çok abartmamamzz gerektiine inanlyorum. Eger
sadece bun!ari yaparsak ye iki tane sinevizyon gOruntüsü de o!du. Bir
tanesi Baro!ar Birliginin hizmet binasi, ikincisi demin gorduumuz eavukat, bun!ar da devreye girse bizim iimiz bitecek mi? Hayir, neden?
Sebebi u: Barolar ye Baro!ar Bir!ii teknisyenler grubu degi!dir. ButUn
bu a!tyapi tamamlanmig o!sa dahi bir bizim bir baka amacimiz var,
yasada onu be!irtiyor. "Kamu hizmeti" dediimiz bir §ey. Yasa
tanim!arken bize gorev!er vermi. 110. Madde, barolarin çoun!ugunun
görü ye dUunce!erini be!irtmek, ortak amaç, genel menfaat, kanun!arrn
mem!eket ihtiyácma uygun ge1imesi ye yürütülmesi, i!gi!i ye yetki!i
merci!ere gorU belirtme, hukukun UstUn!ugu ye insan hak!ari. Dikkat
edin, butun bu tanim!arda bir teorik tartima var. Fii!i bir durum yok.
Buraya nasil yak!amamiz gerekir? Buraya bi!imsel fe!sefeyle
yakIamamiz gerekiyor. Toplumda bir projeksiyon tutacaksiniz,
tespit!eriniz o!acak ye yasalara bir ide koyaeaksrniz. "Ge!ecekte bu
to plum b6 le güze! olacak" diyeceksiniz.
SABiH ATA
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Kamu hizmeti ya da kamu kurumu olma ozelligimiz burada bahyor.
Eger biz ekonomik temelli hirer kurum haline donuursek Odalar ye
Borsaiar Birligi gibi hir ey oiuruz. Ama hizim asia y e asia
vazgeçemeyecegimiz bir ey var, adalet, bizim temehmiz adalettir,
temehmiz ekonomik degildir. (A1kiiar)
"Ekonomik olmasin" aniamina soyiemiyorum, mutiaka ekonomik
aityapimiz olsun; ama bu nasil geiiir bihyor musunuz? Bu Anadoiu'nun
her yerinden guçiU bir §ekilde geierek olur. Ankara'nin merkezinde
dagitilarak olmaz, olacak bir ey degil. Mumkun degil, doganin yapisina
aykiri. Hizmet binamiz oisun, kabui ediyorurn. Ben iki yiI kadar once
Sayin Bakanima sori7iiitiiin, "bunun mahyeti ne kadar?" "12mjjyon
doiar" diye bir cevap vermiti. 12 milyon dolar, 2 miiyon doian.siz
Anadoiu baroiarina dagitin, her birisi kendi aityapisirn oiuturack.
Uittikçe duUncesi zenginieen bir yapiya sahip oiacak. Ama burada
bizim kamu aniayiimizda ciddi bir eksikiik oldugunu dUunuyorum.
Sevgih arkada1ar, bu kamu aniayii dunyada yeni bir an1ayi içerisinde
gehiyor. Ite Ortaçagin sarayi, monarkiari, sonra deviet, kamu oimu.
Bunun karisina burjuvazi dikiimi, o da kendi Ozei icamusunu
oiuturmu. Ama ikisinin arasinda yaayan vatanda, birey, insan,
diiananIar, bunlar zavaili kaimiiar, §imdi yeni kamu buniarin hepsini
kapsayan bir kamudur. Deviet bir oznedir, hepimizi kapsamiyor, bir
Oznedir. Birey bir Oznedir, butun bireylerin içinde yer aidigi topluiuk da
ayri bir Oznedir. Ite kapsayici oian kamu, butUn buniari barindiran bir
kamudur. Yani egemen siniriarimiz içerisinde yaayan butun bireylere,
istisnasiz o temei ilke oian "herkes, anasindan özgür dogar, hakiar ye
onur acisindan eittir" bu ulkede yaayan herkese; ama temeHendirerek
vermedigimiz sürece gerçek aniamda kamuyu savunmu oiduumuzu
zannetmiyorum.
Izninizle bazi faahyetierden sOz etmek istiyorum. Kibns sorunu
TUrkiye için ciddi bir sorun, tartimamiz gerekiyor, her boyutuyla
fikrimizin oimasi gerekiyor, basindan iigiieniyoruz. Tartiirken Yanetim
Kuruiundan bir arkadaimiz gunu demiti: "Turkiye Baroiar Birligi

162 SABiHATAç
1
1 6 P-

27.OLMAèE
GENEL
KURULU -

boyle bir çahma içerisine girmi" "Ihtiyacimiz var" demitim. Kibris
Gündemi diye bir kitapçik geldi, satir satir okudum, bilgilenmek
istlyordum. DOrt tane degerli bilim adami; ama ayni paralelde duunen
adam, konumu ye farkh bir ey s6y1ememiler. Ornegin, benim kendi
cahil halime ragmen Kibris'la ilgili bazi bilgilerim var. Gayri Safi Milli
Hasilanin yuzde 35'i Turkiye'den gidiyor, yiihk 300 miiyon dolar. Orada
çalian insanlarm yUzde 73'u hizmet sektöründe qahiyor, memur. imdi
orada garip bir sistem var, buniar tartiiimiyor. Ama biz hakh bir ey
tartiiyoruz, guvenlikle ilgili, adaletie iigih bir tartimamiz yok. Birinci
soru dikkat; sonra ayni yerin cumhurbakani hakikaten diplomat oiabilir,
deviet adami olabilir; ama hukukçuiugu konusunda bOyle çokey
bitmiyoruz. TUrkiye Cumhuriyeti vatandai ml onu da bilmiyorum. Biz
Eli Odulii sadece 'Täikiye Cumhuriyeti vatandaiarina mi verecegiz,
ykrheikiHifRerecegiz, onu da biimiyorum, cahiiigime verin. Ona
yilhifliukukçusu Odulunu veriyoruz.
Devam ediyorum, tabii bazi ilginç §eyler var. tstanbui Barosu
Bakani -bir arkadaim Yucei Sayman da degindi- YOnetim Kuruiunun
a1mi oiduu bir kararla Kopenhag Kriterleri ye Azinhk Hakiari diye bir
konferans duzenliyor, hakkinda vatana ihanetten dava açildi.Ankara'da
Deviet Guvenlik Mahkemesinde yargilandi. Turkiye Barolar Birligi
iigisiz kaldi. Sonra Sayin Bakanim Mersin'deki konumasinda bir cumie
sOylUyor, oraya bilahare gelecegim. Ama arkada1ar, cumhuriyeti
kuraniar otoriter yapisrnm bihncindeydiier ye bir idealieri vardi, ciddi bir
idealieri vardi. Demokratikietirmek, demokratik cumhuriyet bugunun
soyiemi degildir, Mustafa Kemai'in soyiemidir. Bunu §ey bir aniamda
sOyiemiyorum; ama Ozü bu.
Bugune kadar bu cumhuriyet demokratikiemedi ya da hizh
demokratikiemedi ye Turkiye'de bunu savunan ciddi insanlar var,
cumhuriyete sahip çikarak demokratikIemesini istiyoriar. Kendilerine
"ikinci cumhuriyetçi farkh bir §ey" diyoriar. Benim Bakanim ironi bir
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tarzla diyor ki; "numarali cumhuriyetçiler" olabilir, bu Bakanrn kiise1
görüü olabilir. Ama butun bunlarda bir yere gelmek istiyorum. Barolar
Birligi y e hukukçular ya da barolar kapsayici olmak zorundadirlar.
Butün farklilan, butun ayrilari, bütun di1anmilari, butun dezavantajiari
bu ulkede yaayan herkesin hakiarinin savunucusu olmak zorundadir.
Kamu anlayiimizda ciddi Mr degiime ihtiyac vardir. Aksi halde
dunyadaki tarihsel sUrece uygun olarak kapsayici olmayan kamu, diger
turn di1anmilari kendi kamusunu düunmeye, oluturmaya itmitir ye
asil boluculuk buradadir.
Hepinize saygilar sunuyorum. (A1kilar)
BAKANVEKiLI- Sag otun.
Ali Riza Toprak.

Av. AL! RIZA TOPRAK (Aksaray Barosu Delegesi)- Sayin Divan,
degerli eski bakan1arirn, degerli Yonetim Kurulu üyeleri, degerli avukat
arkadalarim; hepinizi saygiyla selarnliyorum.
Bu saate kadar dun ye bugun konuan arkadalarirn birçok konuda
benim ileriye süreceim hususlari belirttiler. Ben bu konulara yeniden
deginmek istemiyorum. Vakit kazanahrn ye meslegimizie ilgili, yargiyla
ilgili, demokrasi ye bairnsizlikla ilgili, hukukun ustunIuuyIe ilgili §eyler
tartiahm istiyorum.
Oneelikle Barolar Birligi herhangi bir §ekilde vesayet ya da baski
unsuru olarak gorulmerneli deerli arkadalarim. Nasil ki, barolar
avukatlarm Uzerinde baski unsuru degilse, her baro kendi avukatlarinin
birlikte hareket edebilecegi bagirnsiz avukatlarm bagimsiz bir §ekilde
o1uturdugu yonetimlerle oluuyorsa Barolar Birligini de biz
oluturuyoruz. irndiden bir güçlenme, bir profesyonelleme ortaya
çiktigi vakit "bu gücü nasil zayiflatiriz, nasil güçsUz hale getiririz?" bu
tartirnaIara balarsak degerli arkadalarim, biz Turkiye'de etkin olmasi
164
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gereken, yani her konuda fikrini açikhkla savunmasi gereken bir
kurumu, kurumsa11amadan kusura bakmayrn kanarya sevenler
dernegine cevirebiliriz.
Türkiye Barolar Birhgi mutlaka her konuda fikrini soylemeli. Bir
grup arkadaimiz diyor ki; "mesleki konulara yOnelim. Sadece ye sadece
parasal konu, mesleki konu nedir? Ona yonelim." Oysaki hukuk, yani
ulkeyi yonetmek, dunyayi yOnetmek, barii sa1amak, yaami saglamak,
yaamin her aninda hukukun ustunlUgunun varolmasi gerekir. Herkese
gereken o hukuku savunacak kurum barolardir, Barolar Birligidir,
bagimsiz avukatlardir.
Degerli arkada1arim, satirba1anyIa deginmek istiyorum. Kamu
avukatlarimn durumu yurekler acisi. Ama üzülerek bir gey daha
i6ylemek istiyorum. Hangi baroda bir tane avukati kayitli degerli
ükada1arim. (A1ki1ar)
Kusura bakmayrn, avukat sayisi çok olan buyuk kentierimizde
mutiaka vardir; ama Anadolu'da maalesef cuzi birkaç arkadaimiz, yani
fikren direnen, hukukun ustunlugune inanan, aidat odemeyi problem
saymayan birçok kamu kurumu avukati barolarda toplantilarina katilir,
konuur; ama ben Aksaray Barosundan Ornek veriyorum. fir tek kayith
kamu kurumu avukatimiz yok arkada1ar. Bunu kamu kurumu
avukatlarini di1amak için ye saire igin sOylemiyorum; buna mutlaka
çOzüm bulmak zorundayiz. Bu çOzümü barolarimiz ye Barolar Birligimiz
duUnecek, bunlari bir baka §ekilde orgutlenmeye itmeden hakiarini
savunacagiz. Az Once degerli mes1ektaimrn dedigi gibi biz herkesin
hakkrni savunmak zorundayiz. Kendi mes1ekta1anmizzn da mutlaka
hakiarini savunacagiz. Ama bu arkadaIarimizi mutlaka barolarm etken
üyeleri haline getirmeliyiz. Sadece aidat Odememek için baroya
kaydolmayan kamu kurumu avukatlari var. Aksaray'daki hiçbir avukat,
kamu kurumu avukati Aksaray Barosuna kayitli degil arkada1ar.
Bunn sa1amak için Barolar Bir1iinin çalimasini bekliyoruz. Arti,
degrli arkada1anm, biz yani hâkim evi, orduevi, polis evi var diye
avukat evi demeyeceksek, kusura bakmayin niye demeyelim? Yani bir
avukat evinden niye almganhk duyalim. Alinganlik duyacak bir
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durumumuz mu var? DeerIi arkada1arim, hukukun üstunlugu için
mutiaka y e mutlaka barolarimizin y e Barolar Birliginin güçlü halde
olmasi gerekir.
Ben Sayin Bakanimin i1ikinlerini takdir ediyorum, tasvip
ediyorum. Ancak bir §eyin alUm çizmek istiyorum. Dun Sayin Adalet
Bakani buradayken dokunulmazliklarin Meclise getirilmedigi hususu
Sayin Bakanimiza hatirlatilmahydi. Onun diinda iyi i1ikiler kurulmasi,
saghkli ilikiler kurulmasi mutlaka gerekli. Biz çatima merkezi
olmamaliyiz. Biz muhalefet merkezi olmamaliyiz. Ama dogrulari da
yuksek sesle soylemeliyiz.
Saygilar sunuyorum. (A1ki1ar)
BASKANVEKILI- Tqekkur ediyoruz Sayin Toprak.
Efendim, Samsun Baro Bakani buyursunlar.
Barosu Bakam)- Onceki
Bakanimiz Sayin Arif Yilmaz Uney konuma hakkini bana biraktilar,
huzurunuzda teekkur ederim.
Av. ERSOY USTAY (Samsun

Sayin Divan, sayin bakanlanm, onceki bakanlarim ye misafirler,
kiymetli meslektaIanm; ben konuma yogunlugu oldugu için bu hakki
kullanmak istememiflim. Ama arkadaim sag olsun, bOyle bir imkân
tamdi. Benim burada çok kisa olarak sOylemek istedigim bir ey var.
Konuuldu, tekrar etmek istemiyorum. Stajyer konusu, staj egitim
merkezieri; bunun ashnda bir ortasi var, o yol u: Herkes yerel barolarda,
yerel mahkemelerde stajyerlerini egitebilir, oradaki sureleri
rgibi-bLr
tamamladiktan sonra Geneljvlerkezdeaynen hâkimler, savclla—
staj egitim merkezi olur,
iki ay veya üç-ay stajyprlerimiz orayagelirle
- -,-----orada b oylesine bir orta yolla e!i1i,olurlar. Ben hakh görüyorum,
gktce1 máhli kF"gorev yapacak arkadalarimizrn devamh
Ankara'da egitim gOrmesi de dogru degil. Ama bir de egitim birliginin

166 ERSOYUSTAV

27. O(AOAk4
GENEL
KU RUt U

saglanmasi için kisa bir sure de olsa Ankara da topluca egitim
gormelerinde yarar vardir diyorum.

1UTMI

Bizde Turkiye'de bir adet vardir, siyaset yapmi olanlar da gayet iyi
bilirler. Biz yonetimleri o1utururuz, seçeriz, kavga davu ederiz. Ondan
sonra hiçbirimiz yönetirne destek vermeyiz. Hepimiz yönetime saldiririz;
çok yanh bir §ey. Belki Turk milletinin yapisindan gelen bir §ey; ama
çok hatali, çok yanh, yipratici.
çahma Raponiyla ilgili olarak unu söyleyeyim: Gerçekten
gorebildigimkadanyla bu yasa degiikIigmden sonra cok yogun bir
çahmayIa TurMye Barolar Birligi yonetimi gayet fedakârca ye yerinde
çahma1ar yapmitir. Hepsini takdirle karihyoruz.
Saglik çok onemli bir durum. Tabii ki, avukatlarm
zamaninda, taa onceleri hiçbir güvencesi yoktu. Geçiei otarak SSK'ya
Have ge1miti; ama kou11ar çok degiti, imkânlarimiz çok degiik. Bunu
Barolar Birliginin kuracagi bir o1uum içinde bir §emsiye altinda
toplamamn mumkUn oldugunu zannediyorum.
Bu arada Anayasamizin üçUncü bOlumUnde yargidan bahsedilirken
avukatlardan pek bahis yok. Hep hâkim, save! geçiyor. Yani sacayagin
yine bir bacagim unutmutar.
Bir konuya daha deginmek istiyorum. Ceza Muhakemeleri Usulu
Kanununda degiik1ik1er yapildi, uyum yasalari denildi, §unlar denildi;
ama hâlâ bakiyoruz, o1aanustu mahkemeler var. Eger biz Batili bir (like
olmak istiyorsak gu olaganustulUkleri kaldiralim, Turkiye
Cumhuriyetinde vatanda1arimiz eitse herkese eit usuller uygulayalim.
o bakimdan ben Ceza Muhakemeleri Usulu Kanununda deviet guvenlik
mahkemeleriyle ilgili usullerin ayn tutuimasini hiç de olumlu
kari1amiyorum. Bence ceza usulü uygulamalari gayet iyi gitmektedir.
Bu deviet guvenlikle ilgili suçlarda da uygulanirsa umarim Turkiye'nin
dunya kamuoyundaki puani daha da artiya çikacaktir.
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Benim bir sikintim oldu, onu huzurunuzda arz etmek istiyorum. Bir
tereddudumüz oldu. SSK'li olarak baka bir avukatin yaninda çahan
arkada1arimiza CMUK'tan görev verilsin mi, verilmesin mi? Verilirse
bunun ne §ekilde karilanacagi konusunda bir ibtilaf oldu. Biz bu
konuda tereddUdümüzü Barolar Birligine de aktardik. Inal1ah hep
beraber bir çOzüm buluruz. Bu CMUK'tan gelen para deviet parasi. Biz
bunu belki yan1i harearsak yarin hesap vermek durumunda kalabiliriz.
SSK'h olarak baka avukat yanrnda gorevli arkada1arimiza
CMUK'tan görev verecek miyiz? Verirsek ki, verilmeli gorüundeyiz, o
zaman bunun makbuzunu nasil halledecegiz? Bu konuda bize aydinlatiei
bir bilgi verirlerse memnun olacagim.
Vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize saygilar sunuyorum,
hepinize baari1ar diliyorum efendim. (AIki1ar)

BAKANVEKiLI- Tqekkur ediyoruz, sag olun.
Efendim, Avukat Kâzim Kolcuoglu. (A1kilar)

Av. KAZIM KOLCUOOLU (Istanbul Barosu Bakani). Sayin
Bakan, degerli Birlik Bakanim ye Yonetim Kurulu uyeleri, eski donem
saygideger bakan1arim, Barolar Birligi bakan1anm, baro bakanlari ye
çok muhterem saygideger mes1ekta1anm; hepinizi Istanbul Barosu
adina saygiyla, sevgiyle selamhyorum.
Deginmek istemiyordum; ama dun gerçekten talihsiz bit tartima
oldu, bu tartima bizim diimizda oldu. Yine Gaziantep Delegesi
arkadaim, biraz evvelki konumasmda da bu konuyu tekrar due getirdi.
Gerçekten nitehk bakimrndan büyuk baro diye hiçbir baronun
nitelenmesi mUmkun degildir. Ama sayisal olarak temsilde adalet ilkesi
iiginda elbette ki, fazia flyesi olan o anlamda buyuk barolar vardir. Dun
tekrar burada maalesef uzulerek iziedim. "Biz Anadolu barolarini temsil
ediyoruz" diye bir arkadaimiz kalkti, beyanda bulundu. Arkada, biz
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bolgeler veyahut da kitalari temsil etmiyoruz, biz savunmayl Turkiye
çapinda, alaninda temsil ediyoruz. Biz savunmamn orgutleriyiz; bu
Anadolu'da olabilir, Istanbul'da olabilir. Ben de Anadolu'da dogan bir
insanim; ama lstanbul'da Baro Bakaniyim. Onun için Anadolu barosu,
Istanbul Barosu, Ankara Barosu gibi terimler bize yakian ye tartiilan

flJTANGI

terimler olmamalidir.
Bazi §eylerden de goeunmayalim, qekinmeyelim. Bazi eyleri açik
olarak da soyleyelim. 14-15 Mart tarihierinde Paris'te "18 Buyuk Baro
Bakanlari Toplantisi" diye metin yazarak beni de davet ettiler. Orada
big kimse alinmadi, 18 buyUk baro bakani demelerinin, 18 buyUk baro
içerisinde en fazia üye taiyan barolar olarak kabul edildi y e o barolarm
içerisinde New York, Tokyo, anghay, Londra gibi 18 sayisal olarak
kendi içinde üyesi çok olan barolardi. Hatta bu konuda bize "buyUk baro
bakanlarinin içerisinde siz de davetlisiniz" diye açik olarak yaziyla
davet ettiler. Onlar bu konuda gocunmadilar; çUnkü oyle bir sorunlan
yok. Yani nitelik olarak farkli bir düuncenin içerisinde olarak bunu
yazmadilar. 0 konuda biraz sonra sonuca dogru geldigimizde sizlere bazi
açiklamalar da yapmak istiyorum.
Ama unu açik olarak ifade etmek istiyorum. çok onemli bir
sorunumuz var y e Anayasamizifl 36. Maddesine de ek olarak konuldu.
Adil yargilanma hakki, biliyorsunuz Avrupa Insan Hakiari Sozlemesinin
6. Maddesinde de ayni §ey çok eskiden bert vardi y e bizim için yasal
nitelikteydi. Adil yargilanma, makul surede karar ye adil karara varma;
bunu niçin soyluyorum? Ite en fazla bunu yogunlukia yaayan barolarin
bainda maalesef Istanbul Barosu geliyor.
Duunebiliyor musunuz, bir ucu Tuzla'da, bir ucu Silivri'de 80 km
alan içinde 17 400 000 kayitli baro üyesi görev yaplyor y e 36 adliye binasi
var ye bunlarm çogu handan veyahut da konuttan bozma yangrn
merdiveni olmayan binalarda yargilama yapiliyor. Sabah ben baroya
gittigim zaman kendimi 36 iyeri olan bir iveren gibi gorUyorum. Yani
her barodan, her bolgeden "bugun kaidimiz bitti, bilgisayarimiz arizali,
KAZIM KOLCUOGLU 169

lORtdn
MROLAR
SRIJ&

zabit kagidimiz yok, dergimiz bitt?' diye her gun telefonlarla hizmet
goturmek zorunda kahyoruz y e o yargilama alanlarinda yaptigimiz
hizmetlere baktiginiz zaman, binalarinin içine girdiginiz zaman hepiniz
zaman zaman ayni §eyleri yaiyorsunuzdur, orada adil yargilama yapma
olanagi var mi? Orada adil yargilama yapma olanagi olmadigi gibi o
yogunluk içerisinde adil karara varma olanagi var mi?
Dünyada belki de lilt defa Turkiye'de olan yargi sathasinda zaman
aimina ugrayan bir dava duydunuz mu? Yargilama safhasinda zaman
aimma ugrayip duen davalar. Boyle bir yargilama sistemi içerisinde
nasil yapilacaginm tartimasini burada birbirimize anlatirken biz çok
yasalar cikanyoruz. Hatta ben o baro bakanlari toplantisinda
sistemimizi acikladigirniz zaman bana ilk defa Paris Baro Bakani dedi
ki; "siz mevzuat konusunda bizden çok ileridesiniz; ama uygulamaniz
nedir, onu anlamiyoruz, nasil bir uygulamadir, sonuç alamiyorsunuz"
diye bana ifadede bulundu. Gerçekten Oyle.
Siziere Onemli bir §ey sOyleyeyim. Bizde 1992'de kabul edilen Ceza
Muhakemeleri Usulu Yasasindaki CMUK degiikliginde avukat gOzaltina
alinir ahnmaz sanigin yaninda hazir bulunabilir. Feki bunun
uygulamasina baktiginiz zaman Fransa'da 20 saat sonra gidebiliyor. Ama
bakiyoruz, sordum, Fransa'da uzun zamandan beri herhangi bir §ekilde
ikence fena muamele. Aneak bir veyahut da iki olay oldugunu soyledim.
Biz gOzaltina ahmr ahnmaz avukat bulunduruyoruz; ama bizde halâ
ikence, fena muamele maalesef devam ediyor. cok Onemli, dondugum
zaman bunu bir inceledim. tstanbul'da karakollardhn bizde 1 500 avukat
arkadaimiz CMUK'ta gOrev alarak cahiyor veiüreç icerisinde sürekli
eitim yapiliyor, 2000'e dogru gitmektedir.jBen gOreve baladiim
tarihten bu yana 6 100 CMUK'la ilgili mudahalede bulunmuuz, 7 200
avukat g6rev1endirmiiz, bunlar 6 ay içinde oluyor. Ama oyle karakollar
var ki, yaptigim incelemede o karakolla? uzun zamandan beri bizden
hiçbir ekilde avukat istememilerdir."Acaba orada hiçbir sanik yok
muydu? Niçin istemediler?" diye s6ruturdum. Orasinin da ayni §ekilde
saniklari var.
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Ne olmu biliyor musunuz arkadalar? Tabu bu tip yerlerde
sarnklarla ilk i1ikiyi onlar kurdukiari için parasal ilikilerin arkasinda
ikinci i1iki görevini tamamlamak üzere istersen bir de sana avukat
tutalim, avukat tutmaya hakkin var" diye kendisine ikaz yapilan sanik
veyahut da gozaltma ahnan kii bana geldi dedi ki, "yahu onlarin
soydugu yetmiyormu gibi bir de ibirlii yaptigi avukata beni
soyduracakti namussuz." Yani bir avukatin gerçek anlamda kendisi için
Ucretsiz y e onun hakkrni arama konusunda, gorevli olup olmadigi
konusunda bilgi sahibi degildir. Anlaihyor ki, yasayi çikarmak onemli
degil. 0 yasadaki verilen haklari vatandaimiza ulatirmak, hakkim nasil
arayacagini ona ogretmek. Iki §eye ihtiyacimiz var; ogretmek ye egitmek.
Biz kendi kendimizi egiteeegiz, bu meslekiqi egitimdir; ama
vatandaimiza ogretecegiz.
Bu sorun her yerde olmu. Fransa el yazisiyla yazdirmi, Ingiltere el
yazisiyla yazdirmi, demi ki; "ben avukat istemiyorum, kendi elinde
yaaeaksin y e imza edeceksin." Bizde oyle degil. Bizde matbu kagitlar
zaten onlar yazilmi, o §ekilde ifade ediliyor. 0 bizde yetmemektedir,
sue bir §ey oneriyorum, bir §eyin kavgasini yapmak zorundayiz. Bu el
3iauiiiiri yanina bir de bedeva olan avukati isteyip istemedigini sormak
gerekiyor. Yani vatanda hem avukati isteyip istemedigini bilecek, hem
de hiçbir §ekllde Ucret odemeyeeegini de bilecek. çok saygideger onceki
Baro Bakanimiz y e Milletvekili saygideger Onder Sa y burada, bu konu
çok önem taiyor. Yani "el yazisiyla ucretsiz avukat istemiyorum"
yazisini yazip imza olunacak. Birakin bunu, okuryazar olmayan birçok
insanimiz da var, bunu yazamayabilir. Ite ona da bir zorunluluk
getirmek gerekir. Okuryazarm yazip ona onerecegi baka birisi lazim; bu
da çok önemli.
Onun için onemli üç sorunumuz var. Adil yargilama konusunda
buyuk mucadele vermek zorundayiz. Bu iki onemli sorunu beraberinde
getiriyor. Ben Sayrn Adalet Bakanina istanbul'da bir toplantida dedim
ki, "sizin çikardiginiz uyum yasalarmi uygulayacak fizik imkanlariniz var
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mi? Buna uygun yetiflirdiginiz yargi olanai var mi? Bunlar yok. Niçin
bu konuda sizden orieekiler yapmadi, siz de yapmiyorsunuz? Dedi ki;
"yargiya yapilan yatirim kisa zamanda oy olarak geriye donmedigi 1cm
hiçbir politikaci yargi konusunda fazia duyarh davranmaz; bunu
bilesiniz. Sizin yapacaginiz §ey kamuoyu yaratmak, bizi zorlamak. Biz
ancak oyle belki yola gelebiliriz. Yani bizi kamuoyu yaratarak zorlarsaniz
siziere bu konuda beiki butçeden ayrilan payi artirmak y e bu sorunlan
çözmeye yonelik olarak bazi eyIeri yapmak.
cok enteresan, hep sonundan bahyoruz. UYAP Programi ihalesi
yaptidi, Istanbui'da inceleme yapildi, UYAP Programinin teknik
aityapisini uygulayacaklari lid adliye bulunabildi. 34 adiiye, altyapisi yok.
Ihale yapmak onemii degil, o ihalenin sonuçlarini uyguIayacainiz
aityapi da yapmak zorundasiniz. çunku 34 tanesi kirahk binaydi ye
hiçbir §ekiide orada oyIe bir yatirimi, oyle bir altyapiyi göturmek,
hizmete sokmak mümkun deildi. Bu nedenie, benim burada çok
deer1i, saygi duyduum y e zaman zaman hem Barolar Birligi
döneminde gordugum cok degerli hukukçu y e bakanianm var, oniann
hepsi bu konuda yureklerinde bir adalet duygusu her zaman için
kavgaya dOnUmek üzere, mflcadaleye donumek üzere bekieyen sizier
için bu konunun üzerine butUn Turkiye sathinda geni bir kampanyayla
durmak zorundayiz. Ben Istanbul'da bu kampanyayi açacagim ye butUn
arkadaiarimi, yani hukukta y e yargida "reform" adi altinda butun bu
sorunlarm çOzümüne uiamak Uzere bir mflcadeie yapmak zorundayiz.
Bunu yapamazsak tikanmi olan yargiyla insan hakianni savunmak
mümkun degil. Tikanmi yargiyla demokrasiyi de savunmak mumkun
degil, kurmak da mumkun deii; bunun temeli yargidir. Bu yargiyi ayaga kaldiramazsaniz, iier hale getiremezseniz siz istediginiz kadar insan
hakiarina uygun mevzuat çikarirsiniz, yasa çikarirsiniz; ama hiçbir
aniami kaimaz. Batihiar onun için hep diyoriar H; "uygulayin da garelim,
çikarmak Onemh degil.." cunku bizim bu altyapimizi, uygulama
anIayiImizi, nosyonumuzu bihyorlar, yakmdan takip ettikleri için hep
bunu soruyoriar. "Sonucunu aim da gorelim" diye söylüyoriar.
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Arkada1ar, bir de uzerinde çok onemle durdugum iki ey var. Ben
bakan olduum dönemden bugune kadar 900'e yakin ruhsat verdim.
Yani alti ay içerisinde 900 yeni ruhsat alarak baromuza kaydolan avukat
var. Ruhsat verirken gozieri iil iil, çok onemli, onurlu bir meslegin
balangicini yaadiklarini açik olarak ortaya koyuyorlar ye savunuyorlar.
Ama aradan 10 gun geçiyor, sakalli, pejmurde geliyorlar, "Bakan, bize
bu ruhsati verdin; ama biz bu ruhsati evin bir koesine asip ona zaman
zaman zaman bakan bir resim gibi ml gorecegiz? i yok, bulamiyoruz,
yazihane açma olanagimiz yok, 50 milyar lira, 45 milyar lira. Peki biz ne
olacagiz?" diye geri donerek bana serzenifle bulunuyorlar. Onun için
avukathk konusunu stajiyla, devamiyla duunmek zorundayiz. Yani
sadece staj degil, sadece staj sorunlarirn degil, savunmanin butun
sorunlarini baindan sonuna kadar en iyi §ekllde duflnerek, planlayarak
ye bu kavgayi vermek zorundayiz. Bunn kaynagi nedir? Bunun kaynagi
36'ya varan hukuk fakultesidir. Su anda 6 100 oldugunu ögrendiim
mezun var. Turkiye'de 5 100'e yakin stajyer var. Bu artarak devam
ediyor. Bu nedenle bu konu uzerinde de durmak zorundayiz. çunku
hukukta savunmada onemli olan çok savunman dei1. Hem çok
savunman; ama nitelikieri de olacak, kavgayi verecek, bilerek savunacak,
o bilinçte olacak, o yetikinhkte olacak.
Avusturya Barosunda staj donemi 2,5 yil, sonunda sinav var. BUtün
barolara baktiginiz zaman tim konuda çok titiz ye duyarh davrarnyorlar.
Paris Barosunda 80 onemli avukat var, zaman içinde belli bir kast
usuluyle gelmi gibi o 80 avukattan bir tanesi aynldigi zaman yerine
girecek olan avukatin uzun zaman tartimasi yapilir hale geliyor. Tabii U
bu nedir? Bu hem nitelige önem verme, hem de bu çahmayi en iyi
§ekilde yür.Utmeye yonelik olmak üzere yapilmaktadir.
Bu arada §unu da açik olarak size soyleyeyim: Tabii bunlar
sorunlanmiz o1duu için soylUyorum. Dun bir arkadaimiz dedi Id; "yahu
§unlann da ismini niçin yazmadirnz?" Ornegin, Medet Serhat
arkadaimiz gibi, Medet benim çok sevdigim eski bir dostum, arkadaim.
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Tabii biz çok insanlari kaybettik; ama size bir gey daha söyleyeyim.
Bakanliga geldigim gunden beri !stanbul'da 20'ye yakin avukat
arkadaimiz saldiriya uradi. Uc avukat arkadaimiz silahli saldini
sonucu hayatini kaybetti. Bin avukat arkadaimiz Beyoglu'nun
gobeginde gupegunduz yazihanesinden kaldinlarak kaçirildi, 7 aydan
beri hiçbir §ekilde izine rastlanamadi. Siz OlUlenin 5u veyahut da burada
oldugunu zannetmeyin. Türkiye'de bu konuda bizim bUyuk baro
olmamizin sonuçlari da sayisal olarak oldugunuz zaman buyuk
sorunlanla kari kariya kahyor.
Size cok enteresan bir ey daha sOyleyeyim. Avukatlara yapilan
saldiri sonucunda maalesef hâkimlerimizin 10 gunden fazia rapor almayi
yegleyerek tutuklama talebinde bulundukiarmi ogrendim. Yani bizi
normal bir vatanda gibi saldiriya ugrayan; ama rapor olmadigi için
tutuklamaya gerek gorulmeyen kiiler olarak degerlendirdi. Geldigim
zaman §airdim, nasil boyle bir §ey olur? Kapi kapi butun mahkemeleni
do1at,m. Dedim ki, "size durumada binisi gelip de bir tokat atmi olsa
sizin alacagrniz raporun gününü soyleyebilir misiniz?" "Hiç venmezier"
dedi. "Peki buna siz ne yaparsiniz?" dedim. Dediki; "Mahvedenim." Feki
ayni §ey avukata yapildigi zaman neden 10 gunluk rapor talebinde
bulunuyorsunuz? Avukat da sizin gibi gdrev yapan yanginrn Onemli bir
unsurudur. Yasayla bu hak ona venilmitir y e bunun kavgasini hem
basavci1an nezdinde, hem hakimler nezdinde 3 aydan beri yapiyoruz ye
sonuç aldik y e aagi yukani 2 aydan beri hiç tutuksuz bir arkadaimiz
kalmadi, en azindan saniklar itirazia tutuklanacakiar. Ayni zamanda
hâkimleni de bu konuda bilinçlendirmek, bu konuda üzerlerine gitmeyi
gerektirecek bir sonuca vanyorsunuz. Yasada var; ama anlayi1ar çok kit;
cunkU bir avukat arkadaimiz bu §ekilde muameleye tabi tutulup
savciliga gidiyor, serbest birakildigi zaman çikiyor, diyor ki; "hani sen
diyordun ki, bize Oyle kolay kolay saldiri yapilmaz, yapildigi zaman sen
Oyle normal adam gibi muamele de görmezsin, ulan sana bir daha saldini
yapacagim, çik dianya" diye meydan okuyacak hale geldi. Onun 1cm
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bizim kavgamiz muterektir, adalet içindir, hukuk içindir, hukukun
ustunluU içindir. Yoksa Anadolu'da o Istanbul, Bursa degildir.
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Bazi onemli bir-iki noktayi açiklay'p sozlerimi bitirmek istiyorum.
Stajyerler konusu çok onemli. Efendim, ben size §unu açik olarak
soyleyeyim: Sorunlarimiz var, meslek sorunlarimiz var. Bu raporu
okudugumuz zaman enteresan bir gey var. Yonetmelikierimizin belli
maddeleri iptal edilrnesi konusunda 25 tane dava açilmi. Mahkemeler
aracihgiyla 5 tane Anayasa Mahkemesine dava goturulmU. Demek ki,
bizim oluturdugumuz, yaptigimiz yonetmelikte ye yasada ban
tereddutler oldugu, uygulamadan dogan kotü sonuçlar meydana geldigi
duuncesinden kaynaklanan; buniarm bir kismirn barolar açmi, bir
kismini meslektalarim açmi. 0 zaman Onümüze bir §ey geliyor. Yani
bunlari yeniden gozden geçirmek zorundayiz. BütUn bu davalari da gOz
önUne almak suretiyle eksiklerimizi y e degerlendirmelerimizi yeniden
yapmak zorundayiz. Onun için ben Sayin Barolar Birligi Bakanim ye
YOnetim Kuruluma bu Kuruldan sonra boyle bir toplantiyi yapacagi ye
bu toplantilara bUtun barolarin tekrar gorulerini alarak yeni bir
degerlendirme yapacagin' duydum. Onun igin kendilerine teekkur
ediyorum, bunu da almak lazim.
Ikineisi, stajyerlerle ilgili olmak üzere gerçekten çok Onem taiyan
bir bolum var, ona da kisaca degmnmek istiyorum. Istanbul için
soyluyorum, u anda 1 400 stajyerimiz var y e Istanbul tabii §ehir olarak
baktiginiz zaman hem trafigi bakimindan çok yogunluk yapyan, hem
geçim sikintisi diger illerden çok farkh olan y e yaamak için çok para
isteyen bir yer oldugunu biliyorsunuz. 150 milyon belki bell illerde fazla
bir ey degil, eksik olmayabilir, idare edilebilir; ama Istanbul'da bu
parayla yaamak çok zor. 0 nedenle, ben baindan beri hep soyluyorum.
Bir §eye karar verelim. En azindan asgari ucret yapalim, baglayahm,
asgari ucrethe odeyebilecegimiz hale geldikten sonra kalan paray'
deerlendirehim. Belki o paradan en fazla Istanbul Barosu para
ahyordur; ama çok da buyuk bir para degil. Eger stajyerleri çok az
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parayla geçinmek zorunda birakiyorsak o paranin onlara verilmesini her
zaman için tereih ederim ye o bittikten sonra kalan kismi Uzerinde nasil
dagitilacagi, nasil boluflleeegini tartiahm diyorum ye bu konuda
zannediyorum Barolar Birhgi YOnetim Kurulu da gerekli
deerlendirmeyi yapacaktir. Yari yariya, yüzde 50-yüzde 50 dagitilmayi
uygun bulmadim, adit bulmuyorum, gerekirse yUzde 75, yuzde 80'e
varan, eger boyle bir para verilecekse stajyerlere verilmeli, kalan yUzde
20 gerekirse daiti1mah, onun için bu konuda da hassasiyetle durahm.
Ikincisi, staj egitimleri konusunda da Onemle durahm. çunku
hakikaten biraz evvel soyledigim gibi 36 üniversiteden, degiik yerlerden
gelen arkadalarimiz çok iyi yetimemitir. Biz ayrica Istanbul Barosu
olarak tngilizce egitimini de zorunlu olarak koyduk. Yani artik hukuk
dediiniz uluslararasi, ulusal üstU hale geldi. Bü konuda da daha iyi
yetimeleri, daha iyi takip etmeleri için bunu da OngOrduk, bu
çalimamizi da yururluge koyduk. Tabii cok sOylenilecek §eyler var;
hepsini anlatamadim.

Bir sikrntimiz da §uradan kaynaklaniyor: Rapor üzerine
konumalarla 11. Maddenin bana gOre çok One ahnarak, rapordan sonra
hemen onlara geçilmesi ye boylece Onerilerimizi ye düflncelerimizi
rahat rahat açiklayabilecek bir platformu yaratmamiz gerekirdi. Onu
- yaratamadik; ama bundan sonra yaratma konusunda çalimamiz gerekir.
Bir §eyi daha soyleyeeegim. Burada hep olay oldu. Biz hem
avukatin, hem de barolarin bagimsizligi konusunda çok titiziz. Onun için
devietten bir kuru yardim almadan yaiyoruz. Ama ayni duflinceleri
savundugu halde yabanci vakiflarla ibirligi yaparak onlardan para
yardimi ahp eylem yapmayi hiçbir zaman kabul etmedim ye
etmeyecegim de. (AlkiIar)
Bana her pin deiik yerlerden, degiik bolumlerden insanlar
geliyor, konsoloslar geliyor. "Efendim, bizde cok para var, sizinle ibirlii
yapabilir miyiz?" "çok paraniz varsa gidin devlete verin" diyorum. Biz
kendi kaynaimizi kendimiz yaratan, bu kaynagi en iyi §ekilde
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kullanmak zorunda olan barolanz. Devietine hiçbir ekilde bagimli
olmamak için çalian bir barn hiçbir yabaci vakif veyahut da baka bir
kurumla bu ilikiyi kurmasini asia kabul etmem ye onlarin verdigi
parayla o bagimliliga goige duurecegini her zaman duunurum. Bunu
da soyleyerek beni sabirla dinlediginiz için hepinize saygilar sunuyorum,
sevgiler sunuyorum.

1tJTANGI

Hepinize teekkur ediyorum. (Allcilar)

BASKANVEJUL!- Sag olun Bakan.
Efendim, saat u anda 11.15, 18 arkadaimiz konumayi bekliyor ye
biz 7. Maddedeyiz. Ogle yemegi tatilimiz saat 12.00'de, salon yine akam
18.00'de boaltilmak zorunda. 18 arkada içerisinde baro bakanIarimiz
da var, eger tensip buyurursarnz; çunku Denizli Baro Bakanimiz, Ordu
Baro Bakanimiz, Bursa Baro Bakanimiz bekliyorlar. Baro
bakanlarina oncelik verip daha sonra da cevaben Yonetim Kurulunu
temsilen Birlik Bakanimiz konuacaklar ye 12.00 gibi oylamayi yapmak
istiyoruz. Ogleden sonraya kahrsak gundem bitmeyecek, yarm da
gundemde oyle bir husus yok ki, önerge de geldi. Efendim, bu sebeple
bundan sonraki konumalarrn baro bakanlarini hasredilip...
(GUrultuler)
Hakhsiniz; ama bir fluli imkânsizhk var. Sayin delegeler, oyluyorum.
3 saate ihtiyacimiz var. Geride bizim 8 tane maddemiz var ye butçe
konusunda çok söz almak isteyen delegelerimiz var. Yani bu tartimalar
orada da surecek. Dolayisiyla, ben oyunuza sunuyorum.
SALONDAN- Bakan, oylama yapilmadan lehte, aleyhte söz verin.
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BASKANVEKILI- Efendim, leh-aleyh söze girersek aym §eyi
yaariz. Efendim, u anda oyunuza sunacagim ey bundan sonraki
konumalarin 7. Maddeyle alakali olarak konuma hakkinrn listede adi
geçen Denizli, Ordu ye Bursa Baro BakanIarina hasriyla, ondan sonra
Birlik Bakanmin cevap konumasi ye 12.00'deki oylama için... Buyurun.
SALONDAN- (Ses banda yansimadigindan yazilamami$ir.)
BAKANVEKiLt- TeekkUr ediyorum, sag olun, buyuk bir
nezaket, sag olun.
BASKAN- Degerli delegeler, siz hakhsiniz, katihyorum. Ne
yapabiliriz? Musaade edin arkadalar, bu lusitlama degil, sadece 7.
Maddeyle ilgili konumalar, bize arkadalanmizin onerileri gellyor,
burada yazili. "7. Maddeyle ilgili konuulmuyor" deniliyor; bu da bir
görü. 11. Maddeyle ilgili bu haklar baki, konuu1acak, biz bu sirayi
degitirmeyecegiz. Bizim gu anda sizden istegimiz 7. Maddeyle ilgili
bolumu eger takdir ederseniz, "boyle olsun" derseniz oyle yapalim.
"Degil" derseniz biz devam edecegiz, hayir oylamayahm lutfen, ne olur?
Sadece bu uygun mudur? Efendim, Onerge var, evet.
Peki o zaman oylariniza sunuyorum: Kabul edenler... Efendim, 7.
Maddeyle ilgili konumalarin, konumayan 3 baro bakanimiz var. Bit de
cevap hakki olarak tabii ki Birlik Baflanimizin konumasi var. 7.
Maddeyle ilgili 3 baro bakanimizin ye arkasindan Birlik Bakanimizm
cevap hakki kullanmasi yonundeki oneriler, bunu oylariniza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmitir efendim.
Sirada kim var? Denizli Baro Bakanimiz Adil Demir, lutfen.

BAKANVEKJLi- Hemen arz edeyim efendim. Sayin Erdener
Yurtcan kendi sirasini, verdigi dilekçeyle Kâzim Beye vermiflir. Sirada
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Arif Yilmaz Uney y e Ersoy Beyden sonra Atilla Ozdalkiran vardi,
Erdener Yurtcan vardi. Erdener Beyin dilekçesi nazara alindi, yerini
Kâzim Kokuoglu'na verdi. Divanin adilliginden upheniz olmamasi
lazim.
Buyurun Adil Bey.

Sayin Divan, Sayin
Birlik Bakarnm ye Yonetim Kürulu Uyelerim, saygideger oneeki baro
bakanlanm, Birlik bakanlanm, degerli baro bakani arkadalarim ye
sevgili meslektalarim; in tartimalardan anlaiIiyor ki, bundan sonraki
genel kurullanmiz 3-4 gUne programlanmali.
Av. AWL DEMIR (Denizli Barosu Bakam)-

Degerli arkadalar, unu oncelikle ifade edeyim: Ben ilk defa, yeni
bir baro bakani olarak Genel Kurula katiliyorum ye Genel Kurulda
dunden bu yana izlerken biraz §akinhga ugradim, bagilamanizi
diliyorum; neden? çunku biz bu Genel Kurulda meslegimizle ilgili
sorunlarm tartiiImasini, bu konuda Bir1iimize yön vermek,
barolanmiza yön vermek y e meslegimize kazanimlar elde etmek,
meslegimizin sorunlarmi çozmede ortak bir kararla buradan gitmek
istiyordum. Ancak goruyorum ki, çahrnalarimiz yeterli verimlilikte
geçemiyor. Uzulerek bunu ifade etmek zorundayim.
Deerli arkadalar, Barolar Birligimizin yapmi oldugu genel
kurullarm kamuoyunda yeterince ses getirmemesi, yine Birligimizin ye
barolanmizin faaliyetlerinin kamuoyunda yeterli etkiye neden
olmamasmi biraz da kendimizde aramak durumundayiz. Oncelikle Birlik
yonetimimize u konularda teekkur etmek istiyorum. Mutlaka
eksiklikler var; ancak Avukatlik Kanunumuzun 76. Maddesinde
avukatIiin y e barolarm tarifi yapilmi, Barolar Birligiyle ilgili yasada
yine neyle ilgili gorevli oldugu az once belirten konumaci
arkadalarimizin konuma1arrnda ifade edi1mitir.
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Elbette Barolar Bir1ii hukukun ustunlugu için gereken her turlu
çalimayi yapacak, yine ulkemizin sorunlanyla ilgili Anayasamizin 2.
Maddesindeki ifadesini bulan ilkelere sahip çikacak, 1923'ten bu yana
balayan aydinlanma yolunda bit zikzak yapilmamasi konusunda
hassasiyetini gOsterecek ye ulusal konularda gOrulerini ifade edecektir.
Bu konuda biz baro bakani seçildigimizde sava meselesi gundemde
deildi, biz yOnetim olarak toplandik, bakanlar olarak gorutuk, tepid
koyduk. Nasil ki, bu tepkiyi koyarken Irak'taki Saddam
diktatarlülUgunun rejiminin savunucu olmadiysak, hukuka uygun olarak
tepki gosterdiysek, ayni §ekilde Istanbul, Ankara Barolarrnuz ye Barolar
Birligi Kibris konusunda da gerekli hassasiyeti gOsterdiler. Ben
kendilerine Ozellikle teekkur ediyorum.
Denizli Barosu olarak da biz bu konuda bir panel duzenledik.
cunku Turkiye'nin uluslararasi hukukta hakh oldugu konumda haksiz
duruma getirilmesine Türkiye avukatlari sessiz kalamazdi, kalmadiklari
için Barom adina kendilerine teekkur ediyorum. (Alkilar)
Savaa kari olmak oradaki yanlihklara taraf olmak demek degildir.
Bu bakimdan Irak'la ilgili bizim savaa kari duruumuzun sebepleri
orada diger hukuku cigneyen, insan haklarini çigneyen ye ulkemizi
sikintiya sokacak olan oluumlara destek vermek degildir; bunun da
boyle bilinmesinde yarar oldugunu duunuyorum. Aynca uluslararasi
hukukta Kibns'ta Turkiye'nin haksizhgina, Turkiye'nin yanh durumda
olduguna yOnelik oluumlara kari tek baina da olsa hastahk halinde
bile buyuk bit mucadeleden Rauf Denkta'i onure etmek için ona bir
hukukçu OdülU verilmig olmasi da bir inceliktir; bu da desteklenecek ye
Ovulecek bir davranitir. (Alkilar)
Degerli arkadalanm, Cumhuriyetin kazanimlanna sahip çikmak
ite budur. Bu konuda açik bit §ekilde Barolar Birliginin desteUeiimesi
gerektigini duunuyorum. Biz Cumhuriyetin kazanimlarina yOnelik
Barolar Birligimizin ye barolarm faaliyetlerinin desteklenmesini
savunurken bazi insan haklari ihlalleri veyahut baka idedlojik, felsefi
dUUncelerle olaylara bakmamamiz lazim. Barolar ye Turkiye avukatlari
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ortak noktalarda bir1eir. Anayasamizin 2. Maddesindeki ilkelerdir,
Avukathk Yasamizdaki belirtilen gorevierdir.
Degerli arkada1anm, "neden barolarin faaliyet!eri yeterinee sea
getirmiyor?" sorusuna da kendimizde cevap aramak durumundayiz. Dun
buraya Adalet Bakani katildi. Elbette onun katilmasi çok onemli, Odalar
y e Borsalar Birliginin yapmi o!dugu toplantilara butun muhalefet
partileri dahil, iktidar partisi genel bakan!ari itirak ediyor!ar. Medya
kati!iyor ye onlarm etkin!ik!erinden ses geliyor. Sonra kendi kendimize
soruyoruz. Odalar ye Borsalar Bir!iginin getirdigi sesi, etkin!igi niye
hukukçu!ar getirerniyor? Bunun önUnU açmak !azim.
Deger!i mes!ekta!anm, bir adliye ktilturu o!masi gerekir. Bu ad!iye
ku!turu içerisinde avukat!arin da yeri olmasi gerekir; bu konuda Turk
ada!etinde .adliye kulturunun ge!itiri!medigi aciktir. Hakim!erin ye
savcilarin mesIektaIartmiza ye baro!ara baki açilari, yine Ada!et
Bakan!iginrn barolara bah açisi hiç de memnun ediei degi!dir. Bunun
önüne geçmek için ada!et hizmeti veren bUtun persone!in ortak bir
adliye kulturu icerisinde bir!ikte olabi!mesi gerekir; bunun kural!arrnrn
o!uturu!masi, ge!eneklerinin otuturu!masi gerekir. Avukat!ara da bu
konuda görev dumektedir. Bu konuda da gerek!i hassasiyeti ortak
o!arak gostermek durumundayiz. Nezaket gostermek, onun görüüne
katdmak anlamina as!a yorum!anmama!idir.
Degerli arkada!arim, adil yargilanma konusunda Avrupa'da
bi!iyorsunuz, sikinti o!mu ye bu konuda ça!iina oImu. Netice o!arak §U
üç konu uzerinde hizh ye adil yargilanmanrn gerçeklqmesi igin çözüm
Uretmi!er. Yasalann gunce!!etiri!mesi, personelin nite!igi, araç-gereç ye
binanin uygun hate getirilmesi. Deger!i arkada1anm, yasa!ar güncel o!sa
da, uygun o!sa da bina!ar, araç-gereç yeterince bu!unsa da eger siz bu
imkanlari ku!!anacak o!an uygutayicilari o seviyede yetitiremez iseniz,
bu takdirde adil yargdamadan bahsedemezsiniz. Burada hiç
konuu!madi. Yargida hâkim ye savcilarimiz yeter!i midir, yeter!i egitinji

ADIL DEMIR 181

iUtht
BAItOLAR

SpiièI a1milar midir? Esasen en çok uzerinde durulmasi gereken konulardan
birisi budur.
Yine mesIektaIanmiz olarak biz avukatlar, savunmayi temsil eden
avukatlar olarak yeterli donanima y e seviyeye, egitime ulaflik mi? unu
açikça ifade ediyorum: Turkiye barolari hakimin kaynagmin avukat
olmasi gerektigi konusunda buyUk bit çahmaya girmelidirler. (A1kiIar)
Sevgili mes1ektaIanm, bir gence trafIk kurailanrn
ezberletebilirsiniz. Ancak araci verip "buyur araç kullan" derseniz, o
araci kullanamaz. Devietin sivil topluma guvenle bakabilmesini
saglamak öncelikle bizden geçiyor. Kendi yetitirdik1eri hakime guvenen,
avukatlik meslegine y e avukatlara güvenmeyen bit anIayiin hâkim
oldugunu hepimiz biliyoruz. ButUn arnek aldigimiz ulkelerde de bu
meveuttur.
Degerli arkadaIarim, Barolar Birligimizin yapmi oldugu
uluslararasi hukuk egitimiyle ilgili çaIimada Amerika'da butun hukuk
fakultelerinin mufredatlanni baro smavina yonelik olarak yaptikiarmi
örenmi bulunuyoruz. Yine komumuz Yunanistan'da en az 5 yil
avukatlik yapmadan yargiçlik smavina giriIemediini hep beraber
katilan arkadaIarimiz biliyor.
TUrkiye'de belirli bit sure avukatlik yapan mes1ekta1arimizin içinde
durumunu barolar tarafindan uygun gorulenlerin sinava girebilmesi gibi
bir yasal duzenlemeyle hâkim y e savci seçme sinavi yapilirsa hem
avukathk mesleginde mesIekta1anmizin ogretiden kopmamasini, ayni
zamanda meslek kurallanna daha çok riayet etmesini kendi ozel
yaam1anni da duzenlemesinde bit tevik olarak yarari olacagini
duunuyorum. Bu baksmdan hakim ye savcilann kaynaginm avukathk
meslegi olmasi gerektigini belirli bir sure avukatlik yapanlar arasindan
hâkim y e savcilann alinmasi konusunda hep beraber bu Genel Kurulda
bir karat da alabiliriz.
• Degerli arkada1anm, az Once Kâzim Bey nispeten degindi. "Ben
Denizli'ye dondugumde meslekta1anma ne anlatacagim?" Keke
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HUrrem Bey dun oncelikie sosyal guvenlik!e ilgili konuyu bir sunsaydi, o
konu Uzerinde ça1isaydik. Ancak 18 baro bakanimiz!a birlikte biz bir
metin hazirladik. Sosyal güven!ikle ilgili konuyu sadece saghk sorunu
olarak ele almamak gerekiyor. Denizli Barosunda biz bir araflirma
yaptik. 550 arkadaimizin bilgileri dondU; bunlardan 340'1 topluluk
sigortasina tabi. 96'si SSK'dan emekli. 62'si Emekli Sandigindan emek!i,
52 tane avukat yaninda sigortali mes1ektaimiz var. Ei dolayisiyla saglik
yardimindan yararlanan avukat sayisi 24, ozel hayat sigortasi bulunan
avukat arkadaimizin sayisi 10; bu unu gosteriyor: Yuzdeye
vurdugumuzda mes1ekta1arimizin yuzde 55 civarrnda kisminin saghk
guveneesinin olmadiginin bir gostergesi.
u halde sosyal guvenlik konusunu yalnizca saglik konusuna
indirgemeden gerçekten emekil avukatlik müessesesini yaratabilecek bir
tarzda bakmak, ele almak gerekiyor. flu konuda Barolar Birligimizin bir
ozel çahma yaprnasi, gerekirse bir sempozyum arkasindan olaganustu
genel kurul yapmasi gerektigini duunmekteyiz.
Sevgili mes!ektaIarim, bir diger can a!ici nokta; ben Baro Bakani
o!duktan sonra 30 civarrnda mes!ektaimiza ruhsat verdim. Ancak lid
mes!ektaimiza bUro açtik; bu gunu gdsteriyor: Birkaç yi! sonra
TUrkiye'de isiz avukatlar, büyuk problem o!acak. AUukat!ar isiz, genç
arkada!arimizrn, avukat!ann cay parasi yok. 0 ha!de mes!egimizin
seviyesinin yukse!ti!mesi için bunu tartimamiz !azim. Turldye'de nasil
sessizier devamli sikrnti yaratiyorsa sizi §U arny!a, okudugum bir kitap!a
olayi kapatmak istiyorum. Osmanli Ordusu, Makedon Ordusuy!a
çarpiiyor, mag!up o!uyor, lstanbu!'a doru kaçmaya baIiyor. Bu sirada
Bu!garistan Ordusu da Osmanh'ya sava açmak için hazirlanmi,
onculeri bir bakiyor, Osmanli hiz!a ge!iyor, "bizim üzerimize sa!dinyor"
diye onlar da kaçmaya baliyor. Iki ordu birbirinden kaçiyor. Osmanli
bakiyor, Bulgar, "nerede bunlar?" ge!en, giden yok, geriye donuyor!ar,
lstanbul'a dogru, Trakya'ya, lstanbul yakinlarma kadar ge!iyor. lid
ordunun bozgunu.
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Türkiye'de buyuk bir bozgun yaaniyor, halkta da bu var, avukatlar
içerisinde de var. Bakiniz, bu babsettigim isiz avukatlann sesi burada
çikmiyor; onlarin soruntari burada dillendirilmiyor. Barolarda da,
meslegimizde de bozgun ba1iyor arkada1ar. Bunun habercisi bu isiz
avukat arkada1arimizdir. Bu konulari ciddi olarak duunmemiz
gerekiyor.
Bir diger konu; hukukia ilgili çahma1arda Barolar Birligimizin
mutlaka komisyonlarla yeni yasal duzenlemelere hukuka uygun olarak
Farlamentoya sunrnasi için ça1imaIar yapmasi gerekmektedir. Ben
bizierin avukatlar içerisinde bozguna ugramayi engelleyecek tedbirleri
almakia görevli oldugumuzu dUunUyor, hepinize saygilar ye sevgiler
sunuyorum. (A1ki1ar)
BAKANVEKiLi- Sag olun.
Ordu Bakanimiz Avukat Tevfik Karabulut.
Sayrn Divan,
Sayin Birlik Bakanim ye Yonetim Kurulu uyelerim, çok degerli Barolar
Birligi eski bakan1arim, degerli meslekta1arim; ben ozellikle
konumami kisa tutmak ye tekrarlardan kaçinmak istiyorum. Ozellikie
uzerinde durmak istedigim nra ba1ik1ar olacak, onlari hizh hizli geçerek,
ne sizieri fazia sikmak ne de fazia zaman iárafrna yol açmaktan kaçrnmak
istiyorum.
Av. TEVFIK KARABULUT (Ordu Barosu Bakani)-

Degerli mes1ekta1arim, burada dunden beri ban aksakliklar oldu.
Ben burada unu ozellikle belirtiyorum: Ne konumak isteyen, ne
kesilmek isteyenlenin ashnda bir suçu yok, hepsinin samimiyetine
inanlyorum. Yalniz çok saygideger Divanimiz bana bir usul hatasi yapti
gibi geldi. Aslinda konuma almak isteyenlerin Faaliyet, ça1ima ye
Denetleme Raporlarindan sonra belirlenmesi gerekirken, onceden
ogrendigimiz kadariyla 20'ye yakin kii dilekçe vermi, onlar ii
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kantirdi. Bir daha umarim bu tür toplantilarda bu tür kanikhk1ar
olmaz. çunku biz hukukçular, oncelikie kendimiz için usulune de,
ek1ine de, hukukun temel mantigina da uymak durumundayiz. Tabii
bunu ben e1etiri olarak da getirmiyorum. Bu samimi bir tavirdir; ama
dikkat edilmesi gereken bir noktadir diye ozellikie belirttim.
Degerli mesiekta1anm, dunku konumaiarda bir husus özellikle
dikkatimi çekti. Bazi çok saygideger mes1ekta1arim, bUyuklerim
yönetime kari, Bakana e1etiri1erde bulundular. Bir nokta da benim
ozellikle uzerinde duracagim bir nokta olarak önüme geldi. Saygideger
bir-iki agabeyim, ben yan1i anladiysam kendilerinden özür dilerim,
sanki Adalet Bakanimizin buraya gelmesiyle ilgili olarak "bu adami niye
çagirdiniz?" gibi anlayabildigim bir tavir sergilediler. Ben eger yan1i
anladiysam özür diliyorum. Ama eger dogru anladiysam bunun dogru
olmadigini, bu tavri da yadirgadigimi burada ifade etmek istiyorum.
Biz hukukçular, degerli mes1ekta1arim, herkesten ye her kesimden
fazia bizim gibi duunmeyenIere de sayg' gostermek durumundayiz. Ben
unu herkesin bilmesini istiyorum: Bizim hala üçüncü dunya ulkesi
olarak kaimamizin en onemli sebeplerinden birisi bizim gibi
duunmeyen1ere saygi gostermemek, uz1amayi degil, farkhhklari one
alan bir yapimizin olmasidir. Biz hâlâ uzIama noktalarmi degil,
fark1ilama noktalarrni konumaya devam ediyoruz, hâlâ uzIama
noktalari uzerinde durmuyoruz, farkliliklar üzerinde duruyoruz ye bir
emperyalist tuzak olarak da bu bize surekli telkin de ediliyor, bu da açik.
Bize hep farklihklar konumamiz konusunda birtakim telkinier yapihyor,
biz hep birbirimizie farkliliklarimizi konuuyoruz. Ben §unu seviyorum,
siz bunu seviyorsunuz, o onu seviyor, kimimiz Fenerbahçeli, kimimiz
Galatasarayh, misal; ama degerli mes1ekta1arim §una ben buyuk bir
samimiyetle inaniyor y e iddia ediyorum, aslinda bizim birbirimizden en
fazia farkli duflndugumuz, farz ettigimiz arkadaIanmiz, insanlanmizia
beraber birlikte duundugumuz, beraber duundugumuz noktalarin
yuzde 70'in Ustunde olduguna inaniyorum.
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Gelin biz §u yUzde 5, 10, 20, 30 farkhhklari degil, yüzde 70
birliktelikleri konuahm y e inaniyorum Id o zaman Olkemiz daha
demokratik, daha hukuk devieti hedefine u1ami, daha çagda bir ulke
olur. Bizi bu emperyalist tuzaktan gelin uzaklafliralim, 0 tuzaa
dumekten kendimizi uzaklatirahm. Yani biz farkhhklanmizi degil,
birlikteliklerjmjzj konuaIim; nedir bu birlikteliklerjmjz? tte bunlar
tartiamayacairniz §eyler, Ulkenin birIii, bUtun1uu, Cumhuriyetin
temel ilkeleri, daha çagda bir Turkiye, demokratik Turkiye, hukuk
devietinin egemen oIduu bir Turkiye, evet; bunlarla ilgili konuahm, bu
birliktelik noktalannda fikirlerimizi soyleyelim. Onun için bizi hep
farkhuiklan konumaya tevik edenlerin tuzaina dumeyeIim diye
ozellikle säyledim. Dünku o bazi agabeylerirnizin, onlar beni agabeyim
yainda, eIetiri1eri umuyorum 0 §ekilde degildir, benim anladigim
§ekllde deiIdir.
Ben bir hususun daha üzerinde durmak istiyorum. Burada
konumaciIanmiz da onu ifade etti. Bu zamana kadar gorduum
kadariyla bizim diimizdaki gUçlerin avukathk mesleftiyle ilgili
engellemeleri üzerinde durduk. Degerli mesIektaIarim, evet TUrkiye'de
hukukun egemen olmasim istemeyen çevreler vardir. Evet, Turkiye'de
hakikaten avukatlarm mesIeini hukukun genel ilkeleri ye Avukathk
Kanununun tanidigi hakiar, çagda avukatlik hukukunun olmasi
gereken §ekli y e bu ii yapmak istemesine ran olamayanlar vardir; bunu
biliyoruz.
Ben bunu Baflanlar Toplantisinda da daha once ifade etmitim.
Ama biz bir de gelin kendi kendimizi bir OzeIetiriye artik tabi tutalim.
Burada ban konumaciJar da ifade etti. Meslek kurallarini artik
gunceIIetire1im. Ax-uk biz avukatlar içinde de olmasini istemedigimiz;
ama maalesef ara sira rastladigimiz olumsuziukiari kendi içimizden de
temizlemenin, bunlari daha fazia ayiklamanin, bu noktalarda kendimizi
daha fazia arindirmanin yollanni arayahm. Ben bunu özellikle bir
temenni olarak burada söyluyorum. Umuyorum, gelecek calimaIarda bu
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dikkate ahrnr y e umuyorum bu hususla ilgili ozel bir toplanti
dUzenlenmesi gerekiyorsa da o da duzenlenir.
Staj egitimi konusunda tabii burada birçok degerli arkadaimiz
konutular. Ben fikirlerin çoguna katiliyorum. Yalniz asil olan hence
hakikaten harolarm yerinde guçlendirilmesidir. Merkezi guçlendirmek
elbette onemlidir, Ankara'da hakikaten Merkezin a manada guçlu hale
gelmesini saglamak onemlidir; ama yerel barolarm imkanlarirn artirarak,
onlarm da yerinde guçlendirilmesini saglayarak a yerel barolann kendi
imkanlanyla bu stajyerlere o olanaklarrni saglamasim temin etmek de
hence daha saghkh bir yoldur diye duunuyorum.
Sayrn Bakarnmiz konumasinda ifade etti, dedi ki; "ben saglik
sigortasi için 2 trilyonluk bir kaynak oIuturacaktim; hunun 1 trilyon 800
milyar lirasi baralara aktarilacak, 200 milyar da bizim kaynagimizdan
aktarilacakti; ama hakanlar buna ran olmadi." 0 razi olmayanlardan
biri de hendim, onu sayleyeyim. Biz Barolar Birliginin Sayin Bakaninrn
samimiyetine y e o noktada yapilmast gereken §eylerrn olduguna
inamyoruz, hen de inarnyorum; ama hakikaten Anadolu'daki barolar bu
noktada çok hassaslar. çunku gerçekten bizim Anadolu tahiriyle,
Turkiye'nin butununu kastediyorum, bizim buyuk iller diindaki
harolarimizin yogun sikrntilari var y e a kaynaklara ihtiyaçlari var. Onun
için o kaynaklann mahalline aktarilmasinin da önemi oldugunu
dUunUyorum. Hala ayni dUuncedeyim. Evet, bu hususta bir care
arayalim; ama bunu o kaynaklardan barolara aktarilacak paralan kesme
yolu diinda baka yollarda arayahm diye duunuyorum.
Degerli bakanlarim, degerli delegeler henim uzerinde durmak
istedigim bir-iki husus daha var. Burada birtakim konumacilar ulke
meseleleniyle ilgili gorUlerini de beyan ettiler. Elbette ben ba$an hen
unu savunuyorum: Baro, bin meslek orgutudur, bir meslek
kuruluudur; ama ayni zamanda bin kitle orgUtudur. Dolayisiyla, kitle
orgütü olmanrn sorumlulugu da uzerindedir. Bu bakimdan elbette kitle
orgütü olarak sorumlulukianni yerine getirecektir. Barolar Birliginin bu
TEVFIK KARABULUT 187

iUpitht
BAROLAR
SRlJI

noktada dUzen1edii sempozyum, panel tutu çahmalari biliyorum,
bunlann devami uygundur.
Yalniz ben unu arz edeyim: Burada çok degerli dostlarimiz
emperyalizme kari mueadeleden, bagimsizliktan filan bahsetti. Evet
dogru, biz emperyalizme mucadele esasina dayanan bit milli
mücadeleyle kuruImu bir cumhuriyetiz. 0 bakimdan bizim bu konuda
hassasiyetimiz dogaldir, bizim bagimsizligimizdan OdUn
veremeyecegimiz açiktir. Ama ben §Unu iddia ediyor ye inanlyorum ki,
Ataturk'un 1925 lzmir Iktisat Kongresinde soyledigi gibi iktisadi
bagimsizhgi olmayamn siyasi bagimsizligi olmaz. Biz bakalarina kizma
yerine, baflalarinin bizim.iç iIerimize karimasi veya bizi birilerinin bit
yerlere dogru yonlendirmesjne knma yerine kendi kendimize kizmayi,
artik kendi kendimize eletirmeyi artik bit alikanlik haline getirelim;
bunu bilelim.
Biz ne Amerika'nin, ne Rusya'nin, ne Avrupa Birliginin, ne de
digerlerinin Turkiye lizerindeki oyunlariyla bu halde kalmi bit ülke
degiliz. Elbette onlarin bize kari birtakim hesaplari, oyunlari, §unlari,
bunlari olmutur; ama bizim geri kalmiligimizin en btiyUk sebebi, biz
kendi hatalarimizia bunu yaptik, biziz; o hatalarimizdan artik
vazgecebilmeyi ogrenebilmeliyiz. Onun için u genel eski mantigiyla,
gençlik yillarimizda soyledigimiz "kahrolsun Amerika, kahrolsun Rusya"
mantigiyla artik bit yerlere varamayacagimizi bilelim. Kahrolmasi
gereken bizim ataletimizdir, bizim tembelligimizdir, bizim
yanhlanmizdir. Biz kendi kendimize çekiduzen verirsek, inanlyorum ki
bu millet cok kabiliyetli bit millettir, kisa zamanda guçlu hale gelir.
GUçlu hale gelene de birileri "unu §öyle yap, bunu boyle yap" diyemez.
Benim burada sevgili Kãzim Agabeyimin bir sOzüne kafam takildi.
Konumasinm tamamina veya butünUne yakinina imzami atarim,
katiliyorum, gerçekten teekkur ederim, sOylemek istedikierimizi sOyledi;
ama bir husus benim dikkatiini çekti. Orada kendisiyle ayni
duflinmedigimi beyan etmek istiyorum. Bu yabanci dilde egitim ii;
degerli meslektalanm, yabanci dii ögrenmeye hiç kimsenin kari olmasi
f8
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duunuIemez. Turkiye artik dunyanm bir parçasidir. Dunyada artik
butUnle%meye dogru, yani sinirlarin ortadan kalktigi bir dunya çagma
dogru gidiyoruz. Orada bir kiinin, bir ogrencinin bir d6i1, be tane, on
tane yabanci dii ögrenmesini dilerim. Ama ben bu konuda biraz
hassasim, aratirdim. Somurge uikeieri dimda Turkiye hariç, yabanci
dude egitim yapan bir ulke oldugunu gormedim. (GurUltuler)

1tffMI

0 zaman duzelieyim. Yabanci dii ogrenmeye evet; ama gelin, hem
"emperyalizme kariyiz" derken bir de yabanci dude egitim iini iin
içine sokmayahm. Yanli anladiysam mesele yok, dUzeittik, o i halloidu.
Yani o hususta hassas oldugumuzu ifade etmek istedim. Mesele oyie
olmadiysa demek ki, mesele kaImamitir, i duze1mitir.
Sevgi!i mesiektaianm, sözümU bitiriyorum. Bu toplantinrn butUn
bu eietiri1ere ragmen yararh geçtigine inanlyorum. Barolar Birliginin
mevcut samimi çahmaiarinin onumuzdeki iki yilhk donem içinde de
aynen devam edecegine inamyorum. Biz dogru yapilan her ite
yanlarindayiz, destekçileriyiz. çunku hepimiz ayni gayenin etrafinda
toparlanan insanlanz, topluiuguz, hepimiz hukukçuyuz, yapilacak i
hepimiz içindir, yapilacak i ulkemiz içindir; bu duyguiar içinde herkese
saygiiar sunuyorum.
TeekkUr ediyorum, sag olun. (Aiki1ar)
BAKANVEKILi- TeekkUr1er Bakan, sag olun.
Efeiidim, Bursa Barosu Bakanimiz Sayin Asude §enol; buyurun.
(A1ki1ar)
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Av. ASUDE 5ENOL (Bursa Barosu Bakani)- Teekkur ediyorum.
Bu alkiIar saniyorum, Turkiye'nin 74 barosundan sadece dOrdundeki
bayan baro bakanindan biri olmam nedeniyle. (Aikilar)
Tekrar teekkur ediyorum.
Sayrn Bakan, sevgili meslektaianm, deenli konukiar; Oncelikle
konukseverlikleri için Trabzon Barosunun Bakani ye turn uyelerine
teekkurlerirni belirtrnek istiyorum.
Bizirn barolanmizin odalannda bir yazi var, saniyorurn pek cok
baroda da meveuttur. Molyerak'in bin yazisi, "avukatlarin efendileri
olmadi" diye baIayan ye "rneslekte en kidemsizin, en kidemliden ya da
isirn yapmlg olandan hiçbir farlu yoktur" eklinde biten cok guzel, çok
ozlu, avukatlann bagimsizlik ye ozgurlugunU cok guzel ifade eden bir
söz. Ozgurluk ye bagirnsizlik, avukatiarm da karakteridir ye asia bir üst
otorite, bir denetirn, ernredici bir iliki ya da denetlerneyi avukatlar ye
avukatlik meslegi kabul edernez.
Ankara Barosu Bakani Semih GUner'in de soyledigi gibi sisternin
terneh barolardir. çunku özgUr ye bagimsiz avukatin dogrudan dogruya
Uye oldugu kurulutur barolar. Bu anlamda avukat da, barolar da asia
bir üst otorite ye tabiyet ilikisini kabul etmemek dururnundadir; bu
meslegin Ozunde vardir. Elbette ki, bunu sôylerken Bàrolar Binliginin
boyle bin iIiki kurma cabasi icinde oldugunu belirtrnek isterniyorurn.
Ama bu anlarna gelebilecek ya da yava yava bu yolu aabilecek
gelimelere kari da barolarin son derece de hassas oldugunu, bu konuda
her tür yanli anlailmalardan ya da yanli gelirnelere, yanli sonuçlara
yol açabiiecek kararlardan vazgeçilmesi gerektigini duunuyorurn.
Dun de ifade edildii gibi avukatlik ruhsatnamelerinin gift imzayla
yapilmasi birçok baro bakarnni, baro yOnetimlerini rahatsiz eden bir
husustur. Bundan en kisa zamanda vazgeçiimesi gerektigi
duuncesindeyim. Yine avukatlar tarn eitIik icindedir. Barolar nasil
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kendi üyesi clan avukatlara sadece meslek etigi açisindan ya da ozluk
haklari açisindan yonetsel gOrev yaplyorsa barolar da ayni tür bir
davranii bekiemek durumundadir; buna hakiari vardir ye Molyerak'in
dedii gibi nasil meslekte en kidemsizin, en kidemliden ya da isim
yapmi olandan farki yoksa turn avukatlar ye turn barolar eittir, haklar
bakimindan eittir.
Istanbul Barosu tartirnasi yapildi. Bence istanbul Barosu
tartirnasiz buyuk bir barodur. Nitelik olarak da, nicelik olarak da buyUk
bir barodur ye her baronun Istanbul Barosundan ogrendii çok ey
vardir, Turkiye'nin en koklii barosu. Ama Bursa Barosu da buyuktur,
Trabzon Barosu da bUyuk bir barodur, Bingol Barosu da, Gaziantep
Barosu da, Diyarbakir Barosu da buyuk bir barodur y e bizler hukukçular
olarak çok iyi biliyoruz ki, bir kiinin haklariyla bin kiinin haklari
arasinda daha üstün olma gibi bir iddiada bulunamayiz. Her iki hak da
ayni derecede saygideger, ayni derecede kabul edilmesi gereken
hakiardir.
Barolar, gerçekten son derece de itibarli kururnlar. Turkiye'nin
belki de en itibarh kurumlart içinde geliyor. Ancak bu itibarhligi her
alanda, her zaman bizler de bilerek bilinçle yaamah ye hayata
geçirmeliyiz. Biraz once bir baro bakani arkadaim soyledi, Odalar ye
Borsalar Birligi kadar etkili olmarna; ben de ayni ekilde duunUyorurn.
Barolar ye Barolar Birligi bu anlarnda ulkede demokratiklemenin ye
sivillernenin, toplumsal muhalefetin Oncüsü ye Onderi olmak
durumundadir. (Alkilar)
TUrkiye'de gundemi TUSIAD belirliyor, Odalar ye Borsalar Birligi
belirliyor. Babakan çikip "artik tUccar politika izleyecegiz" diyebiliyor.
Oysa bizler hep bir hukuk devleti olmanin hayalini kurup bunun için
mUcadele ediyoruz. 0 halde bizler de TUSIAD kadar ya da diger ticari
kuruluIar kadar hukuk devleti olmanrn gereini yerine getirip her
alanda airligimizi hissettirrneliyiz y e tüccar politika kadar hukuka
dayali politika yaprnanin da geregini ogretmeliyiz. (A1kilar)
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Buradaki elefliriler kesinlik!e art niyet taimayan, yipratma
amacina yOnelik olmayan; ama hem barolarin, hem de Barolar Birliginin
daha etkin, daha guçlu olmasmin yolunu açan yapici elefliriler, tümüne
boyle bakilmasi, boyle degerlendirilmesi gerektigini dUunuyorum. Bu
arada yine big art niyet aramadigim; ancak neden, nasil yapildigini
bilmedigim cok surçilisana da benzetemedigim bir sunumdan ye bunu
çok yadirgadigimdan bahsetmek istiyorum. Dun Barolar Birligi Gene!
Kuruluna kati!amayan po!itikacdarm teigraflari okunurken bir siyasi
partinin genel sekreter yardimcismin ya da grup bakanveki!inin "genel
sekreter yardimcimiz ya da grup bakanvekiIimiz" §eklinde
tanitilmasmin çok uygun olmadigi duuncesindeyim. Burada hiçbir
slyasi partinin iç gOrev ayrimi bizi ilgilendirmez ye biz onlari
benimseyerek tanimak, tanitmak durumunda deiliz, her siyasi partiye
eit mesafedeyiz. (Alkilar)
Degerli meslektalarim, ben 28 yillik avukatim ye meslege
ba1adigimdan bu yana hep sorunlarimiz oldu. Ayni sorunlar çozulmedi,
hep tekrarlanan, hep konuulan sorunlar, üstelik de onlara yeni sorunlar
eklendi, tortulandi, büyudu. Bunlarm icinde hep soyledigimiz, hep
bahsettiimiz; ama nedense gidermek için pek fazia da caba
harcamadigimiz marangoz hatasi meselesi var. Hep marangoz
hatasrndan sOz edilir. Ama a marangoz hatasmin giderilmesi için,
avukatin yargilama içindeki yerini, eitligini tam olarak belirleyen bir
duzenleme yapilmasi için yetérince etkin olamayiz, yeterince air1igimizi
koyamayiz; bunun neden oldugunu da bir turlü anlayamiyorum; bunda
guçluk cekiyorum.
Yine idari yargidaki hakimlerin hukuk formasyonu taimamasinin
da buyuk bir sorun olduunu duunuyorum; bunu daha Onceki baro
bakanlari toplantisinda da dile getirdim. Bu konuda birtakim çalimalar
var; ancak hâlâ boyle sUrUyor ye ne yank ki Bursa'da bir bolge idare
mahkemesi, lid idare mahkemesi var, pek çok hâkim var; ama sadece bir
tanesi hukuk mezunu, 10-15 hâkimin sadece bir tanesi hukuk mezunu;
bu da cok garip bir durum, bir hukuk garabeti oIuturuyor.
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Yine üst yargi organlari . açisindan üstünde durulmasi gereken bir
baka konu hence Anayasa Mahkemesi karariarirnn yillarca sonra Resmi
Gazetede yayimlanmasi; bunu da anlamakta çok gUçluk çekiyorum.
Resmi Gazetede Cumhurbakanimizin imzasi hem Cumhurbakani
olarak, hem Anayasa Mahkemesi Bakani olarak ayni sayida yer
alabiiiyor. Anayasa Mahkemesi bir yasayi iptal ediyor; bu basin
aracihgiyla duyuruluyor, herkes biiiyor; ama Resmi Gazetede
yayimlanmadigi için bir turlü yururluge girmiyor; bu da hukuk
sistemimiz açisindan mutiaka UstUnde durulmasi gereken, degitiriimek
için çaba harcanmasi gereken bir konu.

1IJTAWSI

SevgiIi arkadaiarim, staj egitim merkezierinin soruniarindan da soz
etmek istiyorum; bu konuda bir Merge de verildi. Staj egitim
merkezierine stajyerierin daha iyi yetitiriiebi1mesi için oniann
egitimierinin; bir de bundan sonrasrnda srnav da konuidugu için çok
daha iyi yapilabilmesi için mutlaka staj egitim merkezierine fon ayriimasi
gerekiyor. Yine UNICEF çalimaIari için çocuk hakian komisyonianna
fon ayrilmasi gerektigini duflnuyorum.
cok fazia konumak istemiyorum. Uzun süren konumaiar oldu.
Saat 12.00'ye de geidi. Tekrar barolarin ye avukatrn ozguriugune,
baimsiz1igina ye asia bir list otorite tanimadiina dikkat çekerek
hepinizi sevgiyle, saygiyia selamhyorum. (A1kiiar)
BAKANVEKILt- Sag olun.
Efendim, sirada Turkiye Barolar Birhgi Bakani Sayin Ozdemir
Ozok var, buyurun.
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Av. OZDEMIR OZOK (Turkiye Barolar Birligi Bakam)Sayin divan, TBB'nin onceki dOnem sayin bakan1an, sayin baro
bakan1ari, TBB genel kurulunun saygideger uye!eri ye sayin konukiar;
dun ye bugun çok saygin, çok özgün, çok deer!i mes1ektaIanmizin ye
baro bakan!arimizdan TBB'nin 13 Mayis 2001 gununden bu yana
yaptii ça1ima1ariy1a ilgili, kimi çahma1ar1a dogrudan ilgili, kimi
ça1imaIar1a big ilgisi oimayan birçok bek!entiyi, birçok istei, bir çok
e!etiriyi ye kutlamayi birlikie din!edik.
Yonetim olarak göreve geldigimiz gunden itibaren, turn
ca!ima1arimizi sadece TBB meveut de!ege!eriy!e ye gorevdeki baro
bakan1ariy1a degil, 1969 yihndan bu yana, TBB'nin çeitIi kurullarinda
görev yapmi ye meslek ustasi olarak kendilerini kanitlamig onceki
donem bakan!anmiz bata olmak üzere, yönetim, disiplin ye denetim
kurulu uyeleriy!e paylaflik. çahmaIarimizi içeren turn bilgi ye belgeler
dUzen!i olarak, kendilerine gonderildi, ama dun ye bugun burada kirni
bakan ye genel kurul üyesi rnes!ekta!anrnizin due getirdikieri e1etiri
konu!arinin hiçbirisi, yazi!i ya da soz!u o!arak bize ileti!rnedi. Iletilen!ere
de mutlaka yanit verildi. Kimi baro bakanirniz ye sayin uye!erimiz
nedendir bi!inrnez, kürsuye çiktik!ari zaman, bir farkh soylern ye
degerlendirme içine girebiliyor!ar; herha!de bu arkada!arin kursuye
kari genel a!ikan1ik!arindan ye kursunun eazibesinden
kaynakianmaktadir.(A!ki!ar)
TBB'nin saygideger uyeieri, her ey ortadadir. ça!ima raporu, ma!i
durumu ye para harcama!anni içeren rapor, Vim etkinlikieri gösteren
bilgi, beige ye yapilanlar ortadadir. Kukusuz ortaya konulan bu
çaiima!ari takdir eden!er de o!acak, takdir etmeyen!er de o!acaktir;
biz!er bunu son derece dogal kari!iyor ye takdir edeniere de, hangi
nedenle o!arsa olsun, bizi yonlendirmek, bize be!ir!i açihm!ar sagiamak
için e!etiri getiren!ere de arkada!arim ye ben saygi, sevgi ye
teekkur!erimizi sunuyoruz.
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Konuan turn delege arkada1arrn konuma1arini dikkathee
dinleyerek teker teker not alrnaya çahflirn. Bursa baromuzun,
hanirnefendi sayin bakani da dahil olmak Uzere benim notlanma gore,
22 deer1i rnesIektaimiz TBB'nin iki yiihk ça1ima1ari hakkinda goruIer
belirtti, zaman darligi nedeniyle biro kadari da soz alarnadi, ya da soz
almaktan vazgeçti. Bunlara o1abiIdiince kisa, net ye yahn yanit vermeye
ça1iacagim.
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Birkaç arkadairniz due getirdi, benim de onemli buldugum ye
uzerinde titizlikle durdugurnuz bir konuyla yanitlarirna ba1ayacagim.
Antalya'da toplanan çok saygrn baro bakanIarirnizrn yayimladigi sonuç
bildirgesinin 1. maddesinde de dile getirilen "Anayasa degiik1ik1eri
sirasinda, savunrnanin yargi bolUmUnde yer almasi, TBB'nin HSYK'na
üye vermesi, TBB'nin Anayasa rnahkemesinde dava açmasi"
konularinda çahrna1ar yapmasi yeniden dillendirildi. Degerli arkada1ar
bizim çok titiz ye israrli oldugumuz bir konuda siz yeterli giriimde
bulunmuyorsunuz diyen baro bakanIarimiza ye sayrn mes1ekta1arimiza
ben unu hatirlatiyorum. 15.11.2001 tarihli yazimizla o donern TBMM
Anayasa kornisyonu bakani ye tUrn parlamenterlere yolladigimiz ye
saniyorurn bizi bu konuda eIetiren arkada1arin atmami!arsa notlari
içinde bulunan C sayfahk TBB'nin o donem Anayasa degiikIik1eriy1e
ilgili g6rü1eri içinde belirtilen bu hususlarm tamarni var. Bunlar,
TBB'nin Anayasada yargi bolurnunde yer almasi, TBB'nin çahma1ariy1a
ilgili konularda Anayasa mahkemesinde dava açma hakkrnrn olrnasi,
TBB'nin Hakimler y e Savcilar YUksek Kurulu'nda temsil edilmesi
konusunda Id onerilerimizi içerrnektedir. Kaldi U sayrn bakanirniz
Eraip Ozgen zamanrnda ba1attigimiz ye bizirn donernirnizde
tarnarnladigirniz y e kamu oyuna sundugumuz Anayasa tasl4inrn ilgili
maddelerinde ayni oneriler meveuttur. Bu degerli arkada1arimiz bunlari
iyi inceleseler, TBB'nin sUrekli iz takip ettiini, Anayasa Komisyonu
bakanlariyla konutugunu, goruflugunu, bu konulardabUyuk emek sarf
ettiini y e balatilan tUrn çaIirnalari arahksiz olarak sUrdUrduunu, bir
anlarnda iz takip ettigini gorecekierdir.
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Yine burada birkaç baro bakanimizin ye saym delege
arkadalarimizin due getirdigi ye çok onemle vurgulanan bir konu var.
Israrla soylenen barolarimiz bagimsizhklanndan katiyen taviz vermez.
Barolarimiz, bir (1st kuruIu ya da kendilerini yonlendirecek,
kendilerinin tabirlyle bir vesayet makami kabul edemez. Degerli
arkadaIar bu sozler bize ise, biz kendimizi bir vesayet makami kabul
etmiyoruz. Biz, kendimizi bu ailenin bir parçasi olarak kabul ediyor,
yaptian her §eyi ortak yararimiz için yaptigimiza inaniyoruz. Avukathk
Yasasi açik, hepimiz avukatiz, hepimiz hukukçuyuz, lUtfen açiniz
okuyunuz, yasa dip bir uygulamamiz var mi? bu kadar iddiah
konuuyorum. Avukathk yasasiyla, avukatlik hukukuyla, savunma
meslegiyle, savunma etigiyle taban tabana zit hiçbir eylem ye davranifla
TBB'nin bugUnku yOnetimi bu1unmamitir. Ama TBE'nin bugunku
yönetimi farkli bir yönetirn an1ayii getirmiflir. TBB Batman'dan
Tekirdag'a kadar her telefon eden mesIektaimizin, her telefon eden
baro bakanimiztn, telefonuna ayni sicakhk, ayni duyarhhkla yanit
vermeye y e yaninda olmaya gayret g6stermitir.(A1ki)
Nitekim bugun burada, vesayetten bahseden, TBB'nin
kurum1amadan öte, K1T'e donutugunu iddia eden kii1er, Diyarbakir
Genel Kurulu'nda, TBB'nin bir baronun mUtemmim cüz'ü oldugunu
iddia ediyorlardi. Ama iin en garip yam, ana gayrimenkul diye iddia
edilen ilgili bare da TBB'nin bu gunku yansiz ye objektif yonetiminden
§ikayet etmek durumuna ge1mitir. Oyleyse TBB hukuk içerisinde, yasa
içerisinde, kim olursa olsun, kendine verilen yetkileri ye gorevleri
yapmak durumunda olmutur.
Arkadalar, yei1 pasaport, kamu kesimi avukatlanrnn mali ye
ekonomik durumlarmi duzenleyen yasa tasanlan ile Avukatlik
Yasasi'nda düunulen degiiklik1eri duzenleyen tasarilar, dun dort tanesi
genel kurulumuz için buraya gelen sayin parlamenterlerimiz ye de
TBMM Adalet Komisyonunda parlamenter avukat olan arkada1arimizin
hazirladigi y e de kimi baro bakan1arimiza yolladigimiz 7-8 yasa tasansi
u gordugunuz dosya içerisinde bulunmaktadir. Bunlarm içerisinde
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Yeil Pasaport Yasasi önerisi de vardir. Ama biliyorsunuz, bu yeil
pasaport önerisi yillardir dillendirilir, ben 1971 yilinda Ankara Barosuna
kaydoldum, ilk TBB delegesi olma onurunu 1989 yihnda Giresun'da
yapilan Gene! Kurulda tattim y e o gun, bu gundur TBB genel
kurullarina katihrim y e her toplanttda kimi degerli meslektalarimiz bu
yeil pasaport konusunda çözüm getirilmedigini soyler; ama her Barolar
Birlii yOnetimi de bu konuda gerekli giriimIerde bulundugunu ileri
surer.
Degerti meslektalarim, sosyal guvenlik ye saglik sigortasi
konularmda goruyorum ki, kimi baro bakanlanmiz ye kimi
mes1ektalarimiz en az bizim kadar duyarli davranmakta. Tabii dun ye
bu gun yaanan yogun tempo içinde bu konu yetirince tartiilamadi, ben
bunu son derece dogal kariliyorum. Alev alev yanan bir ulkede,
sorunlann bunca tirmandigi bir ulkede, kendini, yuregini toplumsal
muhendisIie vermi hukukçu arkadalarin TBB Genel Kurulu'nda
soyleyeeek çok §eyleri olacaktir; bunu anlayila kariliyoruz. Kimi
çalima raporuyla ilgi olacaktir, kimi çalima raporu ile ilgili
olmayacaktir, o kadar ki, kimi "kendi dunyasrnda ye hayalinde gordugu
y e duundugu, ozledigi bir hukuk devietinde nasil yaanabilir?"
konusunu ifade edecektir; ama bunlan, bu kUrsude özgUrce ifade
edecektir. Biz bunlari sabiria, y e inançla dinliyor, bu arkadalarimizrn
meslegimize, meslek sorunlarimiza, üllce sorunlarimiza gosterdigi bir
duyarhhgin açik, net, somut sonucu olarak kabul ediyoruz.
Degerli mes1ektalarim, ite bu nedenle yeterince tartiamadigimiz,
sosyal guvenlik y e saglik konusunda TBB Yonetim Kurulu bu konuda
buraya önerge veren y e burada görU belirten her arkadaimizdan daha
duyarli davraniyor. Her zaman ye her firsatta ifade ettigim ye yaamimin
en onemli y e en saygin bolumunü oluturan bu gorevde, kendileriyle
birlikte ayni sorumlulugu paylatigim, bundan da mutluluk duydugum,
degerli arkadalarimin hepsi, kendi illerinde yfilarca baro bakanhgi
yapmi y e barolarin çeitli kunxllarrnda sorumluluk ustlenmi
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arkada1ardir. Hiç kimse endie duymasin, hiç kimse kaygi duymasin,
TBB'nin bu gunkU yOnetimi, hiçbir biçimde barolarin ye meslekta1arrn
uzerinde bir (1st kurul, bir vesayet makami an1ayiiyla ça1ima ye
davranilanni sürdürmez.
Ama degerli mes1ekta.lanm, kimi barolanmiz hukuk dii ye yasa
dii uygulamalar yapiyor. Isim vermek istemiyorum, ama isteyen herkese
sOzünü ettigim konularda özel dosya verecegim. Anlatacagim, onlar
kendilerini blur, isim vermeye gerek yak. Arkada1ar, yargiç ya da savci
arkadaimizi Hakimler y e Savcilar Yuksek Kurulu bir biçimde, §U
biçimde, bu §ekllde, ülkede bugUn geçerli alan pozitif hukuk kurallarina
gore meslekten atmi. Bu arkadaimiz son derece iyi niyetli bir
arkadaimiz olabilir. Bu arkadaimiz son derece iyi bir hukukçu olabilir.
Bu arkadaimiz sizin degerlendirmenize gore, sizin subjektif
degerlendirmelerinize gOre, büyuk bir devrimci olabilir, ilerici, milliyetçi,
aydin y e iyi bir arkada olabilir. Ama bugun Ulkemizde meri pozitif
hukuk karisinda Hakimler y e Saveilar YUksek Kurulu tarafindan
meslekten atilmi bir arkadaimizi, bir yargici, bir saveiyi hiçbir baro
Avukatlik Yasasinin 5.maddesinin b bendindeki amir hükUme• ragmen
baroya kaydirn yapamaz. Bunun gerekçesini siz isterseniz, Avrupa Insan
Hakian Mahkemesi kararlarina y e Avrupa Insan Haklari Sozlemesine
dayanak yaparak, atif yaparak 32 sayfa yazrniz bu gunku TBB YOnetimi
bunu kesinlikie kabul etmez, bu gUnku TBB Disiplin Kurulu da bunu
kesinlikie kabul etmez. Eger bir kurum, kendi çalianini §u yadà bu
§ekilde, disiplin yOnunden kendi kurumundan atmisa, TUB
meslegimize bir torba kadro gOrüntUsU verecek, bu anlayii
cagnifliracak, her gelene "geç" denilen bir meslek uygulamasini kabul
edemez y e buna kesinlikie izin veremez.(A1kiIar)
Bu anlamda, bizi seven olur, bize kizan olur, gOrüümüzU paylaan
olur, paylamayan olur; ama hiç kimse bizden popUlist bir politika
izlememizi kesinlikie isteyemez. Baka bin Ornek verecegim. flu gUn çok
deen1i Izmir delegesi sayrn Kemal Kinlangiç deviet gUvenlik
mahkemeleninin kuru1u y e gOrevleni hakiunda aynintih bilgi verdi ye bu
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mahkemelerin hemen kaldirilmasini onerdi, kendisinin turn
açik!amalanna bu anlamda teekkur ediyor, aynen katiliyorum. Lutfen
bu konuda, TBB'nin 1 Ekim 1982 ytlinda yaptigi sirf "Devlet Guvenlik
Mahkemeleri" gundemli genel kurul sonuç belgelerini okuyun, okuyun
da bata rahmet!i hocamiz Faruk Erem olmak üzere o genel kurula
katilan saygi deger meslek ustalarimizin bu gun degi!, o gun ne
soyledik!erini görün, ne soyledikierini ögrenin. 1971'de ilk defa dev!et
guven!ik rnahkeme!erinin di!!endiri!dii y e 1982'de beyler, bu gun degil,
ulkenin o gun içinde bulundugu kou!!arda aynen §un!ari s6y!emi1erdir;
derni!erdir ki, Thu mahkemeler dogal hakim ilkesine aykiridir, bu
uygulama u!kenin demokratik1eme y e hukuk dev!eti o!rna yo!undaki
açihmlarinin onUnde bir enge! oluflurur. Bu uygularna u!kede hukukun
ye ada!etin kat!edi!mesi demektir" demi!erdir. Bunlari soy!emiIer ye
demiIerdir. Bunu o gün!er de söy!eyen, açikça diyen bir TBB'nin ye bir
an!ayi1n devarni o!an biz!er, katiyen dev!et guvenlik mahkeme!erinin
yaninda o!amaylz, on!ardan kurtulmak adina onlarm bir an once
kapati!masi için ne !azimsa onu yapanz.(AIk'!ar)
Ama 1982 yi!inda buyük hallc kitlesinin begenisiy!e kabul edi!en,
aneak bizim demokratik an!ayiirniza uygun o!rnadigi için, o gunkü
deyimiyle "Talc Tak" yaparak hayir dedigimiz, 1982 Anayasasina
uydugumuz gibi bu Anayasanrn, anayasal bir kurum y e kuru!uu olan
dev!et guvenlik rnahkeme!eri kararlarma da uyariz. Bu bizim, pozitif
hukuka, yasa!ara, mevzuata, ge!enek!ere, mes!ek kurullanna y e etik
deer1ere saygimizin bir sonucudur. Bizee, anayasal bir kurum olan
dev!et guven!ik mahkeme!erince verilen y e Yargitay'm i!gili dairesince
onanarak kesin!een bir karara TBB ye barolarin uymak zorun!ulugu
y ardir. Hani yargi kararlarina herkesin uymasi gerek!iydi, bu an!arnda
hic kimsenin ayncahgi ye bag''ldigi o!arnaz. Hiç kimse kendice bir
takim gerekce!er yaratarak, gerekce!er uydurarak, devlet guvenlik
mahkemesinin kesin!emi karariy!a 5 yfi, 10 yil ceza a!mi bir kimseyi,
barodatutamaz ya da baroya tekrar kaydedemez. Bu neye mal o!ursa
olsun, TBB'nin bu gunkU yOnetimi bunun arkasmda duracaktir.(Alki!ar)
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Baa! Anayasayz degiflirir, devlet guvenlik mahkemesi tarafindan
verilen kararlari ortadan kaldirirsirnz, aninda biz arkadalanmizi tekrar
yazariz; ama bizim kendi yorumumuza y e an1ayiimiza uygun olmayan,
sizin anlayirniz1a, size Ozgü cagda yorumunuzia, ortaya koydugunuz ye
§ek1llendirdiiniz kararlanniza uymamamiz nedeniyle, bizi populist,
statukocu ye vesayetçi diye itham edemezsiniz. Boyle bir §ey sOylemeye
kimsenin hakki yoktur. Yasa açik, iddia ediyor ye iddiamin arkasinda
duruyorum. Burada sanlyorum, 74 baronun temsilcileri var. Hangi
ideoloji, hangi baro, hangi bOlge bizim aldigimiz kararlarda, yasanin,
meslek kurullarinin diinda etkili olmu, Oncelilc tekil etmjtjr? Bunu
iddia eden y e kanitlayan bir arkadaimiz çikarsa, arkadaIarim ye ben,
daha adil, daha tarafsiz y e daha objektif yohetim yapacak
arkadalarimiza Uzerimizdeki cüppeleri hemen giydirip, yOnetimi onlara
birakmaya haziriz, arkadalanm. çunku gOrev yaptigimiz sure içinde,
herkese eit, herkese objektif, herkesin haklu kadar yanmda olmaya
cahtik y e Ozen gOsterdik; ama buna ragmen, hala Barolar Birligi'nin bu
yaklaimini farkli y e objektif bir yOnetim anlayi biçimi olarak kabul
etmeyip, } tT'lemj olarak kabul etmek y e barolan da bizim §ubemiz
gibi gOrmek ye algilamaktan daha haksiz bir itham olamaz arkadalar,
bunu kesinlikie kabul etmiyoruz. Bu anlayii y e degerlendirmeyl §iddetle
reddediyoruz. Keke bizi, burada yaptigimiz çalimalan içeren ye size ilk
kez bir ay Once, cantayla yolladigimiz, "ki kimi arkadalar bu uygulamayi
da eletirdiler, anlamak mümkUn deil", çalima raporu icinde kalarak
eleflirseydiniz.
TBB'nin bu gunku yOnetimi aydan gelmedi. BUtün arkadalanmjz
barolann bagimsizhgjnin ne oldugunu, savunma mesIeinin ilevinin nc
oldugunu, savunmanin bagimsizhginin ne oldugunu, çok iyi bilen ye bu
konularda buyuk mucadele veren, bu konularda ytllarca, büyuk emekler
vermi arkadalanmzçjr• Insanlar soyledikleri sOzleri, üç kere tartmah,
üç kere duUnmeli y e Mr kere soylemeli. cunku hiçbir arkadaimiz,
barolann bagimsizliginin karisinda olamaz; bunun aksini iddia etmek
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ye düünmek mumkün degildir. Ama kiinin sübjektif bagimsizhk "''
an1ayii da kendisini ba1ai.
Degerli mes1ekta1arim, bakirnz burada bir çok arkadaimiz
tarafindan iyi niyetli aneriler yapilmakta ye TBB'nin meveut
komisyoniara para vermesi, Barolar Birliginin ortak egitim ça1imaianna
destek vermesi ye hepsinden Onemlisi yurt ye meslek sorunlarimn
ai1masi konusunda TBB ortak tavir ye eyiem koysun deniimektedir.
Turn bunlann yapilmasi kari1ikii güven ye dayarnma gerektirir. Hatta
çok deerli bir baro bakanimiz, §imdi delege olan bir bakanimiz "TBB,
barolari Ankara'dan yönetiyor ye rnerkeziyetci bir aniayi sergiieniyor"
diyor. Bakiniz, ben size bir ey hatirlatacagim, TBB bu gecen görev
sUresi içinde, ismini soyieyeeegim barolann çogunun bakani buradadir,
Aydin, Karabuk, Sakarya, Edirne, Adana, Ordu, Samsun, Mersin,
Tekirdag, Aksaray, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Bursa, Isparta,
Antalya, Istanbul 4 kez, Konya ye Kayseri de etkiniik yapmitir. Hani
nerede kaidi iieri Ankara'dan yonetrnek? Hani nerede kaidi "TBB'nin
bu gunku yönetirni merkezi an1ayi1a, Anadoiu'ya açiirniyor,
arkada1arirnizi tanirniyor" lafi? Hayir, bu sozleri soyieyen arkada çiksrn
soyiesin. Hangi gun bir davet geldi de, TBB'nin bu gunku yönetirni
"hayir arkada, biz gelerneyiz, merkezden diari çikamayiz" dedi?
Arkadalar, sayin rneslektalanrn, biz hukukçuyuz, bizier avukatiz, bizier
yasa adarniyiz, bizier toplumun onderieriyiz ye soyledigimiz soziere çok
dikkat etmerniz lazirn. Topiurndaki sayginligirnizin ternel olçegi de
budur. Insanlàr, bu ye benzeri toplanti kursuierine çikip konuarak
kiilik kazanarnaz, insanlarin yaarni bir süreçtir; soyiedikleri sozün
arkasinda durmali ye ne soyiUyoriarsa onun arkasinda durarak onu
sonuna kadar savunrnah, onun yaarna geçrnesi için ugra vermelidir;
çunku yaarn bu degerler için vardir.
ArkadaIar, bizi taniyan arkadaIarimiz bilir, boraiann bagirnsiziigi
konusunda, savunma mesieginin bagirnsiziigi konusunda, stajyerierin iyi
egitim görrnesi konusunda, yiiiardir soyiediklerirniz ortada. Kaldi ki, bu
OZOEMIA OZOK aoi

rNift
BAROLAR

ozelliklerimizi yillardir, omuz omuza, kol kola, sirt sit-ta birlikte mucadele
verdigimiz arkada1anmiz çok daha iyi bilir. Yine, bugun nasil
kendilerinin yurekleri belirli konularda sizliyorsa, en az kendileri kadar
bizimde yureimizin sizlayacagini ayni nedenlerle sizlayacagim bilecek
konumda y e yakinhktadirlar, bunlari çok rahatlikia soylUyorum. 0
nedenle, hiçbir arkadaimizin stajyer arkada1arimizin daha iyi
yetimesi, daha çagda yetimesi, daha aydin yetimesi, daha donanimli
yetimesi konusunda hiçbir kaygisi y e kiskanç1ii yoktur, olamaz. Ama
bir ey var; TBB'nin sorunlari, barolarin sorunlan, sadece stajyerler
deiI, kesinlikie degil, o turn soninlarm içerisinde belki de en onceliklisi
ama sorunlardan sadece bir tanesidir. Ama ban arkada1anrniz ye
bakanIarimiz o genç beyinleri, o genç dimaglan, o genç dinamik
arkadaIan, avukatlik yasasrndaki kidemin de 15 yildan, 10 yila
indirilmesini fit-sat bilerek onlarm Uzerinde bir talum siyasi yatinmiar
yapiyorsa bu hesaplar dogru hesaplar degildir. Bu hesaplann bir kez
daha yapilmasi, bu hesaplarin bir daha gozden geçirilmesi y e gerçekçi
kararlar aimmasi Iazimdir. Yine tekrar ediyorum, hiçbir arkadaimiz,
hiçbir stajyerin donanimli yetimesine, geleceginin gUvence altina
alinmasina kari çikarnaz, kari duramaz. Ama siz, oturur stajyer egitimi,
kalkar staj egitimi der y e onlarin ne duundugunü hiç sormazsaniz
bunun yarn sit-a, inim inim inleyen y e hasta olacagim diye géce
ruyalanna karabasanlar giren yarmim ne olacak diyen avukat
arkadaIarin diger konulariyla ilgilenmezseniz, haksizhk edersiniz, hata
edersiniz. Meseleyi y e sorunlari bir butün olarak ele almak lazim.
(A1ki1ar)
ArkadaIar, Barolar Birligi y e Barolar satranern iki tarafi olarak
goruhnemelidir. Barolar BirIii sizierin içinden çikrni, sizierin arzu,
istek y e onerileri doru1tusunda görev yapan bit- kuruldur. Ama kimi
arkada1arin, kendilerine yalun àrkada1arirnizt etkileyerek, kendi
duunce y e duygularini empoze ederek, bir takim yan yollara gitmesi
dogru degildir, iyi degildir, yanhtir y e hatadir. Bu davrani1ar birlik
àn1ayiini yok eder bundan da hepirniz etkileniriz. Bakin size bir gey
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soyleyecegim; tabii, para çok onemli bir §ey, paranin bulundugu yerde,
paranin cazibesinin y e çekiciliginin karisinda hiçbir arkadaimiz doaI
olarak kari duramaz. Hiçbir arkadaimizdan elinin tersiyle "sana
gelecek parayi reddet" demek, bunu istemek çok zor. Bu gun bakiniz, 18
ayhk surede biz sayin baro bakan1anmiza ye barolarimiza 4.6 trilyon
para yolladik arkada1ar, dikkatinizi çekerim. Bu arti deger göz arch
edilemez, para yollanmadi degil, para yoflandi, bu para sizin paraniz,
benim degil, biz sadece iyi kullanilmasi y e tasarruf yapilmasirn istiyoruz.
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Bakrn degerli arkada1ar, bugun itibariyle degil ama 31.12.2002
tarihi itibariyle, Adana'da 98, Ankara'da 726, Antalya'da 121, Istanbul'da
1387, izmir'de 376, Konya'da 155 olmak Uzere alti baromuzda 2863
stajyer arkadaimiz var. Siz, 31.12.2002'den, 18.5.2003 kadar periyodik
artii da dikkate alarak bu rakami belirli bir noktaya getirebilirsiniz.
Buradan nereye varmak istiyorum? Bakiniz, o tarihte Bilecik'te 1,
çanhri'da 1, An'da 3, Yalova'da 1, Tunceli'de o tarihte hiç stajyer
arkadaimiz yok. BUtün stajyerlerin yak1aik 6 ildeki sayisi 2863, 68 ilde
ki sayisi 1305 bugun itibariyle hadi bu sayi diyelim 1500 olsun. Peki, bu
staj egitimi için para isteyen arkada1arimiz ye bir kisim baro
bakanIanmiz, çok heyecanh bir biçimde o bagimsizliklanna olan,
baghliklari ye coku1ariy1a "Biz kendi stajyerimizi kendimiz egitelim"
diyorlar, bu rakamlar karisinda bu istem ne denli gerçekcidir. TBB
yönetim kurulu üyesi arkada1arimiz burada, çaIima raporu burada,
TBB mutlaka y e mutlaka Ankara'da bütun stajyerlerin katilacagi ye
kesinlikie TBB'nin denetithinden geçecek bir staj egitimi konusunda
dayatmasi olmadi. Ama bir donem once bakanhk yapan ye buiada
isimlerini sayabileeegim baflanlarimla, bugun ayni gOrevi surduren
bakan1arimdan bir kismi, ite §U saydigim sayisal olarak stajyeri az olan
barolardan, OSYM sinavi Oncesi, hiz1andiriImi bir biçimde stajyerlerinin
TBB tarafindan Ankara'da egitilmesi konusunda ricalar geImitir. TBB
bunun üzerine bir egitim kurdlu oluflurdu, ama staj sonrasi sinav bir
biçimde ertelendigi için bu ça1ima1an meslek içi egitime donuflUrdü.
TBB hiçbir bicimde barolardaki staj egitimine kari olmadigi gibi, ona
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karimak da istememektedir. Ama surekli, ortak egitim, ortak mUfredat,
ortak çözüm onerileri barolardan bize iletilmektedir.
Degerli mes1ekta1arim, bazi barolar, yonetmelikierle ilgili ciddi
elefliriler getiriliyor. En onemhlerinden birisi de, TBB Bakaninin
ruhsatnamedeki isim ye imzasi ile uygun bulma ye uygun bulmama
sozeUgu. Bu konuyla ilgili olarak, istanbul Barosunun bundan onceki
yönetimi seçimlerden 20 gUn once Dani$ay'da iptal davasi act'. Yine
birkaç baromuz ye sayrn mes1ekta1arimizda Avukathk Yasasi
dogrultusunda çikarilan yonetmelikler aleyhine davalar açtilar.
Degerli arkada1ar; bakmiz yonetmeliklerle ilgili açilah davalar ye
iptali istenen ilgili madde numaralan; Avukathk Kanunu Yonetmeligi;
dava sayisi 1, madde 13, geçici madde 1, bu dava bakanin imzasi, ismi ye
uygun bulma, bulmama sozcugUyle ilgili dava. THE Rekiam Yasagi
Yonetmeligi; açilan dava sayisi 16, malumunuz oldugu gibi madde 5/1,
6/7, 9-3, TEE Staj Kredi Yonetmeligi; açilan dava sayisi 8 ilgili maddeler
8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, TEE Avukathk Smavi
Yonetmeligi; açilan dava sayisi 2 ilgili maddeler 14, 18, 22, 29, OretmenAvukatlarla ilgili 48 dava açilmiti, hepinizin bildigi gibi smavi erteleyen
yasa deiik1iinde onlara taninan hak nedeniyle davalar ortadan kalkti.
Degerli arkada1ar; 3-4 baromuzun israrla gundeme getirdigi, bir
kaç baromuzun da bagimsizhklanna golge dUUrdugunu iddia ettikleri,
TBB'nin avukathk y6netme1iinde yaptigi yeni dUzenlemeye ye o
dUzenlemede, TEE Bakaninin isminin bulunmasi, imza atmasi ye orada
kullanilan "uygun bulma, ya da uygun bulmama" sözcüUne getirilen
itiraziar var.
Avukatlik Yasasrnrn on gOrduu yOnetmelikier çikanldiktan sonra,
Avukatlik Yasasi YOnetmelii'nin hazirlanmasi için aramizdan bir
arkadaimizi bu ii Ustlenmesi için goreviendirdik. Bu degerli
arkadaimiz geçmi donemlerde 3-4 kez Manisa Barosu Eakan1igi
yapmi, iki dOnemdir de TBB Bakan Yardimcisi olan Sayrn Huseyin
Erkenci'dir. Arkadaimiz uzun bir ça1ima sonrasi hazirladigi
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y6netme1ii yOnetim kuruluna sundu, yOnetim kurulu yonetmelik
uzerinde gerekli ineelemeyi yaptiktan sonra, yonetmelik yOnetim
kurulunda tarttmaya açildi. Açiklamak uygun olur ya da, olmaz
bilemem, benim imzam y e ismim soz konusu oldugu için yonetimde ben
bu uygulamaya sirf bu nedenle kari oldugumu belirttim. Ama yOnetim
kurulu, iki gundur bir kisim baro bakanlarimizin due getirdigi turn
konulari da tartiarak sonunda yonetmeligi kabul etti ye yeni
duzenlemeyi Adalet Bakanligi'na yolladik ye kesinleti. Biz hukukçuyuz,
bunun en saglikli yolu yonetmeligin ilgili maddelerinin iptali için dava
açmak, en guzel y e dogru olanini Istanbul Barosu yapti ye dava açti.

1JL6

Barolar Birligiyle ilgili baro, boyle davalimi olmali, sorunlarmi boyle
dava He mi çOzrneli, bu tasarruf geri alinarnaz mi? sorusuna yanit, tabiki
alinir, ama uzun sure Ozellikle bir iki ay yolladigimiz ruhsatnamelere
itiraz gelmedi. Ancak Diyarbakir barosuna topluca bir rubsatname
yolladik, yaklaik 7-8 tane sarnyorurn. Haa arkadalar ruhsatnamelerdeki
olumsuziukian anlatiyorlar ama yeni ruhsatnamelerin, nasil, hangi
koullarda y e hangi surede geldiini hiçbirisi anlatmiyor. Bakin ben size
anlatayirn, gerçekten Adalet Bakanligi'nin duzenledigi dOnemden çok
daha seri, çok daha hizh y e çok daha guvenli gonderme gayreti içindeyiz.
Bunu yapabilmek için, yOnetim kurulumuz 15 gunde bir toplanmakta ye
avukat adayinin avukatlik yasasina gore "Avukathkla bagdamayan bir
ile uraip ugramadigini, avukatliga engel bir halinin olup, olmadigina,
sicil Ozetinin yeterli olup olmadigina" vs gibi konulari incelerken buyuk
Ozen gostermektedir. Bu inceleme sonunda bize gelen ruhsatnamelerin
en az % 5-6'si avukatlik yapamayacak kiilere verilmig oldugundan,
tekrar barosuna yollanmakta y e o kii1er avukat olamamaktadir. Ama
ilgili barosu bize yolladigi ruhsatname He bu insanin bUtun koullarinin
avukatlik yaprnaya uygun olduunu, sicil Ozetinin uygun olduunu,
avukatlik yasasinin ongOrdugu ozellikleri taidigini bildiriyor ye sayin
baro bakanimizda imzasiyla tasdik ettigi belgeyle "Buna ruhsatname
ver" diyor. Bize gonderilen bu ruhsatnamelerin yaklaik %5-6'si uygun
koullari taimadigi için tekrar barosuna yollaniyor. Buradan nereye
OZOEMIR OZOK 205

iOpitht
-

MOLAR

EdFJJdl varacagim? Peki TBB'nin boyle ciddi, boyle duyarh, boyle titiz bir
denetlemesi ye incelemesi olmasa y e de ban baro bakanlarimizin ye
arkadalarimizin bekiedigi, istedigi, arzu ettigi biçimde, bir barolar
yapilanmasi, kural tanimayan bir baimsizIildari ye ozgurlUkleri olsa, bu
yasa nedeniyle hiçbir zaman avukat olamayacak olan bir kii ilgili baroda
belirli bir sUre de olsa avukat olacak. Bu gUn bizden farkli bir bagimsizhk
anlayitni savunan her arkadaimizIa bunu tartiabilirim. Sinirsiz
bagimsizlik, keyfi uygulamalar getirir, hayir biz boyle bir hata
yapmiyoruz, her aldigimiz ruhsatname kararinrn arkasinda da sonuna
kadar duruyoruz. Bizi yasa, yonetmelik, meslek kurallari ye meslek etigi
baglar diyoruz. Ben sifir hata ile çalitim diyen, bir baro baflanimiz var
mi? bOyle diyecek baro bakani arkadaimiz? Hayir efendim hepimizin
hatasi olur, hepimiz hata ye yanli yapiyoruz. 0 nedenle ayni anlayii
payIaan, ayrn dUUnceyi savunan bir (1st kurulun bunlari dikkatli bir
biçimde yasaya uygun §ekilde incelemesinde bUyUk yararlar
gormekteyim.
Degerli arkadalar; Hakem Kurulu ile ilgili evraklari hazirlamakta,
ortak avukatlik sicilini tutmakta, yasanin bize verdigi her tUrlU ii
yapmada barolarimizrn gosterdigi hogoru yaninda birçok konuda
gOsterilmeyen titizlik ye duyarhhk, kirnlik ye ruhsatname konusuna
gelince ban barolanmizca istenitmeyen bir tepid ye kari durua
donuUyor. Bu konuda yukarda da belirttigim gibi, Diyarbakir Barosuna
ydlladigimiz 6 ya da 7 ya da 4 bilemiyorum -sayida hata yapabilirimruhsatnameyi, yOnetim kurulu karari alarak ye kararda da kendi
bagimsizlik anlayiIarinin ne oldugunu anlatarak tekrar bize yolladilar.
Yollama kararinda " bu ruhsatnameleri jade ediyoruz, bu ruhsatnameleri
Avukatlik Yasasi Yonetmeliginin uygun bulma, bulmama ye TBB
bakaninin isminin ye imzasinin duzeltilmesinden ye imzasinin olmadigi
biçimde dUzenleyerek bize yollayin" denilmektedir. Ayni §ekilde tzmir
Barosu yOnetirn kurulu da bu konuda karar almitir. Ben bu karan aldim
ye jade edilen ruhsatnamelerle birlikte, burada gordUgUnUz sayin
barolar birligi yOnetim kurulu Uyesi arkadaIarin önUne getirdim.
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Arkadalarimiz, bir kez daha, tek tek uygulama ile ilgili goru ye
dUunee1erini belirterek, oy çokluguyla bu uygulaman'n yasaya, hukuka
y e y6netme1ie uygun oldugunu soylediler. TBB bakani olarak bu
ruhsatnameleri tekrar zarfiattim y e kargoyla TBB Yonetim Kurulu
karari dogrultusunda Diyarbakir Barosu Bakan1igina yollattim.
Degerli arkadalar; kukusuz, benim bagimsizlik anlayiim,
Diyarbakir barosu bakanrnin bagimsizlik an1ayiiy1a örtüemez; bunu
kabul etmek lazim. Bagimsizhk farkh bir eydir, ben belki daha deiik,
daha farkli, daha yalin bir bagimsizlik algihyorum...
SALONDAN- (Banda yansimayan konumalar)
Av. OZDEM!R OZOK- Peki efendim, yalniz dinleyin ben sizi sabirla
dinledim.
BMKAN- Arkadalar lUtfen. (Gurultuler)
Av. OZDEMIR OZOK- Beyefendi ben sizin bundan daha agir
sozlerinizi dinledim, lutfen.
SALONDAN- B4imsizhk anlayiimizin farkh olmasi ne demek
oluyor?
Av. OZDEMIR OZOK- Bagimsizlik anIayiimiz farkh olabilir, bu
demektir.
SALONDAN- Gayet doaldir.
OZDEMIR OZOK
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Av. OZOEMIR OZOK- Dogaldir kardeim ben de onu soylemek
istiyorum.
BAKAN-

Sayin Birlik Bakarnm, musaade eder misiniz?

Av. OZDEMIR OZOK- fir dakika, bir dakika, neden aliniyorsunuz,
neden gocunuyorsunuz 7 kardeim sizin bundan agir sozleriniz oldu.
SALONDAN-

Hayir, siz

Av. OZDEMIR OZOK- Hayir benim oyle bir kastim yok ama açikça
tekrar ediyorum. Benim "bagimsizhk anIayiim farkh olabilir y e de
farkhdir" ben bunu soylUyorum size ... (Allu1ar)
Efendim, musaade eder misiniz? Arkada1ar, lutfen
hatibin sözünU kesmeyin... (GurultUler)
BAKAN-

LUtfen, gerginlik yaratmayin.
Av. OZDEMIR OZOK- Beyler, ben söylenmeyeeek lafi etmem,
soyledigim lafin da arkasrnda dururum. imdi tekrar ediyorum. Ben,
Diyarbakir Barosu Bakaninin bagimsizlik an1ayiiy1a benim bagimsizhk
an1ayiimin farkli o1duunu her yerde söy1erim ... (A1kilar)

SALONDAN-

(Banda yansimayan konuma1ar)

Av. OZDEM!R OZOK- Ben soyluyor y e tekrar ediyorum,
kardeim...
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BASKAN.. Degerli arkadaIar, siz konuurken herkes dinledi, siz de
dinlemek zorundasiniz.
A's'. OZDEMIR OZOK- Beyefendi, insan haklanndan,
demokrasiden, hukukun ustunlugunden, hukuk devietinden, Avrupa
insan hakiari s6z1emesinden, turn uluslarustU hukuktan bahseder ye
kendi düüncenize saygi istersiniz, begenirsiniz ya da begenrnezsiniz,
sizinle farkh oldugum bir noktayi ortaya koyunca, ayn' §imdilu
uslubunuzla kari çikarsiniz, bunu anlamaya irnkan yak. Daha agir
ithamlari siz bana ye arkadaIarima yaptirnz. Daha agir ithamlari..
soylediklerirn ortada.
SALONDAN- (Banda yansimayan konurna1ar)
Av. OZDEM1R OZOK- Ama Iutfen, Mustafa Bey efendice dinleyin.
SALONDAN- (Banda yansimayan konuma1ar)
4w. OZDEMIR OZOK- Beyefendi, degerli arkadaim, benim burada
konutuk1arimin hepsi zapta geçiyor, banda aliniyor. Eger, bir hakaret
konusu varsa, gerekli mahkemelere gider sonucunu ahrsiniz...
Sayin Noyan Bey rica ediyorum, rica ediyorum mudahale etmeyiniz.
Efendim yok öyle bir §ey...
SALONDAN- (Banda yansimayan konumaIar)
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Av. OZJJEMIR OZOK- Hayir ben azarlamlyorum, eger boyle bir ey
anlailiyorsa, Ozür dilerim, Noyan Bey yok boyle bir §ey. Bir dakika
arkadalar...
Bakarnm, kusura bakmayin benim tarzim boyle, bir konuyu
vurgulamak istedigim zaman yuksek tonla ye sert konuuyorum, kimseyi
azarlamak gibi bir kastim yok, boyle anlaihyorsa Ozür diliyorum.
SALONDAN- (Banda yansimayan konumaIar)
Av. OZDEMIR OZOK- Feki arkada, yani nasil anlatayim? oyle
sOyle, onu da sOyleyeyim, Oyle konuayim.
BASKAN- Efendim, konuma mulakata dOndu. Lutfen.
As'. OZDEMIR OZOK- Degerli arkadalar son derece sakin
sOyluyorum, çok açik sOyluyorum, benim Ozdemir Ozok olarak
bagimsizlik anlayiimla, baka bir arkadaimrn-isim vermiyorum-anlayii
farkh olabilir, Cumhuriyete bakiim farkh olabilir, ben birilerine
"numaraci cumhuriyetçi" diyorum,arkadaim ahniyor. Ama bugun, bana
gore Turkiye'de numaracilar var...
Efendim, degerli kardeim, degerli meslektaim, degerli arkadaim,
ben sizi itham etmek için soylemlyorum. Ben kendi duuncelerimi
sOyluyorum, kaldi ki ben bu soylediklerimi eger bu gun sOyluyorsam siz
hakhsiniz. Ben bu saylediklerimi Diyarbakir'da da soyledim, ben bu
sOylediklerimi TUrkiye'nin her yerinde soyledim. Ben, kesinlikle
Turkiye'deki uniter yapiya, ulus-devlete, bagimsizlik bakiina, Ozdemir
Ozok. olarak farkli bakiyorum diyorum.
SALONDAN- Ne alakasi var?
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Av. öZDEMIR OZOK- Efendim alakasi yok da, "Neden" diyorlar,
açiklama yaplyorum.
Degerli arkada1ar, biz tekrar yönetim kurulunun aldigi karar
dogrultusunda ruhsatnameleri ilgili barosuna yolladik. Arkada1ar..bir
kisim arkadaimizrn itirazini anlamak mumkun degil...
Efendim ne alakasi var? Ama beyefendi bana 4 tane ruhsatnameyi
§U gordugunuz salonda baka bir bare gondermise, ben ondan sOz eder,
Sezgin'den OzUr dilerim. Beyefendi bunun konumuzia ne alakasi var?
SALONDAN- Ama bunun siyasetle alakasi yok mu?
Av. OZDEMHt OZOK- Beyefendi hiç alakasi yok, ben diyorum ki 4
ruhsatnameyi kim jade ettiyse ben ondan sOz ediyorum.
Anlamiyorsunuz, Diyarbakir'la benim bir sorunum yok,
Diyarbakir'in benimle sorunu var. çunku ruhsatnameleri o tekrar
yolluyor. Benim bir sorunum yok. Ben diyorum ki, ayni §elulde baka bjr
bare, her hangi bir baro degerli arkadaim gibi bana yollasa ayni
davrarna muhatap olur. Hiç fark etmez.
BAKAN- Sayin hatip musaade eder misiniz?
Av. OZOEMIR OZOK- Barolar Birligi, ya da üst kurul, ortak kurul,
adma ne derseniz deyiniz, gonderilen ruhsatnameler, bir torbanin içine
konulup tekrar bana jade ediliyorsa, bunu bana ylIayan arkadaima
sorup "niçin boyle yaptirnz" demiyorsuiiuz, bana diyorsunuz ki "niye
Diyarbakir'Ia ugraiyorsunuz" yine soyluyorum, benim kimseyle
ugratigim yok, Diyarbakir'da Oyle dostlarimiz ye arkada1anmiz var ki
bunu herkes çok iyi bilir. Bu nedenle bu sazier çok anlamsiz.
OZDEMIR OZOK
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SALONDAN- Ama Yonetim Kurulu Karanyla gonderiyoruz...
Av. OZDEMIR OZOK- Saygi duyuyorum....
BA S KAN- Beyefendi lutfen oturur musunuz? Herkes fikrini
sOyleyecek. Siz fikrinizi sOylediniz, kari cevap olmayaeak mi?
Av. OZDEMIR OZOK- Degerli arkadaIarim, ben yOnetim kurulu
karariyla geldigine bir ey demiyorum ... sayin bakanim bir dakika...

BAKAN- LUtfen sukunet, lUtfen sükunet, boyle bir ey yok. LUtfen
efendim oturur musunuz? Salonun intizamindan Divan sorumludur.
Lutfen sakin olun. Burayi ov yerine kimse dOnUtUrmesin, Divan
Bakani olarak buna musaade etmem. (AlkiIar) A yer, B yer, C yer,
Trabzon'daki Gene! Kuru!da §OV yapildi dedirtmem. (Allu!ar)
Buyurun sayin hatip.
Av. OZDEMHt OZOK- Degerli arkada!ar, sayin mes!ektalarim;
kimi arkadalarimiz burada kursuye çikacaklar kendilerini TBB Genel
Kuru!u'nda degi!, TBMM Gene! Kuru!u'nda sanacakiar, her §eyi
sOy!eyecekler, tipki oradaki, kursu masumiyeti, kursU dokunulmaz!iginin
ozgur!uguy!e anlatacakiar, bize burada kamusal alan, renklerin farkligi,
cumhuriyet, uniter devlet, cumh'Eiyetin kazanimlan, iktidar-TBB
iliki!eriyle ilgili o!arak big hakkimiz o!mayan e!etiri ye ithamlarda
bulunacak!ar, bunlara çok masum yanitlar verdigimiz zaman, tepki
gorecegiz, bunu anlamak mümkün degi!. Boyle bir hogorU, boyle bir
demokrasi an1ayii olamaz.
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Bakrniz kimi barolar TBB'nin neden bu kadar titiz ye dikkatli ''°
çalimasrna e1etiri getiriyor ye vesayet makami olarak nitelendiriyor,
size soyleyeyim. Burada ka!ki!iyor bize "KIT" benzetmesi yapiyorsunuz.
Ama bunu soy!erken bu yUce genel kuru!un o!umasinda emei geçen ye
bu TBB'ni aim ter!eriy!e, emek!eriy!e kuran insanlarm kemikierini
siz!atiyorsunuz. Neden siz!atiyorsunuz? çunku, siz 1957'de, 1961'de ye
1969'da yapdan top!antilarda, TBB'nin neden kuru!masi gerektigini
karara bag!ayan sonuç bi!dirge!erinin gerekçe!erini sayan elimdeki §U
tutanak!ari okumamisimz, bu tutanakiarm altindaki o saygm hukuk
usta!anmn imza!arirn görmemisiniz. Bu neden!e siz ka!kiyor burada
"TBB KiT ye Baro!arda onun ubesi" diyebiliyorsunuz. Katiyen boyle
bir davrani ye an1ayi o!amaz. TBB'nin varligi, baro!arm varligina
bag!idir, tUrn gdcUnü on!ardan a!maktadir. Ama TBB yasa içinde kimi
karar ye tasarruflariy!a bazi baro!arimizi rahatsiz ediyor, edecektir, neye
mal olursa o!sun, bu uygu!ama sUrecektir. (Allu!ar)
Degerli mes!ektalanm, size demin bir iki Ornek verdim Yuksek
Hakimler Saveilar Kuru!u Karar vermi ilgi!i meslekten çikarilmi,
Deviet Guvenlik mahkernesi karar vermi ilgi!i mes!ekten çikarmayi
gerektirir ceza a!mi, kimi barolarirniz bu iki kuru!un verdigi karar!ar
nedeniy!e bagiikhk taiyorIar. Bu barotarda, bu iki kururnun verdii
kararlar hiçbir hUkUm ifade etmemektedir. Peki, neden kimi 3-4
baromuz diinda baka baro!arimiz bu karar!ara uyuyor ye geregini
yapiyor? Eger biz ortak bir davranig sergileyeceksek, ortak bir ey!em
koyacaksak, tabii U TBB devreye girecek ye bu farkh uygulamayi
enge!!eyecek, bOy!ece kendi yOnUnU belirleyecektir.
Bizim OnümUze ge!en itiraz dosya!ari var. Bun!ardan bazdarmda,
bir barodan baka bir baroya, nak!eden bir stajyer arkadaimizdan, kimi
barolar, naki! sirasinda Ucret istiyor!ar. Bunun Uzerine, yonetimde
bulunan 11 arkada avukatlik yasasmin tUrn maddelerini aradik-taradik
ama bir stajyerin bir barodan, diger baroya nak!en gidii sirasinda, ne ad
a!tinda o!ursa, olsun belir!i bir parayl odeyecegi biçirninde bir hUkme
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rastlayamadik. Peki hani, stajyerler için yurekleri sizlayan, onlarin,
rahat, iyi ye guzel yetimesi igin her turlu olanakiari verecegini sOyleyen
bakanlarimiz, niçin boyle bir uygulamanrn yamnda oluyorlar? Niçin
onlann Odeyemeyecegi, paralari Onlerine koyuyorlar. Bu ye benzeri yasa
dii uygulamalar karisinda TBB "arkada1ar, bu yanlitir, bu yasaya
aykiridir, bunlardan vazgeçelim" deyince KIT ml oluyor? bunun
mantigini anlamak mUmkun degi1dir.(A1kiIar)
Yine size anlatacagim Ornek bir uygulama var; benim kiisel olarak
uygun bulmadigim, katilmadigim ye Barolar Birligi yOnetimi olarak da
uygun bulmadigimiz bir uygulama balatildi. imdi kimi barolarimizda
"CMUK" egitimi diye bir çalima balatildi. Buna gOre, bir
mes1ektaimiz, baka bir meslektaimiza ceza usulü, ceza kanunuyla
ilgili olarak dersier veriyor. Ders almak isteyen avukat arkadalardan
belirli bir ücret alirnyor ye 5 yildizli otellerde bir avukat, baka bir
avukata ders veriyor ye sonunda tüm katilimcilara baro tarafindan hirer
"sertifika" veriliyor. Bu çahmalara katilmayanlar "CMUK"
uygulamasindan yararlanamiyor. Hangi yasanin, hangi maddesinde,
hangi yOnetmeligin hangi maddesinde, bOylesi haksiz bir uygulamaya
yasal olanak var. Verilen bu sertifikalardan sonra bu kez bize yeni
yakinmalar geliyor. Arkada1ar, sertifikayi alan mes1ektaimiz, kendisine
bavuran sanik yakrnldrina "u duvarda gordugunuz sertifikayi bana
baro verdi, bu ceza hukukunu, bu ceza kanununu, bu ceza yargilama
yasasini burada en iyi ben bilirim" diyor. BOylece yeni sorunlara kaynak
yaratiliyor. Peki, bu avukatlik yasasina, avukathk yonetmeliine,
avukathk hukukuna, tamamen aykiri olan uygulamalara TBB kari
çikarsa, KIT mi oluyor, sizlere soruyorum, arkada1ar.(Alkilar)
Efendim, TBB-Adalet Bakanligi ilikilerinde, bizim saygi
duydugumuz ye meslegimizin duayenlerinden olan degerli bir
agabeyimiz, kendisini hepiniz biliyorsunuz, dun bizi hak etmedigimiz bir
biçimde itham etti. Hiç kimse bu Ulkede bakasmdan daha fazia
yurtsever degil, AtatürkçU deil, bu degerler big kimsenmn tekelinde
degil. Boyle tekellerin arkasina kimse siginmasin. (Alk4lar)
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Kaldi In, bizim Ataturk ilkelerine, Cumhuriyetin kazanimlarma
nedenli bagh oldugumuzu, kimin yaninda ne konuacagimizi, kimin
arkasinda ne konumayacagimizi herkes çok iyi bilir. Lütfen rica
ediyorum, 1969 yihndan bu yana TBB genel kurul tutanakiarirn bastirip
yollayacagim okuyunuz. Avukatlik yeminini ben yaratmadim, çeit1i sivil
toplum orgutleriyle i1iki kurmay' ben icat etmedim, Babakani,
Hukumet yetki!i!erini, Adalet Bakanmi ye de Cumhurbaflanini genel
kuru!lara çagirmayi hen onerrnedim. çok saygin baro bakan!arimiz ye
delegeler yillarca, israrli bir biçimde bu konu!ari genel kurul!arda
di!!endirmi!er "lutfen, ilkeli, kii!ik!i, mesafe!i, onur!u ye cumhuriyetin
kazanimlarmi savunarak Turkiye'yi yOneten insan!ar!a yakin olun, kendi
kabugunuza çeki!meyin, kendi içinize kapanmayin" demi!erdir. Biz bu
temenni!erin geregini yapiyoruz. ButUn arkada!anmiz burada, TBB'nin
onurunu kiracak, TBB'ni kuçuk duurecek, kendi!erini bizden daha çok
AtaturkcU sanan kimi insan!arin, daha az AtatUrkçülük yaptiimiz'
sanmasma yol açan bir sOz, bir terim agzimizdan çiktiysa, özür di!iyoruz.
Turn genel kurul söz!erimizi dinledi, neredeyse tapacak!an adam, Recep
Tayip Erdogan bata o!mak üzere, Maliye Bakanina ne!er soy!edigimizi
herkes açik bir biçimde duydu. Bu gerçek!er karisinda ka!kip da burada
"efendim, Ada!et Bakanini getirdiniz, Oy!eyse siz !aik!ikten,
AtatUrkçulukten, Cumhuriyetin kazanimlanndan, taviz verdiniz"
anlamma gelen soz!er soy!erseniz, ben size ancak "Insafa ge!in" derim,
çünku boyle bir ey kesin!ik!e soz konusu olamaz. Kimi
arkada!anrnizda, bu agabeyimizin soy!edik!erini pay!atilar. Hem de
Oyle arkada!ar ki, 40 yi!dir beraber, birlikte, omuz omuza, Ataturkçühik
yo!unda yUrudugumuzU sandigimiz, AtatUrkçü duunce!eri ayni §ekilde
algiladigimizi sandigimiz arkada1arimizda, o degerli agabeyimizin
burada benim!e birlikte gordugunuz, pin! pin! Ataturkçulere soy!edigini
onaylar y e onu destek!er sOzler soy!edi!er. Biz demokratiz, biz aydiniz,
biz rahat y e hogOrüIü insániz, herkes soy!eyecek, biz de soy!eyecegiz,
ama buradan çikarken tokaIaacagiz, burayi kol kola terk edecegiz.
TBB'ni, mes!egimizi daha iyi yon!endirecek, daha iyi temsi! edecek
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arkada1ari hep beraber bulup buralara getirecegiz, bunun boyle
bilinmesini, kesinlikie boyle bilinmesini istiyorum. Ama kalkip birileri,
birilerinden "daha fazia Atatürkçflyum, daha fazia cumhuriyetçiyim,
daha fazia demokratim, daha fazla yurt severim, daha fazla hukukun
ustun1uune ye insan hakiarina saygihyim" diye ortaya çikmasin, çUnkU
biz birbirimizi çok iyi tarnyoruz. Bu baglamda, herkesin dUuncesini
saygiyla kariliyor, onlari anlamaya çaliiyor ye onlarla bir butunun
parçalari olmak istiyoruz.
Baluniz, burada konuan arkadaimizin birisi aynen §Uflu sOyledi
"Bizi, biz yapan degerlere gosterdiginiz duyarhhldari, bafla deerlere
de" gOsterin dedi. Biz kendisine hangi degerleri amaç1adiini sormadik,
burada sesimizi çikarmadik, durduk oturduk. Biz yine soyluyoruz, neye
mal olursa olsun, bizi biz yapan degerlerin arkasindayiz, hangi bedeli
Odersek Odeyelim, biz o degerlerin arkasindayiz arkada1ar; bunun boyle
bilinmesini istiyoruz.(Alkilar)
Bu gun burada Konya baromuzun degerli bakani bir sunum yapti,
kendisine teekkurlerimi, sevgilerimi sunuyor ye kutluyorum. Bu sunum
sirasrnda sizlere "TBB'ne tabloda gosterilen §U bilgileri, §U kadar sure
içinde verecelcsiniz yollayacaksiniz" dedi. Inaniyorum ki bir sUre sonra
bir kisim arkadaimiz "Turkiye Barolar Birtigi bizi filemek igin bu
bilgileri topluyor" diyecektir, bize bu bavuru çok kisa sUre icinde
gelecektir. Inanin bu açiklamalann bir kismrni bende burada ogrendim,
ben istemiyorum arkada, o bilgileri vermeyin. çunku orada gordugum
kadar hUviyet numarasindan, hane numarasina, vergi numarasindan,
nufus euzdarnna, ikamet ilmuhaberine kadar bilgi var.
Dir delegemiz de stajyerlerle ilgili açiklamalari sirasinda kredinin
burs olarak verilmesi yolunda oneride bulundu, bu paralarin stajyerler
için toplandigini ileri surerek bu paralarin onlarin olduftunu çaritiran
sozler etti. Avukatlik yasasinin 27.maddesini lutfen bir kez daha
okuyalim; ayrintiya girmeden madde ba1iginda "Stajyerlere barolarea
yapilacak yardim" yazmakta, maddenin birinci fikrasinda, aynen
okuyorum "Staj suresince stajyerlere TBB'nce kredi venilir" denilmekte,
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ikinci fikrada "odenecek kredinin kaynagi" belirtiliyor, ayrintisini
okumayacagim. Ayni maddede daitim koul1ari ye diger konulardaki
duzenlemeler için "TBB tarafindan çtkarilaeak yOnetmelikte gosterilir"
demekte, ayrica "kredi odemelerinden arta kalan miktar, meslekta1ara
destek y e meslekte gelimeyi salamakta kullanilir" denilmektedir.
Yasanrn bu açik y e amir hukUmleri karisinda; kimi arkadalarimizin
kalkip genç stajyer mes1ekta1arimizrn Onüne, arkasina duerek
"arkada, bu para senin, bu para burs olsun" gibi sozler soylemesine ye
onlari yanfitmasma olanak yoktur. Burs olsun, buyurun gidelim hep
beraber yasayi degitirelim burs olsun. Lutfen yasayi açip tekrar tekrar
okuyalim, bizim hukuk anlayiimiza gore, bu paralarin tamami
stajyerlere odenmek için degil, ayni zamanda, meslekta1ara destek ye
meslekte ge1imeyi saglamak için toplanmakta y e verilen paralar burs
degil, kredi olarak verilmektedir. Biz 10 arkadaimiz yasayi boyle
yorumluyoruz, ama farkli yorumlayan arkadalarimizda olabilir. Bir an
için bu paralari, burs olarak verdigimizi duUne1im. Degerli arkadalar
saniyorum son rakamlara gOre 4750 arkadaimiza kredi veriyoruz acaba
bunlardan kaq tanesi avukat olacak, big duundunuz mu ? Beild de
bunlarin yarisi baka mesleklere gidecek. Yine bir arkadaimiz bu
krediler neden her ay odenmiyor da iki ayda bir odeniyor dedi. Peki her
ay odeyelim, biz tamamen kirtasiye y e i yonunden oldugu gibi
stajyerlerin her ay bankaya gidecegine iki ayda bir giderek, topluca 300
milyon almasmin daha uygun olacagirn duunerek bu uygulamayi
ba1attik. BOylesi mantikh bir uygulamayi, eleflirirken ondan faiz
yOnunden yararlandigimiz duflinülmesin, çunkU toplanan paralar turn
nemalari He degerlendiriliyor y e dagitima tabii oluyor. Biliyorsunuz, bir
kisim arkadaimiz da bizi tefeci, faizci, nemaci bir yapi olarak gordü ye
bunlarin hepsini birlikte istedi, bu anlayia, bu yaklaima son derece
uzulduumUzü bildirmek isterim.
Demokrat kiiliiyle, saygin hukukçuluuyla, kendisini begendigim
e
saygi
duydugum Izmir Barosu Bakani Sayin Bahattin Ozean Acar'm
y
elefliri y e ovgulerine teekkur ediyorum. Degerli arkadalarim bu
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sozlerim zabta geçiyor, Bahattin Bey'e de, yakinhim ye uzakhgim diger
bakanlar gibi, e1etiride de ovgude de belirli bir olçuyu ye içtenligi
sergiliyor. Ancak bu arkadaimizda turn bu anlatimlanna karin, bit
konuyu yanIi aktardi, bunu siziere açiklarnak istiyorum. Bir dergide
ismi onemli degil-bir s6y1eide....
SALONDAN- (Banda yansirnayan konuma1ar)
Av. OZDEMI1t

OZOK- Sarnyorum Gun Ipgi dergisiydi. Hayir

rekiam olmasin diye Kemal Bey, yani burada baka dergilerin yetkilileri,
sahipleri de var onun için isim soylernek istemedirn, çunkü salonda
"Yasa Dergisi" y e "Dosya Dergisi" sahiplerini görüyorurn onun için once
isirn soylemek istemedim. Bu derginin yani "Gun Iigi" dergisinin
ilgilisiyle yaptigim soyIei sirasinda "efendim bu yeni avukatlik yasasinin
uygulamasi sirasinda ne gibi sikintilar yaandi" biçimindeki bir soruya,
yaanan birtakim sikintilan anlattiktan sonra "biz kimlik konusunda
Avukathk Yasasinin 9 • y e 121/8. maddelerindeki hukumleri, bazi
barolarla ayni yorumlamiyoruz, kimi barolar bagirnsizlik adina bu
uygularnanin cok yanIi oldugunu sOylUyorlar. Ama biz, bit kaç baronun
kari cikmasina karin, uygularnayi sUrdurdUk ye yak1aik 20 bin
civarinda avukathk kimligi verdik" dedigimi hatirhyorurn. Ben o
s6y1eirnde kesinlikie "ahir1ar, a1iir1ar" biçirninde bir söz kullanmadim.
Ben oyle bir kelime kullanmadim, ben, Ozetle §UflU sOyledirn "bazi
barolarimiz bu konuda kari çikiIar yaptilar, ama bir sure sonra yak1aik
20 bir kimlik verdik" dedigimi hatirhyorum. En dogrusu bu sOy1ei
arkadaIar tarafindan incelendiginde ortaya cikacaktir.
Degerli arkadaIar, yine bir kaç baro bakanirniz, onceki donem
lstanbul Barosu Bakani Sayin Yucel Sayman'a açilan bir dava
nedeniyle TBB'nin yeterli ilgiyi y e duyarhligi gostermedigini sOyledi.
Türkiye Barolar Birligi, YUcel Sayman gibi çok saygin ye meslege katkisi
bulunan bir baro bakanirniza degil, en sade baro uyesinden, en ozlü, en
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saygrn, en donarnmli meslek ustasina kadar ayni duyarhligi ye aynt
sieakhhgi duyar. Ama saniyorum, Istanbul Barosu Bakanimiz Sayin
Kazim Koleuoglu'nun, Istanbul Barosunun neden bu ilgili davaya
mudahil olarak ya da sanik vekili olarak katilmadigi konusundaki
açiklamayi, gerekceyi aynen bende paylaiyorum, bu konuda fazla
izahata girmek istemiyorum.
SALONDAN-

(Banda yansimayan konumalar)

Av. OZDEMHt OZOK- Gerekce yanlisa devam edeyim, benimde
kendime ait gerekçem var, talep yok. Gerekçe tabii çok onemli, burada
gerekçem var isterseniz bu gerekçeyi de size takdim edecegim.
Bir de elefliriler yonunden çok onemli buldugum vesayet konusu
var. Bu konuya kendimee çok iyi çalitigtmi saniyorum, aneak vakit
müsait degil. Anladigim kadartyla salonun sabri tamak üzere. Bir
doktora tezi kadar onemli olduguna inandigim "Vesayet nedir- Idari
Vesayet, Barolar Birligi-Barolar arasindaki vesayet ye bagimsizlik
ilikileri" konularinda ders çahtim. Ama bu kou1larda uzun uzun
anlatmaya vakit yok, ama bu çalimalanmi yazacagim, yayinlayaeagim ye
barolara yollayacagim. Ozetle bizim bagimsizlik anlayiimizin, bizim
vesayet anlayiimizin ozUnde bir aile yaklaimi, bir aile ortami
bulunmakta, Birlik ye barolar ayri ayri algilanmamakta, ama yasayla
görev y e yetki boluflmu yapildigi algilanmaktadir. Basit olarak
organlann baina bugun bu gelir, yann o gider, baka birisi gelir ama
kurumlar ye birlik anIayii surer.
Saniyorum, Diyarbakir barosundan delege arkadaimiz,
ruhsatnamelerle ilgili once Diyarbakir barosu yOnetim kurulu karariyla
tekrar gonderilen ye Izmir Barosu yOnetiminin de ayni dogrultuda karar
almi olmasma karrn "ne gibi bir gerekçe He bunu jade ettiniz?"
sorusuna, kimlik ye ruhsatname duzenlemesi konusunda yasayi farkh
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yorumladigimizi soylemekle yetinecegim. Ayrca, bizim bu sayin baro
bakan1an gibi duunmedigimizi de soyleyecegim. çunku, Avukatlik
Yasasirnn 8.maddesinde getirilen yeni yasal olanakiar "disiplin
kovu$urmasi açilmasi-levhaya yazilma-kayit silme-staj listesinden
silinme-staj yakma vs" konulannda en son karar mercii olan, yine
avukatlik yasasinin 121/8.maddesine gore "ruhsatname ye kimlikieri
bastirma, duzenleme" konularinda tam yetkili olan, TEE Yonetim
Kuruludur. Arkada1ar bu tartithalar sirasinda bir de §U noktaya dikkat
çektiler, 1969 yihndan bu yana verilen turn ruhsatnamelerin alrnrnnçatinda "TBB Avukathk Ruhsatnamesi" yazdigidir. Yasal olarak bu
kadar yetkiyle donatilan bir kururn vesayet makami olarak degil ama
saglikli bir ileyiin, ortak eylem, davrani ye duruun gerçeIdemesi için
bir takim gOrevler UsIenmitir. Bu gOrev ye yetkilerin çerçevesini yasanin
8.maddesi belirlemektedjr. Avukatlik Yasasi birinci maddesinden son
rnaddeslne kadar, yansiz objektif ye dikkatlice okundugu taktirde,
TBB'ne turn bàrolar arasi i1iki1erde birlikteligi y e organizasyonu
saglama, farkh uygulama ye sesleri giderme, sorumlulugu ye yetkisi
veri1mitir. !te bu yetkiye dayanarak, TEB Yonetim Kurulu, Diyarbakir
Barosu yönetirn kunilu karanyla jade edilen, ruhsatnameleri ilgililerine
verilmek Uzere, Diyarbakir barosuna yollamiflir. Diyarbakir barosu da, 0
gUnden sonra kendisine gOnderilen ruhsatnameleri jade etmiyor,
ilgililerine veriyor.
Ben, baro y e barocu1ua meslegin ilk yillarrnda ba1ayan birisi
olarak, Baro baflani garevinde y e Barolar birligi delegeligim sirasinda
da çok Onem verdigim, Barolar Birligi-Barolar iIikisinde, barolarin
birligin her §eyi oldugu gerçegine inanmaktayim. Bu nedenle baro
baflanlarimiz bizim en bUyuk gücUmUz, onlarin yOnlendirici, olumlu
yakIaimlan, pozitif elektrilderi, bizim tek kaynagirnizdir. Bundan baka
hiçbir gücümüz yok, bunun bilincinde ye inancindayiz. Ama bu degerli
bakanlarimtz, bu y e benzeri konulardan bu denli rahatsiz oluyorlarsa,
ben Ozdemir Ozok olarak bu konulari yeniden yönetim kuruluna
getiririm. YOntim kurulu üyesi arkadalarimiz bu konularda nasil bir
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karar verir ne yapar onu bilemem. Hepsi burada lUtfen kendilerine
sorunuz, hiçbir karar, hiçbir dosya, hiçbir gorumede TBB bakani
olarak benim bir dayatmam y e yonlendirmem o!amaz, on arkadaimizin
oyu gibi on birinci oyda tek oy o!arak Ozdemir Ozok'un oyudur. Oylama
eitse, yasarnn verdigi yeti nedeniy!e benim oy kullandigim taraf
kazanir. Onun diinda benim kiise1 dUuneeme aykiri bir karar çiksa
dahi farkh bir tavir içinde olamam. çikan karari, oy çokluguyla, ya da bir
oy farkia da olsa, nelere mal o!ursa o!sun, hiç kimseden çekinmeden ye
tartiflirmadan sonuna kadar savunurum.
Bu iki gUn sUre ile bize gUç ye pozitif enerji veren, ge!eeek iki yilhk
donem için daha siki y e daha dikkat!i çahmamiz konusunda bizi uyaran,
tum baro bakan!arima, saygideger gene! kurul Uye!erine, beni sabirla
dinleyen oneeki dOnem birlik bakan!arima y e de Trabzon'un çok sayrn
Cumhuriyet Basaveisina, en derin saygilanmi, iyi di!eklerimi, sevgi ye
teekkUr!erimi sunarim. (A1ki!ar)
BAKAN- Sag olun Bakanim.

OZDEMIR OZOK
221

TURidw
BAROLAR

SpiJôl

Gundern Maddesi 8:
"Geçmi4 Donem çazqmazannaan Dolayz Birlik
Yonetim Kundunun Akianmast"
BA SKAN- Efendim, Gündemin 8. Maddesine geçmi bulunuyoruz.
"Geçmi Dönem cahma1artndan Dolayi Birlik Yönetim Kurulunun
Akianmasi" Maddesine geçtik.
8. Madde geregi, Yönetim Kurulu cahma1annin ibra edilmesini
oylariniza sunuyorum: lbra edenler... Ibra etmeyenler... Ibra edilmiflir.
(A1ki1ar)
Ogle yemegi için ara veriyoruz.
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DORDUNCU OTURUM
Gundem maddesi 9:

"Yonetim, Disip tin y e Denetteine Kurulu
Uyeterine Avukattzk Kanununun 112.
Maddesince Ongoruten Odeme Miktannzn
Saptanmast"
BAKANVEKILI- Sayrn konuklar; 27. Olagan Gene! Kurulun 4.
Oturumunu açiyoruz.
GUndemimizin 9. Maddesine geldik. 9. Maddeye gore "YOnetim,
Disiplin y e Denetleme Kurulu Uyelerine Avukatlik Kanununun 112.
Maddesinde OngOrulen Odeme Miktarinrn Saptanmasi" var. Bu konuda
taraflarimiza teblig edilen Bir1iin BUtçe Kitabinda oturum bainin 150
milyon lira olacagma dair hukum var zaten. Huzur hakkrnin 150 milyon
olmasi tekhfi var.
Dogrudan bu hususlarda lehte y e aleyhte konumak isteyen var mi?
SALONDAN- (Banda yansimayan konuma1ar)
BASKANVEKILI- Efendim, o konuyu sunacak olan Sayin Hurrem
ahinci idi. Hurrem ahinci gu anda yok. HUrrem Beyle goruU1dü,
Hurrem Bey sunuunu 14. Maddede yapacagini beyan etti. Yoksa, hen
Sabah Oturumunda kendisinin yamna kadar gittim, "Onem!i bir konu,
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herkes bekliyor" demitim, ama "sorun çikmasin, 14. Maddede fikrimi
beyan edecegim" dedi, onu bekliyoruz.
Efendim, 9. Madde geregi lehte ye aleyhte soz almak isteyen var mi?
SOz almak isteyen yak.
Efendim, o zaman Birlilc Butçe Kitapçiginda yer aldigi üzere, huzur
hakkinin oturum bap 150 milyon lira hususunu oylariniza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmitir.

Gundem Maddesi 10:
"Barolardan Ahnacak Turkiye Barolar Birligi
Kesenekierinin Saptanmasi"
BAKANVEK!LI- Gündemimizin 10. Maddesine geçiyoruz,
"Barolardan Alinacak TUrldye Barolar Birligi Keseneklerinin
Saptanmasi"
Malumunuz, Barolar Birligi bizlerden Birlik kesenei ye olum
yardimi ahyor. Yine, tarafimiza teblig edilen Butçe Kitabinm ilgili
kisminda Birlik keseneginin ayhk 2 milyon lira, olum yardimi
keseneginin ise aylik 1 milyon lira olarak belirlenmesi hususunda bir
teklif var.
Bu hususta lehte y e aleyhte söz almak isteyen var mi? Yak.
Efendim, o zaman Birlik Yonetim Kurulunun teklifi dogrultusunda,
Birlik keseneginin ayhk 2 milyon lira, olUm yardiminin aylik 1 milyon lira
olmasini oylariniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilnilflir.
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Gundem Maddesi 11:

"Getecek donem Bütçesi ite Butçe Yonetmetiçjinin
Goruutmesi"
BASKANVEKILI. Bir yonetmelik var, gelecek donem butcesinin
g6ruu1mesi, 11. Madde. Efendim, 11. Maddeyle alakali bir önerge var.
Oncelikie butçe yonetmehginde, gerçi kitaplarimizda var, 57. sayfa
olmasi lazim. Efendim, 57. sayfada zaten butçe uygulama yönergesi
olarak 8 maddeden oIuan yönerge yazili. Arti, gelecek donem butçesi de
zaten tafsilath Mr §ekilde, ayrintili alt kalemleri de olmak Uzere butçe
kitapçiginda var. Bu hususta bir Have önerge geldi. Ben önergeyi
bilginize sunuyorum:
"1136 sayili Yasanrn 23. Maddesi barolara staj egitimi duzenleme
görev vermi. Staj Yonetmeliginin 22. Maddesi ise, her baronun kendi
orgfltsel yapisi içinde staj egitim ça1imasi yaptirmasi hukumlerini
barolara yuk1emi bulunmaktadir. Gerek yasanin ye gerekse
yonetmeliin ongordUu bu yükumlulUkler, Mayis 2005 ayindan sonra
yapilacak srnav nedeniyle barolarm sorumlulugunu daha da
artirmaktadir. Bu nedenlerle her baronun kendi orgutsel yapilanmasi
icinde staj egitimi verebilecegi bir merkez oIuturuImasi kaçin,lmaz bir
meslek görevine girmi olup, meslegimizin gelecegi için de son derece
Onemli bir temel konudur. Bu duzenlemeler iii altinda Türkiye
barolarinrn yapisini dikkate aldigimizda, sinirli sayidaki barolann
diinda diger barolarm staj egitim merkezi kurma olanagi bulunamadigi
aciktir. Barolarm yilhk ye giri kesenekierinin diinda bir geliri olmadigi
gOz önüne alrndiginda, yasa ye yönetmeliklerde Ongorulen egitim
ca1imalari için, Turkiye Barolar Birliginin Staj Kredi Yonetmeliginin 3.
Maddesi geregi TUrkiye Barolar Birligince ayrilan yüzde 25 paydan,
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barolara kira, egitici gideri, araç y e gereç gibi konular için kaynak
aktarimi yapilmasi gerektigini duunüyoruz.
Bu amaçla Turkiye Barolar Birligi 1 Nisan 2003-31 Mart 2005 dOnem
butçesinin 648-50 hesap numarasinda yer alan ye açiklamaya gore
Turkiye Barolar Birligine Kredi Yonetmeliginin 23. Maddesi geregi put
satilarindan kalacak yuzde 25'lik payin olasi tutari clan 3 061 500 000 000
Turk Lirasindan pay ayrilmasini y e bunun da ayni donem butçe gider
tasansina 259 numarah yeni bit gider kalemi açilarak 2 trilyon lira olarak
belirlenip butçeye konulmasini, ayrilacak payin barolara ne §ekilde
aktarilacagi konusunda baro bakanlarinin g6ru1erinin ahnmasindan
sonra yOntem belirlenmesini Oneriyoruz.
Saygilarimizla"
Barolar; Sivas, Ordu, Kastamonu, Artvin, Diyarbakir, Sakarya,
Erzincan, Karabuk, Bursa, Ankara, Giresun, Kahramanmara, Izmir,
Gumuhane, Malatya, Rize, Kocaeli, Trabzon.
Efendim, burada delege olarak imzalar var. Bu konuda Birlik
Saymarnmizrn...
Onerge sahibi buyurun.
Efendim, önerge 18 baro bakani
imzalami, ayri 73 delegenin de imzasi var ye Divana verildi.
BASKAN AL! SURMEN-

BA5KANVEKILI NA GOK- Efendim, Sivas Baro Bakanimiz sOz

istemifli, buyurun. Lehte sarnrim degil mi?
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Av. NEZIH çELIKAO (Sivas Barosu Bakani)- Yuce Divan,
kiymetli baro bakan!anm; hepinizi saygiyla selamhyorum.
Aslrnda meseleyi belki daha Once de due getirmek gerekti, ama ben
sabahki konumaIardan gerçekten urktum. Bizim bir tartima ortami
yaratma gibi bir niyetimiz yoktur. Anadolu barolarinrn buyuk zorlukiar
içerisinde faa!iyet gosterdigi bir gerçek. Kanun geregi staj ça!ima!annin
da bir an evvel ba1ati1masi gerekiyor. Ben, Sivas'ta bu çahma1ara
ba1adim, yonetmeligimi hazirladim. Arkada!arim Cuma günü ikinci
seminer konusunu iIiyor1ardi. Ama ad!iyenin içerisinde bir bekieme
salonunu Cuma ogleden sonlan ancak bu ii için ayirabiliyoruz, tek
faydalanabi!ecegimiz yer burasi. Butçede boyle bir kalemin aynlmasi ye
oradan gelecek bir miktar paranin, en azindan mekân noktasinda bana
fayda temin edecegi kanaatindeyim. Sadece bana degil, benim gibi en az
bu durumda belki 50-60 -belki daha fazia adedi §U an tam soy!emek
mumkUn degi!- baro var.
Pek onemli bir istek de degil zannediyorum. Bu Pu! para!arindan
Barolar Bir!igine kesi!en yuzde 25 oranindaki meblag buyuk bir meb!ag
da degi!. Bunun bOylesi bir ihtiyaq için ayrdmasmin da isabet!i o!acagi
kanaatindeyim.
Hepinize saygdar sunuyorum. (A!kilar)
BASKANVEKILI- Efendim, baka soz a!mak isteyen var miydi?
Yok.
0 zaman Bir!ik Yönetim Kuru!unun gOrüünü Sayin Bakan izah
edecek.

NEZIH çELIKAG
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Av. OZOEMIR OZOK- Sayin divan, saygideger mes1ekta1anm,
TBB Gene! Kuru!u'nun deger!i temsi!cileri; tabii, yak!aik 18 Baro
Bakantmiz y e 70 de!ege arkadaimiz, son derece iyi niyetli bir önerge
verrni!er. Ama TBB yonetim kuru!u o!arak, bu önergenin hukuken
geçer!i o!amayaca' inancindayiz. Neden? çunku, TBB Gene!
Kuru!unun görev ye yetkileri, Yasanin 114.maddesinde belir!enmiflir.
TBB'nin Staj Kredi Yonetme!igi'nden kendisine duen paym da
dayanagi be!!idir. Hepimizin bi!digi gibi, arkada!arimizin da biraz once
atif yaptig', Staj Kredi Yonetmeliginin 23.maddesinde aynen §Oy!e
deni!mektedir. Dagitim esaslari bahgini taiyan bu bO!um de "Kredi
Odemelerinden arta ka!an miktann belir!enmesi için TBB tarafindan her
yi!in Ocak ayi sonunda bir Onceki yi!in kesin hesabi çikanhr. Yeni dOnem
put bede!inin ye o!asi kredi istek!isi stajyer sayisinin da be!ir!enmesinden
sonra arta kalacagi an!ailan miktann; % 25'i TBB'nin hesabina, % 30'u
da barolar arasinda eit olarak pay!atiri!ir ye baro!ann hesabina
yatirilir. Kalan miktar, hesabi yapilan yil sonu itibariy!e baro !evhasinda
kayith avukat sayisina oran!anarak barolarin hesabina yatinhr" diyor.
Deger!i mes!ekta!arim, çok saygin ye birikimli hukukçu!arin
bu!undugu TBB Genel Kuru!u'nda bir hukuki tartima açmak
istemiyorum. Ama, bir yonetmelik hükmu ancak TBB yOnetirninin
tasarrufuy!a ortadan ka!kabilir. Bu önerge, o!sa o!sa TBB yOnetimine
kari, bu deger!i baro bakan!arimizin ye imzasi o!an de!egeterin bir
dilek ye temennisi o!arak kabul edi!ebi!ir. Aksi taktirde, ahnacak karar,
Avukatlik Yasasinin 88.maddesine aykiri olacaktir. çunku, Avukat!ik
Yasasinin 88.maddesi "Genel Kurul top!antisinda gorupilecegi
gundemde belirtilmemig konu!ur hakkinda karar verilemez" hukmunu
içermektedir. Bu neden!e, 2 trilyon gibi Onem!i bir rakami gundemde
olmadii ha!de butçeden çikaramazsiniz. Siz bir tahmini butçe
yapiyorsunuz, 2 trilyonunda staj kredi yonetmeliinin 23.maddesine gore
ge!ecek diyor ye butçenizde gOsteriyorsunuz. Ama çok saygin, degerli,
sorum!uluk duygusu yüksek olan bakan!arimiz "bu iki tri!yonu
butçeden çikaralim, ama siz programinizi yine de gerçek!etirin"
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diyorlar. Bunun olmasi, yasal olarak mumkün degil. Ancak boyle bir
§ey, yOnetmelik degitiriierek, TBB'ne duen % 25 payinda barolara
dagitilmasi hukum aitma ahnirsa mumkUn olur. Kaldi ki neden 2 trilyon,
neden TBB'ne duen payin tamami degil, ya da 1-1.5 trilyon degil bunun
da bir oiçusu yok,gelii guzel aceleyle kaleme ahnmi bir Onerge. Bu
nedenle bildiginiz halde, yanh karar vermemek için, Avukathk
Yasasinin 27.maddesini yeniden hatiriatmak istiyorum; maddenin sadece
5.fikrasi olayimizi aydrnlatmakta "Bu kredinin ilke ye koullari, kimlere
verilecegi, miktari, geri Odeme ekli, geri odemeden gelen paralar lie
kredi Odemelerinden sonra arta kalan miktarrn barolar ye TBB arasinda
dagitim ye sarf esaslari ye diger hususlar TBB yOnetim kurulunca
hazirlanacak ye Adaiet Bakanhginca onaylanacak yOnetmelikte
gOsterilir" hukmUnu taimaktadir. Bu açik yasa hukmune kari, genel
kurulun alacagi bir karar, yasaya aykinligi yaninda, pratikte
uyguianmasi da mumkun olmayan bir karar olur. Madem bu kadar iyi
niyeth ye gerçekten staj egitimi için duyarh baro bakanIarimiz ye sayin
delegelerimiz boyle bir taiepte bulunuyorlar. TBB yOnetim kuruiu olarak
biz kendi tasarruf ettigimiz bOlumden, **katilarda bulunabiliriz. Ama
TBB Genei Kurulu yOnetmehe gore tasarrufu TBB yOnetim kuruluna
birakilmi bir para için "u kadari butçeden çiksin, uraya gitsin"
diyemez. Bu yasai oiarak mumkun degil, yasanin 27., 88. maddeleri ye
staj kredi yonetmeliginin 23.maddesinin amir hukUmleri karisrnda genei
kurul boyle bir karar alamaz, bu nedenle önergenin hukuki dayanaginin
olmadigi kanisindayiz. Taktir yUce genel kuruiun saygiyla bilgilerinize
sunarim.
BAKAN AL! SURMEN- Efendim, Birlik Bakanina teekkUr
ediyoruz.

1WM(lI

Ben, Divan Bakant olarak bu sOylemimi yapiyorum. Biz buraya
Genel Kuruia butçeyi oylamaya da geldik. Eger, Birligin hazirladigi
bUtce taslagi degimezse oylamanin anlami kalmaz.
Birlik Bakanimiz butceyle ilgili bilgi vermek istiyor.
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Buyurun efendim.
Av. OZDEMIR OZOK- Genel kurulun saygideger uyeleri; genel
kuru!un bizim getirdigimiz TEB tahmini bUtçesinin be!irli kalem!erine
mudaha!e etme, aza!tma ya da tamamen ka!dirmaya karar verecegi
ka!emler vardir. Ama onerge konusu para dogrudan, dogruya kredi
yonetmeliginin 23.maddesinden dogmu y e tamamen o kaynaktan gelen
paradir. Burada butçenin tamami uzerinde soru açabi!ir, kesenek,
bir.
odenek, Mum yardimi y e butçenin diger fasiflari uzerinde tartima
yapabi!irsiniz y e sonunda yüce genel kurul bunlar hakkmda bir karar
verebilir. Ama, staj kredi yonetme!iinin, 23.maddesine gore TBB
butçesine ge!ecek paraya kesinlikie mudaha!e edemezsiniz. Yonetme!ik
hukmu o!an bu konuda kesin!ik!e ama kesin!ikle genel kuru!un hukuken
mudaha!e yetkisi o!amaz. Onu da sayin delege!ere bi!dirmek isterim.
BAKAN- Efendim, Avukatlik Kanununun 27. Maddesi çok açiktir,

temenni o!arak Genel Kurulun iradesi en kesin o!andir. Bir!igin
hazirladigi butçeyi tartimiyoruz, gerçekten çok deger!i çaIima!ari var...
(Guru!tu!er)
Bu Onerge yonetmelikle i!gili degi! efendim. Butcede ka!em
açilmasina ilikin gider!er bo!umUnde.
SALONDAN- (Banda yansimayan konuma1ar)
BASKAN- Peki, anIaiIan odur ki, ge!ecek Gene! Kurula damgasina

vuracak bir o!ayi gundeme a!dik. Ben de, temenni o!arak, imza sahibi
olarak di!iyorum. Ama yine de Gene! Kurulun oyuna sunuyorum.
Bu Onergenin temenni o!arak kabu! edilmesini...
Buyurun efendim.
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Av. BAHATTAN OZCAN ACAR (Izmir Barosu Bakam)- Sayin
Divan, Gene! Kuru!un deger!i Uye!eri, saygrn de!ege!er; imdi bu önerge
hazir!andiktan sonra getiri!di, Izmir Barosu Bakani o!arak okuduktan
sonra ben de imza koydum. Sayin Bir!ik Bakanimizin burada be!irttigi
hukuki endie!eri de deger!endirdim, duundum, sayrn Bir!ik
Bakanimizin yonetme!ik hukum!eriy!e i!gi!i dedikieri dogrudur.
Gundemde yonetme!ik degiik!igiy!e i!gili herhangi bir madde sOz
konusu degildir, yuzde 25'in tartiilmasi da soz konusu degi!dir.
Uygu!ama, yonetme!ik degiinceye kadar yine yonetme!ik esas!arrna
gOre surdurulecektir. Birlik YOnetim Kurulu yonetmelikte degiik
yapabilir, Gene! Kuru!umuz 14. Maddede be!ki Bir!ik YOnetimine
ge!eeege iik tutmasi an!amrnda boyle bir tavsiye ya da ta!imat karari da
verebihr. Ama yuzde 25'Ier!e Bir!ik bUtçesine ayrilan bu para!arrn
deer!endiri!mesi konusunda, yontem y e biçimi konusunda ki,
biiiyorsunuz bu ka!em mes!egin ge1iimine, mes!ekta!arin ihtiyaç!arrna
ek!inde formtile edi!mektedir. Gene! Kurulumuz, Bir!ik YOnetim
Kuru!una bu yuzde 25'Ier!e alinan meblagrn harcama §ek!iy!e i!gi!i
tavsiye!erde y e yoneltme!erde bu!unabi!ir, deni!ebi!ir ki "staj egitiminde,
mes!ekiçi eitimde ku!!anilsin" Yani burada paranrn yuzde 25'nin
degiflirilmesi Oneri!miyor, staj egitiminde sikinti çeken baro!ara bu
kaynaktan yardim oneri!iyor. Bu oy!anabi!ir, yonetme!ik degiik!ik
degi!dir; bunu arz etmek istiyorum.

1WA1U

Teek!cUr ederim. (A!ki!ar)
BAKAN- Buyurun efendim.
Av. OZDEMHt OZOK- Sarnyorum, Izmir Barosu sayin bakani He
farkli anlatim!ar!a, ayni noktaya vardik. Kesin!ik!e, bir tavsiye
nite!iginde, di!ek y e temenni niteliginde olabi!ir. Ama, yonetrne!ik geregi
bizim butçemize % 25 pay o!arak yansiyan bolumün genel kuru!un bir
tasarrufu y e karany!a degitiri!mesine o!anak yoktur. Ka!di ki sayin
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bakan "bununla TBB Staj Kredi Yonetmeligini degitirmiyoruz" diyor.
Ama siz 3.6 trilyon olan paranm 2 trilyonunu, sonradan belirleyecegiriiz
§ekIl y e yOntem dogrultusunda kulLanilmak üzere TBB butçesinden
alacak y e barolara aktaracaksiniz bOylece Staj Kredi YOnetmeliginin
23.maddesjnjn bir anlamda içini boaItacaksiniz y e daha sonra biz,
yOnetmeIie dokunmadik diyeceksiniz, bunun hiçbir dayanagi olamaz.
Kukusuz yUce genel kurulun alacagi her karara saygih ye duyarh
olmakia beraber, yasaya aykin karar almasini engellemek konusunda da
ayni duyarhhgi taimaktayiz. Boylesi bir kararm yüce genel kurulda
tartii1masina, yasanin .88. y e - 27. maddeleri yaninda yOnetmeIiin
23.maddesi agikça engeldir. Sadece daha oncede behrttigim gibi yüce
• genel kurulun, bu 18 baro bakaninin Onerisi y e bavurusu
doruItusunda, 2 trilyona varan bir parayi, staj egitimi ye staj
çahmaIarinda uygun olursa kullandir diye bir tavsiye ye dilek karari
verebjljr. Ama bu paranin her turlfl tasarruf yetkisi TBB yOnetim
kurulunundur, bunun aksine emredici karar almamaz.
Bilgilerinize saygiyla sunartm.
BAKAN. Efendim, degerli imza sahipleri bu konuda Birlik
Bakanimizin fikirlerini dinlediniz. Deer1i imza sahiplerinin bir
bolumunun de fikirlerinj dinlediniz. Usul olarak §öyle bir sorun çikiyor:
"Hazir1anmi bUtçe tasansina madde ekienmesi mUmkUn mudur, degil
midir? Onun oylanmasi mumkun müdur, degil midir?" §eklinde usulu
yOnunden, ama esas yonunden ben, Birlik Bakanimizrn
duUnce1erinden §unu anladim: En kisa zamanda buraya bu tavsiye
Uzerine kaynak aktarmanm yollarini arayacaklar gibi anladim. Yanh mi
anladim; bilmiyorum.
• - Az Once ben, cumlemin bir yerinde sOyledirn, biz Once butçeyi
oylanniza sunahm. Bu Onergeyi, Birlige y e bu Genel Kurulda yeni bir
Oneri olarak, gelecek Genel Kurulun yapilmasina kadar, yapilmasi
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gereken bir tavsiyenin yerine getirilmesi yonUnde kabul edelim, bir
tavsiye kabul edelim ye butçeyi oylayahm.
Butçeyle ilgili konumak igin söz almak isteyen var nu?
Buyurun efendim.
Av. REMZ! DEMIRKOL (Manisa Barosu Bakani)- Degerli

arkada1ar; hepinizi saygiyla selamhyorum, çalimalarimz baarih
geçmesini diliyorum.
Konuan arkadalar, hep Yonetim Kurulunu muhatap olarak
aldilar. Dikkat ettim, §U ana kadar bu Gene! Kurul, hani bir ara
organlardan da bahsedildi, yani bu Gene! Kurulun hakiarini savunan bir
denetçi yok mu?.. 0 denetçiler niye seçiliyor, niçin seçiliyor?.. Bir
duflnUn bakalim, bugun, dun, bu denetçi nedir?.. Bu Denetim Kuru!u,
TUrkiye'de 53 bin sayisi olan bagimsiz avukatlarm haklarrni saran,
soruturaeak alan bir kuru! herhalde. Bu Denetim Kuru!unun hiç
esamisi okunmuyor. Deminki yapilan oylamada y e burada Gene! Kuru!
GUndeminde de yalnizea YOnetim Kurulunun ibrasi. Peki, dierleri,
onlarin raporlari, on!ar ne oldu?.. Bu denetçiler hak hukuk
aramayaeaklarsa ya big seçilmesin... Biz Gene! Kurulu o!arak, Yonetim
Kurulundan once denetçilere bir ey dememiz lazim. Deniliyor ki,
"ibralar olur, noksan yazilmi$ir" ama bUtçeye gelince ek yapilamàz.
Yani ben, Baflani kiisel eletiri anlammda sOylemiyorum. çifte
standart, yani "bu Onergeyi destek!iyorum, desteklemiyorum" da degil,
ama bu iin sahibi olan, barolarin kendi kesenekleriy!e oluan butçesi ye
onun ekleri 3 tri!yon civarinda. Orada denetçilerin raporu var, 36
trilyonluk bUtce var. Yani arkadalar, devlet butçesinden kesilmi, yani
bUtun vergi muke!leflerinin hakki hukuku alan 36 tri!yonluk bUtçenin, 3
trilyon civarinda kesenekier y e Barolar Bir!imnin kendi parasi var, 33
tri!yon bUtçeden bUtun vergi mukelleflerinden kesi!ip paralari buraya
aktarilmig y e bu paralarm üzerine konuuluyor. Bunlarm bu kii!er!e
ilgili bu haklan koruyaeak kollayacak denetçilere bir son sorulmuyor.
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Buraya bu bütçeye bir ekieme yapilacagi zaman, "ekieme yapi!amaz"
denilen, hukuki gerekçeler ortaya konuluyor. Ben, staj egitimlyle ilgili
olan konunun, dogrudur, egridir, staj eitiminin en buyuk
destekçilerinden birlyim. Ama eger, bu batan itibaren ban hogOru!er
soz konusu ise, bu bUtcey!e ilgili de yapilip yapilmayacagi konusunda
kesinlik olmamasi gerekir, yani çifte standart yapmayalim. Hiç Gene!
Kurul gundeminde o!mayan §ey!er varmi gibi kabul edi!mi ise, bu
konuy!a i!gili yapilacak o!an cahma1arda da, -bunu hogorU biçiminde
a!gilanmamah- ya hiç yapilmasin, ya yapilacaksa baka §ey!er de
yapilsin.
Bir de, bu 53 bin avukatrn hakkrni savunacak olan denetçilerin de,
bir kez §öy!e ortaya çiksm da, bir de onlar bir ey soy!ensin!er diliyorum.
Hep Yonetim Kuru!u her geye cevap veriyor, yani Denetim Kurulu, esas
bizim sorgu!ayacagimiz insan!ar ortada yok. Bizim hak!arimizi
savunacak o!an insan!ari da bir gorelim. Burada hiç oy!anmadi bile, yani
ne o!du?.. 36 tri!yonluk bir butçe, be!ki bu 2 yilhk donemde 50 trilyon, 60
trilyon o!acak. Yani 2 trilyonluk mesele uzerinde buyUk rahatsizhklar
ortaya çikiyor. Belki, burada ayriim olacak, iki ayri oy!a §öy!e oldu,
boyle oldu, birtakim §ey!er o!acak. Yani ben, fazia kargaaya da yol
açmak istemlyorum, denetçiler, bu iin sahibi olan kii1er, dev!et
bUtçesinden kesi!ip gelen bu paralarm hakkim, hukukunu savunacak
o!an insan!ar da, bu konuda bir fikir beyan etsinler.
SALONOAN- Rapor var.
Av. REMZI DEMIRKOL- Var, ama burada birçok konumalar da
oluyor. Bu konuyla ilgili denetçi!erin de, gelip bu konuyu anlatmasinin
buyuk yarari o!dugunu duunuyorum.
Degerli arkada!arim, sizin daha çok zamaninizi almadan
saygilanmi sunuyorum. (Allu!ar)
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cOx- Efendim, daha Once sOz istemi olan

TUTAN

TUBAKOM Kurucu Uyesi Av. Aydeniz Ali Ishak Suskun, buyurun
efendim.
(Istanbul Barosu Delegesi)Sayin Divan, yine erkek egemen an1ayi!a herhalde bana sOz
vermeyecekti, çünkü ilk sOz isteyenlerden biriyim. Tabii, olaya biraz da
kadin baki aqisiyla baktiginiz zaman, farkh gOrunüyor. Divanda ban
aksakliklar oldu diye duunuyorum. Degerli Divan Bakarnmizin ev
sahipligine diyecek yok, ama birtakim aksakliklar oldu.
Av. ALISBAR AYDENIZ TUSKAN

Saym Gene! Kurul uyeleri, hepinizi sayglyla selambyorum.
8. Maddede tabii gOrüme yoktu, ben de o nedenle 11. Maddeye gore
dilekce verdi y e dilekcemiz en arkaya kaldi. Ben buraya Turkiye Barolan
Kadin Hukuku Komisyonlarinin sOzcüsü olarak katilmaktayim. 4
Mayista yapilan TUBAKOM YUrütme Kurulu toplantisinda,
arkadalarim bana, Turkiye barolarmin komisyonu olmamiz nedeniyle
bir butce ayrilmasi gerektigini y e bu butce içerisinde egitim programlan
yapmamlz geregini ilettiler. Bu nedenle ben, onlarin sOzcüsü olarak bu
konuda bize kuruluumuzdan beri Istanbul Barosu Kadin Hukuku
Komisyonu olarak 1999'da degerli Bakan genel sekreterken, yine Sayin
Eraip Ozgen bakanken, biz Barolar Birliginde boyle bir komisyon
kurulmasi geregini ye yurt çapinda bu olayi kadinrn egitimi konusunda,
meslektaIanimizin egitimi konusunda yurt çapinda bir organizasyona
gidilmesi geregini duflndük y e bu düunceIenimiZi çok olumlu buldular.
Kendileri o gunden itibaren bize bu konuda destek oluyorlar. Ancak
bizim de, bu butceden belirli bir paylmiz olursa.
Sayin Genel Kurulu Uyeleni baindan staj egitiminden
bahsediyorlar. Degenui meslekta1anim; bugun bin suru yasa degi ti. Turk
Medeni Kanununu yurt çapmda tantimaya açan Istanbul Barosu Kadin
Hukuku Komisyonu olarak unu due getirmeye çaliiyorum: Biz
egitimuilerin, mutlaka yasa degiik1ilderinde bu konularla ilgili egitilmesi
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gerekiyor. Biz, bunu Kadin Hukuku Komisyonlari olarak yurt captnda 3
kisimda yapiyoruz. Mes1ektalanmiz egitimi; barolarimizda gorevli turn
rneslektaIarimiz yasa degiik1ik1erinden haberleri olmadan davalarmi
takip ediyorlar. Bu konu hence cok önernti, rneslekta egitimi cok onemli.
Ankara'da da bu rnerkezimiz, Barolar Birliginin ha±irladii rnerkez
yapiIdii zarnan, hence staj egitimiyle birlikte en Onemli konusu
mesIektalanrnizin eitirni olrnah.
Bugun Turk Ceza Kanunu Yasa Tasansi henuz elirnize gecrnedi,
birdenbire ernrivakiyle yine çalimalar vardi. Fakat, kadin konusunda
yine bazi degiik1erle alelacele ne olduunu bilmiyoruz, tartimaya
açrnadan Bakanlar Kurulundan geçti y e henuz elimize geçmedi. Turkiye
Barolar Birliginden bir de, bu yasa tasariyla ilgili, biziere acil bilgi
aktanrni için yardirnci olmalanni diliyorurn.
Biz, stajyerlerin egitimleri tabii k.i önernli, ama bu meslegi yapan
kiiIerin once egitirn almasi gerektiginin daha Oncelikli olmasini diliyoruz
y e bu konuda çaIima1ar yapilip, buna butçe ayrilrnasini istiyoruz.
Bunun yaninda, hallurnizin yasal haItian konusunda
bilgilendirilmesi y e bilinclendirflmesi egitirni, bunu da biz aydinlar
olarak, Turkiye barolan olarak memleketirnizde, hen Anadolu
ayirirnindan da bugun hakikaten çok rahatsiz oldurn. Biz Istanbul
Barosu olarak, Anadolu'dakj turn barolar olarak, biz Turkiye barolanyiz.
Ben' bu ayrimciliktan, kadin-erkek ayrirnciliginin yanrnda, cinsiyet
ayrirnèihinin yaninda bu ayrirncihga da §iddetle kari cikiyorurn. Biz
Turkiye barolanyiz, Turkiye igin en iyi karar hangisiyse, o kararlari
vermek durumundayiz. "Biz Anadolu barosuyuz, tara barosuyuz,
Avrupa barosuyuz" diye bir ayrima girmenin de çok yanh oldugunu
duünuyorurn. Biz Istanbul Barosu Kadin Hukuku Kornisyonu olarak,
yillardir Anadolu barolari için cahiyoruz, onlara her §eyi, bilgi
aktanrnini aninda yapalirn istiyoruz, oradaki kadinlarin sorunlari
çOzfllsun istiyoruz. Bu an1ayila butun arkadaIanmin çalirnasi
gerektigini dUunuyorurn.
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Ikinci olarak; yine Istanbul Barosu TUketici Hakian ye Rekabet
Hukuku Komisyonunun, TUrkiye Barolar Birligine verdigi bir dilekçe
vardi. Bu dilekce kapsamrnda da, yine bu komisyonumuzun da, bu da
yeni gelien bir hukuk dalidir y e turn §ehirlerde jive iiçe hakem heyetieri
vardir ye il y e ilçe hakem heyetleri, yeni degien Tuketici Yasasina gore
kesin karar verme noktasrnda gelecekierdir. Oradaki hukukcu
arkadaIarimiza buyuk gOrev dumektedir. çunku, Haziran ayinda
Tuketici Yasasi gundeme gelecek, yururluge girecek. Bu nedenie turn
barolarda mumkün oldugu kadar yayginlatirarak, tuketici haklari ye
rekabet hukuku komisyonlarinin kurulmasmi da oneriyorum.
Hepinize saygiiar sunuyorum. (A1kilar)
BASKANVEKI LI- Tqekkur ederim, sag olun.
Efendim, Denetleme Kurulu sOz almak istiyor mu?
SALONDAN- (Banda yanslmayan konumaIar)
BAKANVEKiLI- Sayrn Bakan, tavsiye niteliginde Staj Egitim
Merkezi var, TUBAKKOM Kadin Hakiari Merkezinin giderlerinin
karilanrnasi talebi var. Elimde UNICEF'te giderleri karilanmaya son
verdigi igin arti delegelerin talebi var. UNICEF kaynakh, onlar da çocuk
haklari komisyonlarinin turn giderierinin kari1anmasi istegi var.
Tavsiyede çok fazla karar, buniari oylamaya gerek yok zaten. Biz, Divan
olarak bunlarin tumUnü zaten üst kurula verecegiz ye bunlarin hepsi
zapta geçiyor. Bunlar Genel Kurulda degerlendirillyor zaten.
SALONDAN- (Banda yansimayan konumaIar)
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BASKANVEKILI- Efendim, yOnetmelik geregi bunun mumkun
olamadigi zaten izah edildi ye Onerge sahiplerinin birçogu da bunun
tavsiye niteliginde Onergelerini degitirdiklerini beyan ettiler.
Efendim, Denetleme Kurulumuz bir konusunlar.
Buyurun Serafettin GOkalp,
Av. 5ERAFETTIN GOKALP (TBB Denetleme Kurulu (Jyesi)Saygideger delegeler, hepinizi saygiyla selamlayarak sOzierime
baliyorum.

Manisa Barosu Bakani arkadaimin, "Denetleme Kurulu ne
yaptyor, niçin gozukmuyor?" §ekhndeki sozü Uzerine sOz alma ihtiyacini
hissettim. (Alki1ar) Aslinda Denetleme Kurulu, gOrüyorsunuz, yani
boyle sahneye cikma gibi bir durumu da yok, çUnku burada YOnetim
aklaniyor. Yasalarimizda da "Denetleme Kurulunun aklanmasi" diye bir
madde yok zaten.
Biz görevimizi en iyi ekiIde yaptigimiza inaniyoruz, sessiz
kalmiyoruz, sesimizi size sunulan raporda ifade ettik. Bugune kadarki
raporlarda hatirlarsiniz, bir iki sayfadan ibaret usulen hazirlanmi bir
denetleme raporu vardi. Oysaki, bugunku size sunulan kitapta
gOrduunuz denetleme raporu 8,5 sayfadan ibaret, oldukça aynntih bir
denetleme raporudur. Tabiatiyla, bu rapor nihai bir rapordur. Bunun
diinda biz, 2 ayda bir Ankara'ya gelmek suretiyle, -Eskiehir'den 1
arkada, Ankara'dan 1 arkada, 3 kiiyiz- ye 2 gUn (1st üste çahmak
suretiyle denetlemelerimizi yaptik, bunlari raporlar halinde YOnetim
Kuruluna sunduk. Oldukça Onemli uyarilarda bulunduk ye bu
uyarilarimiz da YOnetim Kurulunca uygun karilanarak, ayni dogrultuda
çahmalarini yOnlendirdiler. Bunu burada açikiamayi gerekli gordUgum
için sOz aldim. Tekrar hatirlatiyorum, yani ibra edilmemiz gibi bir husus,
kitapta veya kanunda yok, olsaydi da ibra olmaya da her zaman için
haziriz.
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u kadarmi da ekiemek istiyoruxn: Yeni birtakim gelir kalemleri
Barolar Birligine girdi, ite adli yardimdir, talep puludur. Bunlar
karisinda bizim onerilerimiz y e kendilerinin de uygun gormesiyle,
y e mali
muhasebe kadrosu guclendirildi y e geni bir kadroyla
danimanla birlikte çok iyi bir duzenleme yapildi, gu anda ilk doneme
nazaran her §ey çok guzel yurüyor y e her ey denetim altinda. Buna
inanmarnzi istiyoruz y e bizi de ibra ettiginizi kabul ederek saygilarimi
sunuyorum. (Alkilar)
BASKANVEKILh Efendim, vine mesela tavsiye niteligindeki
taleplere ilaveten asgari stajyer kredilerinin asgari ucret duzeyinde
olmasi talebi var. Yol paralarmrn odenmesi talebi var. Pararnn net olarak
odenmesi talebi var. Hatta staj donemi içerisinde topluluk sigortasina
kayitli olarak, topluluk sigortasi bedellerinin Barolar Birligince odenmesi
talepleri var. Bunlann hepsi, tabii onaya sunulacak talep degil, tavsiye
nitelikli kararlar y e bunu da IDivanimiz aldi. Efendim, yine Semih
Bakanim imzah bir temennisi var: Dava y e takip dosyalariyla, basih
evraktan elde edilecek kazancin vakif için onemli bir kaynak oldugu...
SALONDAN (Banda yansimayan konumalar)
BAKANVEK1LI Pardon, Bakanim pardon, surekli geliyor.
Ben direkt 11. Madde gerei gelecek donem butçesi y e butqe
y6netme1iini kabulünU konusunda oylariniza sunuyorum: Kabul
edenler...
SALONDAN- (Banda yanslmayafl konumalar)
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BASKANVEKILI- Efendim, onun olamayaeagi zaten Divanimea da
kabul edildi.
SALONDAN. (Banda yanslmayan konuma1ar)
BASKANVEKIL!. Efendim, yasa geregi olmadigi zaten izah edildi.
Onerge sahiplerinin de bir kismi zaten tavsiye niteliginde oldugunu
beyan ettiler. Yine önerge sahibimiz Ali Bey de tavsiye...
BA1(AN ALL SURMEN. ha Bey, "birçogu" dediginiz zaman,
orada 18 baro bakani y e 68 ey var.

Arkadalar, eger usulde bir yanhlik varsa duzeltelim, bunu hep
beraber duzeltecegjz. Birlik Bakanimiz "yasa buna müsait dei1,
mevzuat müsait degil" diyor. Benim beyanim bunun üzerinedir. Ama
"degil" diyorsaniz...
SALONDAN.. (Banda yansimayan konumalar)
BAKAJ4- Hayir efendim, imzayla ne alakasi var?.. Hiç imzasi
olmayan insanlann da Oyu var burada, imzayla ilgisi yok, imza atip
atmamakia da ilgisi yok. Usul olarak, yasaya veya yonetmeliklere,
mevzuata uygunsa oylayacagiz. Ama bu konuda da...
SALONDAN. (Banda yansimayan konumalar)
BAKAN. Yani hayir, Birlik Bakanim i z yasa maddeleri ye
yönetmeljkler saydi, "buna gore uygun degil" dedi. Bu kari yasa ye
yOnetmelilc maddesiyle "uygundur" diyeeek arkadaimiz var ml?
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Buyurun Nedim Bey.

Av. NEDIM SENOL çELIK (Trabzon Barosu Delegesi)- Efendim,
Sayrn Bakanin sozlerini dinledim. Yalniz §UflU algilayamadim ya da
anlayamadim herhalde, kendilerini Yonetim Kurtilunun, daha dogrusu
TUrkiye Barolar Birliginin bu yetkiye sahip oldugunu sOylediler. Ben,
Gene! Kurulu da Türkiye Barolar Birligi olarak gordum. Gene! Kurul,
Turkiye Barolar Bir!iginin en fist organidir, Yonetim Kurulunu da seçen
odur. Nitekim, önümüz "BUtçenin Onaylanmasi, Bütçe YonetmeIiinin
G6ruu1mesi" diye bir madde var. Bütçeyi, hareama kalemlerini
elefliremezsek, degi$iremezsek, yonetmeligin ilgili maddeleri konuup,
gorumezsek ye bunlarla ilgili degiik!ik!eri önerip, kabul etmezsek, nasil
bir deiiklik bu, yani biz, sadece bir dikte ya da onay makami miyiz?
(A1ki1ar)
Ben, Gene! Kurulun bu konuda oylama yapmasi gerektigini, bu
konuyu ayrintilariyla görümesi gerektiini ye harcama kalemlerini
belir!emesi gerektigini, yonetmeligin de Gene! Kuru!un iradesi
dogrultusunda dUzeltilerek çikarilmasi gerektigini duunuyorum ye bu
hukuka uygundur efendim.
Teekkur ederim. (AIkilar)

BASKANVEKILI ISA GOK- Efendim, bütçe bir butunluk arz eder.
Butçe içerisinde farkh kalemler yaratilmaz. TUBAKKOM'un talebi var,
çocuk Hak!ari Komisyonunun talebi var, staj egitim merkez!erinin talebi
var, baro!arin aynca talepleri var. Bu durumda o zaman burada yeni bir
bUtce yaratmamiz lazim. Butçe tek kalemlik...

SALONDAN- (Banda yansimayan konuma1ar)
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BAKANVEKILI- Efendim, taraf degil, kanunu uygulamaya
çaliiyoruz. Hayir, Ali Beyin de imzasi var. Bir sürü onerge var.
Degerli
arkadalar, bir sorunumuz var y e sorunumuz Divandaki anlamazhktir.
Divan 4 kiiden oluuyor. Divan kendi arasinda anlasin ye bir karar
versin, o karari uygulasin. u anda gordugumuz bir durum var, Divan
Bakani bir ey sOyluyor, Divan Bakan Yarchmeisi bir ey soyluyor.
Lutfen, Divan anlasrn y e karar versin, uygulama buna gore olur. Lutfen,
usulle ilgili ilem1erde Divan yönetimi eline aism.
Av. YILDIRIM AYCAN (Denizli Barosu Delegesi)-

Teekkur ediyorum, sag olun. (Alkilar)
BASKANVEKILI- Divan kendi içerisindeki sorunu giderdi.
(AlkiIar)
Teekkur ediyoruz, sag olun arkadaIar, biraz gUlelim hakikaten.
Efendim, oybirligiyle sOz konusu taleplerin tavsiye niteliginde
oldugu y e dogrudan gelecek donem Butçe Yonetmeliginin oylanmasina
geçilmesine karar verildi.
- Gelecek donem bUtçesiyle Butçe Yonetmeliginin kabulu konusunda
oylanrnza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen1er.. Kabul
edilmiflir.
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Gundem Maddesi 12:

"Yerti ye Yabanci Kongretere Gidecek Detegeterin
Seçitmesi ye Bu Konuda Yonetim Kurutuna Yetki
Veritmesi."
BAKANVEKiLI. Efendim, 12. Maddeye geçiyoruz, "Yerli
Yabanci Kongrelere Gidecek Delegelerin Seçilmesi ye Bu Konuda
YOnetim Kuruluna Yetki Verilmesi"
Bu konuda Yonetim kendisine yetki istiyor. Lehte veya aleyhte
konumak isteyen var mi? Yok.
YOnetim Kuruluna yetki verilmesini oylanniza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiflir.
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Gundem Maddesi 13:

"Gelecek Otaöan Genet Kuntl Toplantzstntn
Gününün ye Yerinin Saptanmast"

BAKANVEKiL1- Gelecek ol4an genel kurul toplantisinin
gününun ye yerinin saptanmasi hususunda bir önerge var. ilk bafla
konumada "Ankara" deni!di. Ama akabinde Antalya Barosu bata
o!mak üzere bir önerge veri!di.
Efendim, iki ayri önerge var, Ankara ye Antalya.
Efendim, Ankara ye Antalya'dan baka teklif var mi?
SALONDAN- Oneren!er kim?
BASKANVEKILI- Antalya'yi oneren!er, Antalya Bakani Sayin
Zeki Durmaz, Mardin Bo!ge Barosu Bakani Nuri Ozgun, Gumuhane,
Gaziantep, Kayseri, Istanbul, Balikesir, Aksaray, Konya, Aydin, Mara,
Bartin, Isparta, çanakkale, Hatay, Malatya, Bursa, Kastamonu, Denizli
ye Uak.
SALONDAN- Ankara'yi öneren!er kim?
BA$KANVEKILI- Efendim, Baro!ar BirIii Yönetiminin teklifi
Ankara'da yapilmasi.
Buyurun Bir!ik Bakanim.
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Av. OZDEMIR OZOK- Genel kurulun degerli Uye!eri, sayin
mes1ekta!arim, aç' konumamin bir bolumUnde, oze!!ikle seçim!i gene!
kuru!!arrn Ankara'nin dirnda yapilmasinin sikintilarindan soz ettim.
Bunlan da, TBB de!ege!erinin u1aim bakimrndan çektik!eri siluntilar,
yer!eim ye konak!ama bakimrndan yaanan sikintilar, yerel ye u!usal
basinin yeter!i i!gi gostermemesi, sonucu genel kuru!un istenen yankiyi
ye etkiyi gosteremedigi biçiminde sira!amitim. Hatta konumamrn bir
bo!umUnde " Gene! Kuru!, 2005 Gene! Kuru!u'nun Ankara'da
yapilmasina karar verirse, kendi sa!onumuzda yapmayi
duUndugumuzu" bi!dirdim. Ama, yine yanit konumamin bir
bolumunde, TBB ye barolar satranç oyununun taraflan olmamah ye turn
sorun!arl birlik an!ayii içinde, en yararh, en verim!i, en güzel bir
biçimde çozum!eme!i!er dedim. imdi genel kuru!un yeri konusunda
yapi!an tartima!ar sirasinda, Antalya Barosunun da gene! kuru!u
yapmak istedigini ogrendik. Antalya gibi olanak!ari sinirsiz bir ilimizin
istemini yok saymak y e kari durak mumkUn degi!. Biz Ankara da
yapmak istiyoruz, ancak karar sayin gene! kuru!un.
Ayrica Ankara de!egasyonunun bu!undugu bolumden, bir donem
Ankara barosu bakan!igi sorum!u!ugunu da taimi clan bir
arkadaimiz israr!a "kim onerdi Ankara Barosunu" diye soruyor. Bu
arkadairniza TBB merkezinin Ankara'da bu!undukunu, bu nedenle her
zaman Ankara'da genel kurul yapi!abi!ecegini, aynea hangi i!de yapi!irsa
yapilsin bu gene! kuru!un TBB Gene! Kurulu o!dugunu, turn
sorum!u!ugun TBB'de o!dugunu hatinlatmak isterirn.
Bu gUn ymek arasindâ Antalya Barosu bakanimiz ge!erek
içten!ik!i bir bicimde "bakarnm, genel kuru!a biz talebiz, Antalya
Barosunu bu onurdan eksik etme" dedi bende bakan yOnetim kuru!u
Uyesi arkada!anrn!a konua!im dedim. Bu konuda karar tamamen gene!
kuru!un, Oy!esi candan ye iyi niyetli bin istek ge!di ki biz bir 4ey
diyerniyoruz. Ama, butun bun!ara ragmen Ankara'da yapi!rnasinakarar
veri!ecegini umuyon y e istiyoruz. çunku, butun o!anak!ari zor!ayarak, 74
OZDEM1R OZOK 245

TOPJdn
8nOLAR

SiiI

baro ye 81 ii ye yak1aik 53 bin avukata u1aarak, onlari ikna ederek,
inandirarak, ayaga kaldirarak yillardir ozledigimiz, bek!edigimiz kendi
yerimizde kendi salonumuzda genel kurul yapma gibi bir hedefimiz var.
Takdir ye degerlendirme, tamamen gene! kurulundur, Antalya'da olsa
ba UstUne, Ankara'da olsa ba üstüne.
Saygilar sunuyorum.(A1ki1ar)
BAIcANVEKILi- Sag olun.
Efendim, Antalya Bakarnmiz Sayin Zeki Beye Divan olarak sormak
istiyoruz, onergenizde... Evet.
Av. ZEKI DURMAZ (Antalya Barosu Bakani)- Sayin Divan, Sayrn

Bakanim, sayin Yonetim Kurulu Uye!eri, saygideger konukiar, sevgi!i
bakanIanm, sevgili Kongre delegeleri; Sayrn Bakanimiz sabah agi
konumaIarinda Avukat Evinin agihiy!a, yeni yapilacak toplantinin
burada yapilmasi saylemini soyledigi an, tabii ki Turkiye'nin avukat!an
en iyi binalara, en modern binalara lãyiktir y e biz de ayni duUnce!eri
pay!aiyoruz. Ancak, 2 gunden ben yaadigimiz ye Trabzon Barosuna
burada teekkuru borg bildigimiz cok zor bir organizasyonu
gergekletirdiler. Bu organizasyon, guglUgu diinda Antalya gibi, Sayin
Bakanimizin da belirttigi artik dUnya kenti o!an, salon!ardan baka
yerlere tainmayacagiz, salonlarinda saatle kisitli olmayan, zaman zaman
genel kurullarm tansiyonu yukseldiginde havuza ye denize
girebilecegimiz, cocuklarimizla, eIerimizIe ayni ortami pay!aaeagimiz
tatil koy!eri ehrin hemen hemen her tarafinda vardir. Bu nedenle,
billyorum Sayin Bakanimrn da gonlu ye oyu Antalya'dan yanadir ye
Antalya gibi dunya kentine medyanrn tainmamasi degil, son gunlerde
biliyoruz ki, yapilan bUyuk organizasyonlann tümü, kongrelerinin,
dunya kongrelerinin tUmU Antalya kentinde yapilmaktadir. Samrim,
gorsel basin olsun, yazili basin olsun, Antalya'da bizim yanimizda
yerlerini alacakiardir. Bu an!amda Turkiye Barolar Birligi, sanirim
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Ankara'da olmanrn dirnda daha buyuk ses getiren ye bir §ölenle 28.
Kongresini Antalya'da yapma mutlulugunu yaayacaktir. Bunu
Antalyalilara da yaatmasrni diiiyorum y e oylarirnza saygi duydugumuzu
da belirtmek istiyorum.
Teekkur ediyorum. (A1ki1ar)
BASKANVEKILI- Efendim, an1ai1an an1ama yok. Oneelikie biz
Divan olarak, Ankará'yi y e daha sonra Antalya'yi oylayacagiz.
Sonraki Gene! Kurulun Ankara'da yapilmasi hususunda olumlu oy
kullananlar... Antalya'da yapilmasi hususunda oy kullananlar...
Antalya'ya hayirli ugurlu olsun. (A1kiiar)
Zeki Bey buyurun.
Sayin Divan, sayrn Yonetim Kurulu, Sayrn
Bakanim, sayin konukiar; "biz Trabzon'dan daha iyi kofte yapariz"
diyemeyeeegiz, gerçekten inanilmaz bir konukseverlikleri var, tekrar
teekkur ediyorum. Antalya'da bu1uaeagiz ye Antalya'da hep bir!ikte bir
61en yaayaeagiz.
Av. ZEKI DURMAZ-

Teekkür ediyorum. (A1ki1ar)
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Gundem Maddesi 14:
"Hukukun, Yargtntn, Mesteüin ye Mestektalann
Sontntan, Ditek ye Temenniter"

BAKANVEKtLi- Efendim, Gundemin 14. Maddesine geçtik.
Karabuk Barosu Bakanimizin bir tavsiye talebi vardi. Bu ilk baro
bakan1ar toplantisinda Staj Egitim Merkezi konusunun gundeme
ahnmasi, egitim merkezierinin kurulmasi Itususunda baro bakan1ari
topiantisinin karara baglanmasi isteniyor; bunu iletiyoruz.
Efendim, Hürrem ahinci, sosyal guvenlik hususunda açiklamalan
bulunacak.
Daha sonra siraslyla sôz verecegiz.
Av. HURREM AHINCi (TBB Yonetim Kurulu Uyesi) - Efendim,
hiç kimse kalkmasin, dunden beri buraya gelmek için mucadele
veriyorum, ancak geldim. (Alk11ar)
Sayin Divan, TUrkiye Barolar Bir1iinin geçmi donem sayin
baflanlan, Turkiye barolarmin sayin bakanian, sayrn delegeleri;
öncelikle siziere saygilanmi sunuyorum.
Avukatlann sosyal guvenligiyle ilgili olarak birtakim geIime1eri size
aktarmak için anca huzurlarmiza gelebildim.
Degerli mesIektaiarim; bu Genel Kurulumuzun, bu toplantimizrn
belirlenin gündem maddelerini gorumek y e tàrtimaktan öte, mevcut
olan birlikteligimizi, dayarnmayi, kari1ikh sevgi ye saygimizi,
dostlukiarimizi, bir kez daha peki§tirecegine y e bunlarm en guzel §ekilde
sergilenmesine vesile olacagma ictenlikle inanlyorum.
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"Hukukçular, sadece kendi ulkelerinin deil, dunyanrn ye çagimn
sorunlanna ilgisiz kalamayacagi, §iddete dayah, baskici, gerlci ye çagdii
yonetim y e uygulamalara ilk kari çikisin hukukçulardan gelecegine
ilikin evrensel anIayi He hukukçular sefalet, cehalet ye eitsiz1ikle
mucadele etmeli; bunlar giderilinceye y e insan haysiyetine uygun hukuk
ortami kuruluncaya kadar hukukçularin mucadelesi devam edecektir"
§eklindeki uluslararasi hukuk kongrelerinde ahnan like kararlari
çerçevesinde bUtunlememizin kaçinilmaz oldugunu hogortinuze
siginarak bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Degerli meslektalanm; Aydin Barosunun lokalinde genç, bekâr
mes1ektalanmIa sohbet ederken, kendilerine "niye bayan
meslektalarintzla evlenmiyorsunuz? lid kultUrlu insanin evliliginden
hem aileye, hem topluma çok buyuk faydalar olur" diye seslendim. Genc
mes1ektalarim bana çok açik y e samimi bir §ekilde "Sayin Bakan, ne
biz erkek avukatlar bayan mes1ekta1arimizla, ne bayan mesIektalanmiz
bizle evienmek istemiyor, her birimiz sosyal guvenligi alan bir e
peindeyiz. Eger, bizler birbirimizie evlenemiyorsak, bunlann musebbibi
de sizlersiniz" diye bana soylediler.
Eksi hukukçular, avukathk meslegini zengin olma meslegi degil,
onur meslegi olarak tanimIamilar. Bu tanimlamada tamamen hakhhk
payi olsa da, ekonomik gUce kavuamami y e günü kurtarma çabasi
içinde çirpinin mensubunun ekonomik derdine derman olunamadigi,
sosyal guvenliginin saglanamadigi, evlilik duflncesinde bile "ne olur, ne
olmaz" diyerek sosyal guvenligi alan bir eg arayi' içerisine sevk edildigi
bir tablo içerisinde, meslek kuru1uu olan barolann ye de Turkiye
Barolar Birliginin, meslek onurunu korumada ne derece etkili
olabilecekier elbette duundurUcudür. Zamanimizdan çok once, 1933
yihnda uluslararasi bir hukuk kongresinde yer alan sonuç bildirisinde,
"baro bir avukat teki1ati olmak itibariyle, gerek mazide ye gerekse her
halde her §eyden evvel tekilatm §eref ye itibanni vikaye etmek
vazifesini deruhte etmitir. Tqldlattn §eref, itibar y e nufuzunu
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himayeyle mukellef olan ibu teekkü1ün bir vazifesi de, azasrndan
hiçbirisi ye de mumkUnse onlarin aile efradindan hiç kimsenin
namiistahak bir sefalete dumeme1erini dikkat edilmektir" dénilmiflir.
Aradan geçen bunca zamana ragmen, bugun için dahi hak1ihini kabul
etmekten kaçinamayacagimiz ye de her vesileyle due getirmeye
ça1itigim bu görüe karin, katledilen meslekta1arimiza ye aile
efratlanna kari, rahatsizlanan, i görernez hale gelen mes1ektalarimiza
kari tek yapabildigimizin yardim kampanyalari olmasi üzUntümUzUn
kaynagmi oluturmu, çok açik soylemek gerekirse utancimiz ayibimiz
olmutur.
Bu nedenledir ki, TUrkiye Barolar Birligi Yonetim Kurulumuz
goreve geldigi ilk gunden itibaren, duygu ye Likir birligi içerisinde bu
ayibi ortadan kaldirmayi amaçlami ye Turkiye Barolar Birligi Sosyal
Guvenlik Komisyonunu oluturmutur. Burada isimlerini zikretmek
durumundayim, bir görev olarak addediyorum. Antalya Barosu
avukatlanndan y e Antalya Barosu YardimIama Sandigi
yoneticilerinden Sayin Av. Mine çine, Sayin Av. Vandet Ogler, Ankara
Barosu avukatlanndan y e Ankara Barosu Yardim1ama Sandii
yoneticilerinden Sayin Av. Mebmet Cengiz, Sayin Av. cetin Dogan
çemen, Aydin Barosu avukatlanndan Sayin Av. Senel Baterzi ye
Hukuk Kursusunde Yrd. Dog. Dr. Suleyman Baflerzi ile toplantilar
sonunda varilan sonuç bir rapor haline donUflUrUlmü ye bu göru
Türkiye Barolar Birligi Sayin Bakan ye Yönetim Kurulu Uyelerinin yarn
sira, Istanbul, Ankara, lzmir gibi hem bUnyesinde cok avukat, hem de
konuyu acabilecek bilgi ahveriinde bulunabilecek ogretim üyesi ye
uzmanlann bulundugu barolanmizin saym bakanhk1arrna
gonderilmitir.
Bugun için 50 binin Uzerinde, ileride daha da çoa1acak olan
avukatlann kendi geleceklerini ye savunma mesleini ilgilendiren bir
konuda "biz yaptik oldu" duuncesiyIe hareket edilemeyecegi ye de
"hiçbirimiz hepimiz kadar iyi olamaz" mantii cerçevesinde gecikmeye
biraz yer vermi olsa da, konunun belirtilen barolar çerçevesinde,
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duzeyinde tartimaya açilmasinin yerinde bir hareket ye TUrkiye Barolar
Birlii Yonetim anlayiina da yakian bir tutum oldugu inancimi
belirtmek isterim.
Degerli meslektalarim; bizim komisyon raporu, arkasindan
Istanbul Barosunun, Izmir Barosunun, Ankara Barosunun göruleri,
bunun arkasmdan birtakim saym milletvekillerimizle Turkiye Barolar
Birliinde yaptigimiz gorumeler. Zamammiz kisitli, kimilerimiz
donecek. Ben, bu ça1imalari, raporlari, bütün delegeler, butun baro
bakanlik1arina gondermek istiyorum. Ondan sonra sayin Yönctim
Kurulu kabul ederse, tekrar bakan1ar1a bir araya gelip bunu tartimak
istiyorum. Zannederim, goruler, tezier, antitezier ortaya çikti, sentezi
mutlaka hep birlikte bulac4iz, bu ii kokunden çozecegiz.
Hepinize saygilar sunuyorum. (Alkilar)
BAKAN ALL SURMEN-

Turgut Bey buyurun efendim.

Av. TUEGUT INAL (Balikesir Barosu Delegesi) - Sayin Baflan,
degerli bakanlar, Barolar Birliginin degerli bakanlari, sevgili
arkadaIanm; §imdi televizyon kamerasi polisin, o fotograf makinesi de
polisin, bu arkada sadece bir gazeteci, bugun gazetede okumadim,
dünkü kongremiz hakkinda Istanbul gazetelerinde acaba ne çikti;
bilmiyorum. Acaba haber okudunuz mu, siz gordunuz mu; bilmiyorum.
Okuyan varsa, soylemesini diliyorum, §U an istiyorum... (GurultUler)

Var, evet. Mahalli gazetelerde - olabilir efendim. Istanbul
gazetelerinde Bakarnn konumasi var, "baka yok" diyorsunuz
sanlyorum. Hukumet polisinin televizyonu diinda baka televizyon yok.
Bakin, her toplantida aagi yukari bunu dile getiririm. Hatta
toplantmin birinde, "Sayin Mecis Bakani, Saym Babakan, Sayin Adalet
Bakani, sayin parlamenterler, Sayin Danitay Bakani, Sayrn Yargitay
Baflani hog geldiniz" dedim. "Yok" dediler, "yok, onu saylüyorum
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zaten" dedim. Barolarda aagi yukari 15-20 toplantiya katildim, medyasiz
oluyor. ilk kez Adalet Bakanma bu sene rastladim. Toplanti Ankara'da
olsaydi, siyasilerin tamami, Hukumet erkam, Meclis erkani, deviet
erkani, yuksek yargi organlari, geni basin ordusu, geni medya ordusu,
yazarlar, gazeteciler, yabanci gazeteciler, duvar gibi kameramanlar
olurdu. Neden olurdu?.. Sevgili mes1ektalarim; her biriniz oyle çok
guzel konulara temas ediyorsunuz ki, onlar çeitli yazarlara konu olurdu.
Ama siz Trabzon'da, Diyarbakir'da, Tekirdag'da, Bahkesir'de
yaparsamz, onlar oraya gitmiyorlar. Biz de zaten getirmeyiz oraya,
istanbul'dan getirmiyoruz, Ankara'dan getirmiyoruz, kendimiz
geliyoruz. Onun için hitfen, Antalya toplantisi son olsun, artik biz bu
gezili toplantilara son verelim. çunku, bizim magazinvari gezili, turizmli
toplantilar yapacak halimiz yok. Burada bana soyler misiniz, delege
diinda baka hukukçu var mi?.. Yok. Peki, delegenin dirnda konuk var
mi?.. Yok. Birkaç barodan geldiniz belki. Baka gazeteci, baka protokol,
baka yazar çizer, siyasetçi var mi?.. Yok. Onder Bey Ustadim zaten
bizim delegemiz. Oysa Ankara'da olsa o zaman olacakti. Yani biz kendi
sorunlarimizi bu cebimize ahp, bu cebimize koyacak durumunda degiliz
artik, yaymak durumundayiz, duyurmak durumundayiz. Bundan sonra
hep Ankara'da olsun, onun cok buyuk yaräri var. Kendi kendimizi
aldatmayahm. Ankara'da, istanbul'da olsun, ama baka yerde olmasin
lutfen.
Efendim, bu giriimlerinden dolayi Trabzon Barosu Bakaninin
ahsinda Trabzonlulari kutlarim. Trabzonlular gerçekten guzel ev
sahipligi sundular. Karadenizlilerin §aniflda var, Ordu'dan, Samsun'a
kadar her il ev sahipligi gostermek her ii yari etti. Bu Karadeniz'in
ruhunda var, kutlanm. Son 2 yil içerisinde yeni Avukatlik Yasasi, yeni
mUesseseler kurdu âdeta, kolay degil bunlar, her 15 gunde bir
Batman'dan, Balikesir'den çanakkale'den, Tekirdag'dan buraya geldiler.
2-3 gun kahyor, tekrar 15 gun sonra geliyor ye bu devam ediyor. Her bin
30-40 sayfalik tuzUkler yapihyor, kolay degil, takdir etmek lazim. Ama biz
hukukçular insan sevmede, insan beenmede cimniyiz, cömert hareket
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etmiyoruz, ycksa kolay degil. Ama uzerimizden §U cimriligi atalim, §U
pintiligi atahm, biraz da "iyi çaliiyorsunuz, iyi yaplyorsunuz" diyelim,
ortaya koyalim. Yamur gibi hucum ediyoruz, hem de acimasizca hUcum
ediyoruz. Yer degitirelim, yer degitirin lutfen, Yonetim Kurulu üyesi
olun, Batman'dan, anliurfa'dan, Mara'tan, Rize'den Ankara'ya
bakalim, 15 gunde bir gelin bakalim kolay mi?.. MQdafaamiza bile zor
gidiyoruz.
Degerli arkadaIarim; birkac konuya deginmek istiyorum. Bundan 2
ay once mikrofonda konuurken Meclis Bakanim Bulent Arrnç, 6
milletvekili, cumhuriyet savcilari, çok sayida emniyet mudüru, hakimler,
§unlar, polar vardi, 300 kii. BRT Radyosunun kuruIu yildonumü
nedeniyle yapmi oldugum konumamda, "siyasal olaylara hep
deginirim, burada birkaç olaya deginecegim. Sayin Meclis Bakani
sizden rica ediyorum, bundan sonra ihtilal dUdukleri çahndiginda, Meclis
feshedildiginde, demokrasi askiya alindigrnda, rafa kaldirildiinda
Meclisi en son terk etmelisiniz, sizin cesedinizle Meclis kapanmali, terk
etmemelisiniz; bu bir. Nuran Gunyaka isminde bir hanimrn aleyhinde
dava açihyor, hamm 32 yainda, 40 yil geçiyor, dava devam ediyorum.
Nuran, Nuran nine oldu ye dava devam ediyorum. Pes artik, 40 yil dava
devam ediyor. Uçuncu ey §u: Bundan tam 64 saat once jandarmaya turp
gibi 3 delikanh giriyor, resmi doktor raporlariyla sabit olduu üzere
çurük çikiyor. Jandarmaya çuruk çikilmak için mi giriliyor? Siz
istediginiz kadar bakanhgi kurun, Meclis tahkikat komisyonu kurun, il ye
ilçelerde ii tahkikat komisyonu kurun, CMUK'u guzelleflirin, ikenceye
cezayi artinn, VIZ gelirim ikencecilere, elmayi çürüten içindeki kurttur;
biz kurttan §ikayetçiyiz" dedim; konuma aynen kelimesi kelimesine bu.
2 gUn sonra Jandarmadan cumhuriyet savclhglna bir yazi, "Birineisi,
konurna yapan A. Turgut Inal, bu konumasiyla Jandarmamn emniyeti
maneyi §ahslna . hakaret etmitir. Ikincisi, ayukatlik görevini suiistimal
etmitir, hakkinda ... açilmasini ricam olur. Jandarma bilmem kim."
Arkadalar, ben A y . Turgut Inal olarak, "3 delikanli turp gibi giriyor,
doktor raporuna gore çuruk çikiyor" diyorum, bin defa soylUyorum, bin
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defa sOyleyecegim. Bunn soylerken, kendimi sanik almaktan kendimi
kurtaramazsam, garip yurtta nasil kendisini kurtarsm, agzini nasil
açsin?.. 20 sene once "adalete demokrasiyi sokamadik" dedim, hadi
saniksrn. 25 sene Once "Adalet Bakani kaldirmali" dedim, hadi saniksin.
Bak, cumleler bunlar, §imdi de saniksin. Yasalar degiiyor, guze11eiyor,
ama zihniyet degimiyor. Ac agzini, hemen manevi §ahsiyet, bu ne biçim
manevi ahis?.. Ben, bu manevi ahis1a bir gun oturup gay içemedim.
(AIki1ar)
Lütfen, olayi çozelim. Ulke yurttainin imani gevriyor. CMUK
jandarmada, emniyette yazi1mi, matbu "geç onu" diyor, okuyan yok. Ne
demek avukat tutmak?.. Ne demek haber vermek?.. Ne demek kelepçe
takmamak?.. Ne demek ayri nezaret odasi o1acakmi da, bilmem 2,5
metre o1acakmi da, yemek o1acakmi da, ne yemegi arkada1ar?..
Saghkmi... Ne saghi, imanin gevriyor vallahi. Sanik olmayin,
gOrUrsunuz, bakin orada sizin avukathgrniz geçiyor mu?.. Ondan sonra
kalkip, "gag atladik" falan. Ne cagi atladik?.. ii tahkikatlarda kaç kii
dOvüluyor?.. Bilimsel anket yapilsin bakalim, 1 000 kii çagnlsm, dava
bittikten sonra "ne oldu?" veyahut bittikten sonra "avukat tutmak istiyor
musun?" diye soruldu mu?.. Yapin bilimsel araflirmayi, ne CMUK ya
arkadaIar, CMUK, baçavuun emri, olay bu. Ondan sonra biz
ka1kyoruz, ha bire insan beenmiyoruz, ha bire veryansin, yurttain
imani gevriyor vallahi. Birakin sanikhgi, §ahitlige götureceksin ayaklan
titriyor, hâlâ titriyor. (A1kiIar)
2003 yihndayiz, "jandarma, emniyet, karakol, mahkeme, savci, hiç
tekin degil, ne oldugu, nereden geldigi, nereden ge1eceini bilemezsin,
vallahi vuruldugunu anlayamazsm" diyor. Dikkat edin, "adalete dutuk"
diyoruz, "dama dUfluk" diyoruz. "Dama dfltuk, adalete dutuk" denilir
ml?.. Düecekyer, ondan kendimizi kurtaramiyor.
Arkada1ar, bakin sizin için savcihktan tahkikat isteniyor, adam hadi
gOnderiyoruz, hazir cevap, "tahkikata izin verilmesine" Ben, hiç
Omrunde "tahkikat izin verilmesin" diye dosyaya rastlamadim. Gitti mi
"evet" diyor, hangi Adalet Bakanligi olursa olsun "evet" diyor. Bir gun
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de "hayir" de bakahm. Yine raddeye gelecek, yine ben sanik olacagim,
ylne Ismet'ler benim davami alacakiar, yine boyle surecek. Ama Mc
unutmuyorum, savernin birisi dedi ki, "efendim, bu davadan beraat
ederseniz eref bahedersiniz, eref kazanirsrniz" "Aman, ben §eref
kazanmayayim, sen kazan" dedim. Turkiye'de saniklik insana çok yakrn.
Bakiyorsun yaziya "muvafakath ev arama izni" Ne muvafakati ya, cat
kapiyt gir, aç içeri, tak tak çik, "ikayetim yoktur a!" Ne muvafakat ev
arama izni, tekme izni. Ondan sonra gel imza at bakahm, "muvafakatim
alindi" Oturmusunuz merkezi HukUmette ahkâm kesiyorsunuz.
Efendim, kelepçe halen devam ediyor. liçelerde, jandarmada veya
karakolda, avukatli sanigin gOrüme yeri ayri!acak. Yahu bizim Manisa
Adliyesinde, halâ avukatlarin odasi yok. Birak jandarmada, emniyette
konuma yeri ayar!amasi o!ayi.
Arkada!ar, tarim muduru "erikler çilek act", milli egitim mudUrü
"karneler §U gun dagitilacak", saghk muduru "u tarihte ai yapilacak"
diye beyanat versin, samk oluyor. Neden?.. "Beyanat veremezsin,
beyanati vali olarak ben veririm" diyor; Turkiye bu. Onun için sizden çok
rica ediyorum, bu toplantilar bundan sonra hep merkezde, Ankara'da ya
da Istanbul'da olsun.
Avrupa Insan Haklari Mahkemesine bavurmanizi rica ediyorum,
lutfen bavurun. Her dosyada Avrupa Insan Haklari Mahkemesine
bavuracak sebep bulabilirsiniz, uzamasindan, eksiginden,
adaletsizliginden, haksizligrndan, §undan, bundan. Vatanda, bu masraf
yukunden bikti artik, her gUn masraf yuku, masraf bindire bindire imam
gevriyor, "Allah kahretsin dava açmiyorum, beter olsun Allah'a havale
ediyorum" diyor.
Ama son cumle; Avrupa Insan Haklan Mahkemesine adam ister
daktiloda, ister bilgisayar!a, isterse el yazisiy!a tek dilekçeyi yaziyor,
gonderiyor, harç, tebligat, posta, yok u mahkeme, yok bu mahkeme yok,
yani masraf yok. Hatta dilekçe içenisinde Avrupa Insan Hakiani
Mahkemesine kUfretsen, hakaret etsen ya da Turk mahkemesine kUfUr
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etsen, hakaret etsen, "kUfrUnuzU geri alin, tekrar muamele koyacaiz"
diyor; ozgurluk bu.
Saygilar sunuyorum efendim. (A1ki1ar)
BAKAN- Efendim, çok teekkUr ediyoruz.
Buyurun Sayrn Nail Gürman.
Av. NAIL GURMAN (Ankara Barosu Delegesi) - Sayrn Bakan, 27.
Genel Kurulun degerli üyeleri, sevgili mesIektalarim; yarin 19 Mayts,
Mustafa Kemal Paa y e arkadaIarinin uzun, çileli, kararli, inançh bir
yola çikacaklari y e karaya bastikiari ilk gun. 0 bUyuk sUrecin hangi
koulIarIa, hangi engellerle dolu oldugu konusunda bit soz soyleyecek
degilim, çünkü biz Cumhuriyet çocuklariyiz ye biz bunlari biliyoruz.
cagd bir uygarlikta yer alabilmek için eumhuriyet yönetimini kabul
etmiiz, arkasindan her §eye karin iyilige dogru gitmeye çaliaii bir
demokrasinin sahibi oImuuz. Uluslar, çagda uygarhk düzeyinin
neresinde yet alabilirlerse o derece etkin olurlar, yurttalarini o derece
mutlu ederler.
Ben, bu konumayi Trabzon'a geldigimde 4-5 genç bayan avukat
arkadaimIa soyleprken duydugum y e ogrendigim bir olay nedeniyle
yapmayi kendine görev bildim y e bu balangici da Ozellikle seçtim.
çunku, bugun Cumhuriyetin, Cumhuriyet devrimlerinin temel ilkelerini
açtktan, pervasiz y e hatta zaman zaman korkusuz karisina alip,
cumhuriyete de, demokrasiye de, insan hakianna, hukuka da meydan
okuyan bir anlayila kari kariyayiz. (AIJular)
0 anlayig daha dun "demokrasi araçtir" demiflir. 0 an1ayi,
"camiler kqlamizdir, minareler de sUngümUzdUr" demitir. Bunun
amáci cok açiktir arkadalanm. Burasi bir birlik genel kuruludur, hukuk
siyasetsiz, siyaset de hukuksuz olmaz. Eger, bir ulkenin hukukçulan
"aman biz siyaset yapmayahm, aman filan partiye yakin durmayahm
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veya uzak kalahm" gibi temeldeki anlayiflan uzaklaan bir anlayia
sahip olurlarsa, o ulkenin insanlari olani biteni iyi tanimlayamaz da,
gününü ancak yaabilirse, gelecegimizi tehlikeye duurUyoruz demektir.
çok ozur dileyerek, içtenIiimi pay1aacaginizi bildigim için
soyluyorum, Ataturkçü olmak, laiklik üzerine buyUk soylevler çekmek,
butun her yere yazip çizmez artik biz&yetmeyecektir. çunku, devietin
okullarindan daha iyi orgutlenmi, hatta Turkiye'de degil, dunyarnn her
tarafindan Fetullah Hoca Efendinin okullan vardir. Siz, "8 ml yapalim,
12 mi yapalim', '12 yapalim' diyenler, u anlayitadir, Orduevinden
gehyorlar, '8 yapahm' diyenler de bizim evden geliyorlar" gibi suni,
meseleye yukandan bakan anlayilarla vakit geçirirken, onlar maalesef
kabul etmek zorundayiz ki, çok ciddi yol almilardir.
Buradaki sozU, bu girii fazia uzatmiyorum ye size bir metin
okuyorum: Trabzon Baro Bakanimizin ikãyet edildigi... Kim
tarafindan?.. Trabzon Barosunun mensubu bir avukat arkadaimiz
tarafmdan. Ozellikle bayan arkadalanmdan özür diliyorum, bu çünkü
televizyonlarda, gazetelerde yayinlanmig sozlerdir. Sizierden de özür
diliyorum, bunu yazan her ne kadar utanmamisa da, ben burada
gerekten size nakletmeyi bir utanç vesilesi sayiyorum, ama görev
biliyorum. Bazi bolumlerini okuyorum: Birakrn u turban hikayesini,
uydurmasirn, turban iddialari devede kulak degerinde bile degildir artik.
Trabzon Barosunda baro odasinda oturan birkac bayan meslektaimizin
giysisini, oturu biqimini ye davraniini anlatan bir bildiridir bu.
"Fervasizca tehir yanina girilen vucutlarin her organlari nefretle ye
ikrah edilerek seyredilmektedir. Gogusler iki balon, kalçalar iki balon, on
ye arka yarikiar bile butün vücut hatlari gerilmi, gobek ye bel deriler
açik, bir kadinin yatak odasindan baka yerde saklayacagi bu cinsi
uzuvlari tehir meta olmu" diyor avukat.
Ne ilgisi mi var?.. Onu anlatmaya ça1iiyorum. Dikkat buyurursaniz,
söz aIdiim madde, meslek, meslekta ye yargi sorunlartyla ilgilidir ye
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hen Genel Kurulun gundemini baka yerlere goturmemek için ozellikle
bu maddede sOz almayi uygun buldum. (AlkiIar)
"Pantolon erkekierimizin hiçbirinin cinsi organlari tehir edi1memi,
kimsede g6ru1memi, haya ye ahiak korunmuflur, ama kadinlarimiz,
kizlanmiz, mes1ekta1anmiz, pantolon giyme bahanesiyle en mahrem
olan cinsel uzuviarirn peii'asizca tehir etmi1erdir" Sevgili
arkadaIarim; bu zat, bu bildiriyi Trabzon'da yerel basinda dagitiyor,
Trabzon Valisine getiriyor. Trabzon Va1i1iinden yapilan i1em u:
Trabzon Valiliginde görev yapt'girn sanan Vali Hey veya yetkihlerin
"Gulbahar Hatun Mahallesi, filan mahallede 76'larda gosterilen avukat
filancanin Valilige verdigi 10 Ocak 2003 tarihli dilekçesinin ekieri i1iikte
g6nderi1mitir. -Bu size parçalarini okudugum dilekçe- Konunun
incelenerek yasal gereginin yapilmasini ye ilgili dairelere
gonderilmesini..." Ilgili dairelere bir vali araciligiyla gonderilmesini, yani
buna uyulmasini, özen gosterilmesini, yani buna katildigirn bildiriyor.
Hukuk ne yapiyor?.. Yani Cumhuriyetin savcilari degil de, cumhuriyet
savcisi ne yapiyor?.. Cumhuriyet savcisi da, bakiniz ne yapiyor?.. Bu
bildiriden an1aiIan, bu iIe soruturma gorevlisi Sayin cumhuriyet
savcisi hiçbir gey anIamami olacak ki, bu bildirinin metninin suç olup
olmadigini Ankara'daki bir biIirkiiye gonderiyor. Oradan "bu bildiride
suç unsuru yoktur" yani bu bildiride Kiyafet Yasasina aykiri bir ey
yoktur, tahkir yoktur, tay zif yoktur vesaire hiçbir ey yok ye
soruturmada bu avukat, kii hakkinda takipsizlik karari veriliyor.
Trabzon Barosu bu davrani ye bildiri sonucunda kinama cezasi veriyor.
Ayrica mesele, kari1ikh olarak ceza ye hukuk mahkemelerine
g6t0ru1mutur. 44 Trabzonlu bayan arkadaimizin da, bu davada ye bu
ikayette taraf oldugunu biliyoruz.
Degerli arkadaiarim; demokrasilerde ye hukukta cifte standart
olmaz. 19 Maps 1919'da Anado!u'ya çikanlarin karisinda, "sizi
mandamiz altina alalim" diyenler vardi, tipki bugun aagidaki komuya o
mandayi uygulamaya kalkanlar gibi. BirIqmi Milletler hukukunu
çigneyip, o ulkenin ortasinda, yukarisindaki, aagisrndaki insanlarla kol

25

NAiL GURMAN

27. OL4M
GENEL
KURULU

kola girerek çigneyip, insan haklanrn cigneyip, yeni bir hukuk kurmaya
ça1ian bir mandaci deviete, ayni tarihierde yine karimiza Sevr'i bize
dayatan baka emperyalist ulkeyle, yani Amerika Bir1eik Devietleri ye
tngiltere'yle el ele vermi bir zihniyet, bugun dünya hukukunu, BirIqmi
Milletler Hukukunu çigniyor. Insan Hakiari Mahkemesine bavuran ban
an!ayi!ar, Bir!emi Milletler hukukunun çignenmesi karisinda §imdiye
kadar bit §ey yapmadilar, o istilacilarla beraber oldular, ama "bundan
sonra ne yapacakiar?" diye duünüyorum.
Degerli arkadaIarim; tabii Id, bu dosya Barolar Birligine de ya
gitmitir, ya gidecektir. Ben, hiçbir kuru1uun alacagi karara bir etki
yapacak noktada degilim, ancak olayi size anlatmaya ça!iflim. Bu olayl
Gene! Kuru!un gundemine de tek neden!e getirdim: Bu bir salam
politikasidir, bit u!kenin bagimsizhgi, bir ulkenin hukuku, bir ulkenin
deviet butunhiu, bir ulkenin demokrasisi boyle di!im di!im goturulur,
boyle yok edi!ir. (A!kilar) Bir cumhuriyet ye demokrasi boyle yok edilir.
Bizim bu noktadan itibaren butun Ozenimizi, butun mucadele gücümUzU
bura!ardan ba!ayarak, her yerde gOsterme zorun1uIuu vardir. Neden?..
"Efendim, baro siyaset yapmaz" Bu siyaset degil, bu ulkenin rejimini
korumaktir, demokrasisini korumaktir. Aynca siyaset yapmak da ayip
bir ey degildir. Siyaset de yapmazsak, 10 milyon seçmeni sandik baina
gOturmezsek, sonuç da bu olur.
Degerli arkada1ar; mevcut iktidar ye onun buraya ge!mek zorunda
olan, takiyesini en yuksek noktaya getirdigi 1cm, bu iktidar, buraya ge!en
Ada!et Bakani ye Hukumeti, Babakanhk Denet!eme Kuru!unun feshiyle
yetkilerinin Sayiflay'a verilmesi konusunda Oneri getiriyor. Yerel
yOnetim!er!e ne getirdikierini pek iyi bilemiyoruz. Bit süru rezaletin
teme!i dokunu!mazlii, Sayin Birlik Bakanimiz raporunda açtkhk!a
beIirtmi!erdir, dikkatle okudum ye bun!ar hepsi Ortiiluyor.
Sevgili arkada1arim; bu Gene! Kuru!a kiisel o!arak önerim §udur:
Baro!ar Birligi bu dosyayi Ozenle inceleme!idir. Bana gore boyle bir
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SpjiãI insanrn bu onurlu cüppeyi giymesi doru degildir ye bir an evvel buna
son verilmelidir. (Alkilar)
Bundan hareketle, hepimiz nefes aldigimiz her an, attigimiz her
adimda, yaadigimiz her ortamda bugun demokrasiyle dalga geçenlere,
bugun Cumhuriyete numara koyanlara y e herkese ragmen, Cumhuriyet
devrimlerinin temel ilkeleriné inarnyorsak ye demokrasiyi yaatmamizin
her eye ragmen bir sUrü §eye çOzüm olacagmi biliyorsak ye buna da
guveniyorsak, gOrevimizi her saniye, her ekilde unutmadan yapmak
zorundayiz. flu dUzende gittigi takdirde, kotumser olmak istemiyorum,
soyledigim bir sözü tekrar etmek istiyorum. Ne kadar çok demokrasiye
inansak da, ne kadar çok Ataturk devrimlerine inansak da, somut olarak,
kii olarak, bulundugumuz her yerde tavir koymadan, inancimizi
gostermeden, bu gibi rezaletlere kari çikip, bunlari engeliemeden bu
Cumhuriyeti y e bu demokrasiyi koruyamayacagimiz endiesindeyim.
Dolayisiyla, Barolar Birliginin ye barolarimizin, tabii ki kendi iç
sorunlariy!a ilgili olmamiz bizim en bali gorevimizdir. Ama bir
meslektaimz, arkadainiz olarak, boyle bir olayla, "konunun diger tarafi
da bizim asli gOrevimizdir" diye belirtmeyi naçizane gOrev saydim.
Vaktinizi aldigim için teekkur ederim, saygilar sunarim. (A1kilar)
BASKANVEKILI NA GOK- Sag olun.

Efendim, Gundemin 13. Maddesinde gelecek Olagan Gene! Kuruhun
Antalya'da yapdmasini karar1atirmitik. Tarihin Mayis ayi oldugu
muhakkak bilginiz dahilinde zaten.
Erdener Yurtcan buyurun.
Av. ERDENER YURTCAN (Istanbul Barosu Delegesi) - TeekkUr

ediyorum Sayin Bakan.
Türkiye Barélar Birligi Gene! Kuruhuna ilk defa katiliyorum. Burada
Istanbul delegesi olarak gOrev yapiyorum ye sizlerle birhikte olmaktan
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mutluluk duyuyorum. Benim için bu toplantrnrn duygusal planda çok da
onemli anlari oldu. Ayni eUppeyl taidigimiz, §erefli avukatlik hizmeti
yaptiimiz eski ogrencilere de burada rastladim ye "hocam, §U sene
sizinle ça1imiflik, siz bize birtakim §eyleri derste gostermitiniz"
demeleri, beni son derecé mutlu etti; onu da sozlerimin bainda ifade
etmek istiyorum. çok heyecanli bir kariIama oldugunu da belirtmeden
geçmek istemiyorum.
Temel avukathk meslegidir ye Tflrkiye barolari ye Turkiye Barolar
Birligi, avukathk mesleginin orgutleridir. Dolayisiyla, bu orgutlenme
yap's' içinde degiik boyutlarda hizmetlerin gorulmesi söz konusudur.
Once ulkemizde avukatlik hizmetinin ne halde oldugunu iin içine
çekerek, belki biraz olmasi gerekenler uzerinde durmak istiyorum.

ThAI

Hemen bir tespit yaplyorum ye diyorum ki, her zaman her yerde
soyleyegeldigim ye yazdigim bir husus, bir meslege §eref ye itibari da
kazandiracak, o §eref y e itibari da kaybettirecek olanlar o meslegin
mensuplaridir. Bu noktadan hareketle avukatlik mesleine sahip çikmak
zorundayiz, her soruna gogus germek durumundayiz. 0 kadar gogus
germek zorundayiz ki, adalet hizmetinin y e bu ulkenin hukuk alaninda
neferleri oldugumuz bilinciyle bunu yapmak durumundayiz, hiçbir
zaman "baka menfaatleri engeller" veya "bundan sonraki davalarda
kötü etki yapar" diye avukat, savciya, yargica yaranan insan degildir;
hukuk adina hizmet eden ilkeleri olan, o ilkeler çercevesinde mucadele
eden insandir. (Alki1ar)
Uzulerek ifade ediyorum, burasi bir aile meclisidir, burada her §ey
konuuIur, belki biraz kollar incinir, belki zaman zaman k,nhr, ama yen
içinde kalir, buradan güle oynaya, kol kola çikilir. Avukatlar, duruma
salonunda yargiç gUn verirken, "emredersiniz efendim" diyemez, ben
bunu kabul etmem. (A1kilar)
Bunu yapanlar var, "niçin bunu yapiyorsunuz?" diye etekierini
çekiyorum, bunu yapamaz. Yargiç gUn verecektir, dogrudur, uygunsa a
gun kabul edilir, uygun degilse "u gUn duruma yapilabilir mi?" denilir.
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Yillardir bu cüppeyi §erefli taiyorum, teorinin yarnnda pratigi
ogrendigime inanlyorum. Deviet Guvenlik Mahkemelerinde durumalara
girildigi zaman, durumarnn sonunda avukatlann duruma salonundan
çikarilmasi, ara kararlarm yazdinlmasi ye duruma günlerinin de onlara
daniilmadan belirlenmesini kabul etmem mumkUn degildir, buna
kesinlikie kari koymak zorundayiz. "Deviet Guvenlik Mahkemesi, bizim
muvekkillerimizin aieyhine karar verir" yaklaimiyla, birtakim hukuka
aykinhldari kabul edemeyiz.
Mahkemelerin toplu sistemde çalitigi agir cezatarda, Ozellikle son
zamaniarda gordUgumuz çok sarnkh davalarda, durumalarin sonunda
heyet "müzakereye çekiliyoruz" dedigi zaman, soruyorum bu salonda
ceza avukathgi yapan kaç kii "savci da bu salondan çikmalidir" itirazirn
yapiyor?.. Sevgili meslektalar, bunu yapmak zorundayiz, bu tavirlari
koymak zorundayiz. Yoksa, çok iyi biliyorum, siz de çok iyi biliyorsunuz,
kafa kafaya verip oluturulan ara kararlarla, orada yargilama yapilmasi
söz konusu oluyor. Bunlari Onlemek, engellemek avukat olarak, hukuk
meslegine hizmet eden kiiler olarak bizim Odevimizdir.
çok uzuldugum bir §eyi daha soyieyecegim: Avukatlik mesleginde
bugun siz delil ileri surmek, mahkemeye yargilamada beige sunmak
konusunda maalesef kabul edilmeyen bir rol oynamaktasiniz. Tasdik
§erhini havi bir kesinlemi bir mahkeme kararini mahkemeye ibraz
ettiginiz takdirde dahi, "bunu mahkemesinden soralim, durumayi u
tarihe tank edelim" yakiaimi bir avukatin itibarmi yukseltmez. Bu
konuda hukuk adina barolar, Baroiar Birligi, üniversiteler, bilim
kurumlan hepsi kol kola girmelidir, avukatlik mesleginin yuceltilmesi
için gereken her §eyi yapmak zorundadir. Bunu yapmazsak biz avukatlar
olarak, yapilabilecek Anayasa degiiklik1eni, yapilacak yeni anayasalanin
yargi bolumunde yer aimamiz mumkun olamaz. çunku, savcihkla
mahkeme ayri bir duzeyde mutalaa edilip, avukatlar baka bir duzeyde
mutaiaa edilirse, adalet hizmeti, adalete yapilacak hizmet, bana gOre
topal kalir.
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Dun buraya Adalet Bakanmin gelmesini ye konumasini çok olagan
kari1adigimi belirtmek isterim. Ama o Adalet Bakanirnn, iktidara gelen
siyasal partinin bir bakarn olarak, son donemde Parlamentodan geçen
yasalarda baarisiz olduunu, ben her platformda söylUyorum. Son çikan
çek Yasasma bir bakiniz, zaten karmakariik olan bir olay, daha da
karmaik hale getirilmitir; bu bir baarisizliktir. Bakiniz, Adalet
Bakanhgi bunyesinde §öyle bir tavir var: Geçen donemde yapilan
birtakim hazirlikiar, taslak y e tasari çalimalan uzerinde hiç durulmadan
Parlamentoya sevk edilmektedir ye hepimizin çok iyi bildigi biçimde
Parlamento buyuk bir sürat içinde çaliarak, çok bUyük hatalar yaparak
yasalari çikarmaktadir. DUn Adalet Bakani burada diyor ki, "istinaf
kanun yolu ye bolge mahkemeleri mutlaka çikarilacaktir" Hayir, biz
avukat olarak meslegimizi seviyorsak, bu Ulkeyi seviyorsak, adalet
hizmetinin yucelmesini y e adaletin amacina uygun kisa surede gerçege
uyan, insan hak ye ozgurluklerine dayali ye saygili yargilama istiyorsak
istinaftan yana tavir koyamayiz. Bu noktada Turkiye Barolar Bir1ii
Yonetim Kurulunu kutlamam gerekir, bu konuya egilmilerdir,
uluslararasi bir sempozyum yapmitardir ye orada çok açik bir tavir
koyulmutur y e bu tavir mutlaka surdurulmelidir. çok buyuk bir
talihsizlik olarak görüyorum, bazi toplantilarda maalesef Adalet
Bakaniyla karilikli gelemiyorum. Açili oturumlarda Adalet Bakani
konuup gidiyor, sonra bize soz sirasi geldigi zaman yUz yüze bir
görUme yapamiyorum. Ankara'daki istinaf toplantisina katilanlar çok iyi
hatirlayacak, orada konumami §oyle bitirdim: "Sayin Adalet Bakani siz
burada yoksunuz, ama ben size §U anda sesleniyorum: Lutfen, bu tasariyi
geri çekiniz, bu tasàn ulke hayrina bir tasari degildir, donmeyen çarka
yeni bir çomak sokmaktir" dedim y e bu duuncemi sizierle de bugun
burada paylamak istedim.

1WAi(4I

Bir baka daha var, o da §udur: Ceza alamnda çalian bir insan
olarak, bUyUk bir guneellik içinde Turkiyeye damgasirn yakinda
vuracak, Parlamentoya sevk edilmi iki onemli ye bUyUk yasanin tasarisi
BuyUk Millet Meelisinde, Turk Ceza Kanunu y e Ceza Muhakemeleri
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Usulu Kanunu. Bunlar, gUnceldir, bu konuda Turkiye barolarma ye
Turkiye Barolar Birligine bu tasarilari tartimak ye Tutkiye için lyl
sonuçlar doguracak çahmalari ye defliklilderi yapmak, buna bit zaman
ayirmak, çok aceleye getirmemek ye bu yasalari çikarmak odevi söz
konusudur. Avukatlar orgutu olarak, bu konuya eiImek ye bu konuda
ça1imaIar yapmak, bence mutlaka gerçekleflirilmesi gereken bir
hizmettir.
Avukatlik hizmetiyle ilgili olarak §unlara da kisa kisa deineceim:
Staj meselesi y e genç insanlara olanak saglamasi meselesi. Bu konu
hukuk, yasalar, yOnetmelikler mutlaka zorlanmandir, avukatIiin
kakeninin stajdan geçtigi unutulmamah, bu genç insanlara mutlaka en
iyi §elulde el uzatilmalidir ye yardimci olunmalidir; hem bilgi düzeyinde,
hem parasal dUzeyde benim gOnlUm bunu ister. Bunu gerçek1etirmek
boynumuzun borcudur. Bu i burada bitmez, istikbalini sag1ayamami
genç avukatlann durumunu da degerlendirmek zorundayiz. çok net bir
resim çizecegim: Bu konuda yasal duzeyde, yapida bir yanh1ik var.
Avukathk haM tek baina veya birkaç kiinin bir araya gelerek
kuracakiari bUrolarda yapilan bir hizmet sanihyor. çagda yak1aimda
bu boyle degildir. Belki, içinizden §u an diyorsunuz U, "hoca 46/67 sayili
bilmiyor" Ben biliyorum, orada gostermelik avukathkta §irket
oIuturmayi da biliyorum, ama bir elle verip, Obur elle alindigini da
biliyorum. Siz, Maliye planinda "avukatlik serbest meslek olarak kii
dUzeyinde kalir" derseniz, o Orgutlenme zaten olmaz. Bunlari niye
anlatiyorum?.. Orgutlenmeler kurulacaktir, buyuk sayilarda avukatlar
bir araya gelecektir, o gençleri bunyelerine alacaklardir, hem eitim
dUzeyinde, hem parasal dUzeyde onlara kucak açacaklardir ye bu ancak
boyle yeerebi1ir. Avukatlik bir usta-çirak ilikisidir. Avukathi
tecrubeyle kazanirsiniz, hizmeti gOrerek kazanirsiniz; hatalar yaparsiniz,
sonra hatalarinizi duzeltirsiniz ye geliirsiniz.
Sabah burada bir §ey duydum, o konuyu da kesin olarak bit tavir
degiik1igi Onermek istiyorum: Meslekiçi eitime evet, meslekiçi egitime
katilarilara Iutfen sertilIka falan vermeyin. Bilgi verin, sertifika vermeyin,
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çunkü insanlar o sertifikayla, Sayin Bakanin da konumasrnda belirttigi
eki1de olayi baka duzeylere çekebilirler. Bu da, meslek adina, bence
çok iyi sonuçlar dogurmaz.
Bu konularda çok konumak isterim, çok ey1er soylemek isterim,
çogunuz da bunu bilirsiniz, beni diniersiniz, yazdiklanmi okursunuz,
ama ben kimsenin sabrrni tairmam, Erdener'i tanlyan herkes bilir.
Hepinizi yurekten kucaichyor, teekkur ediyorum. (A1ki1ar)
BASKANVEKIL I. Buyurun Sezgin Bey.
SEZG!N TANRIKULU (Diyarbakir Barosu Bakam) - Sayin
Bakan, oncelikie bir konuma talebinin bu §ekllde yerine getiri1i
biçimini Kongre delegesi olarak dogru bulmadigimi belirtmek isterim.
Ogleden once Sayin Bakan soz aldi, dUnku konumaIartn üzerine ye
delegelerin diger konuma1ari Uzerine sozier soyledi. ondan sonra da
kiiIik hakiarima bir saldin oldugu gerekcesiyle burada soz istedim,
ögleden sonra yerilecegi soylendi. imdi Bakan sOz veriyor, sirami
gosteriyor, siz baka siralar gosteriyorsumlZ. Bunn uygulama olarak
dogru bulmadigimi oncelikie belirtmek isterim.
Kongremizin degerli uyeleri, ben ilk defa Turkiye Barolar Birligi
Kongresine katildim. Bundan Once bu kursulerde konumamitim.
Ancak bagimsiz savunmarnn, ozgür savunmanin birçok kürsUsunde
konutum. Kiiligimi bu kursulerde bulmadim, bu kursulere de
guvenmiyorum. Benim kiiIigimi buldugum nokta, OzgUr savunmanin
kürsüsudür. Bu nedenle Sayin Bakanin ogleden önceki bu nitelemesini
de dogru bulmadigimi belirtmek istiyorum.
Ayrica ogleden onceki oturumda Sayin Bakanin eleflirilerini
cevaplarkenki uslubunu da, hen Diyarbakir Barosu Bakani olarak,
avukat olarak dogru bulmadigimi da belirtmek istiyorum. Ben, dun bu
kursude konuurken ezbere konumadim, konuma metnim vardi. Bu
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konuma metnimi de özenle haziriadim y e yazili olarak getirip Divana da
verdim. Bu konumamrn arkasindayim, bu konumanin sahibiyim ye bu
konumamdan bir adim geri atacak durumda degilim.
Ben, burada bir tehiikeye dikkat cektim ye bunu Kongremizin
bilgisine sundum. Turkiye Baroiar Birligi yönetmelikler yapmi, bu
yonetmeligi Turkiye Barolar Bir1ii Yönetimi yapmi, buniar kutsal kitap
degil, degitiri1emez degil. Ben buniara dikkat cektim, fakat "bunlar
degitirjiemez" gibi bir yak1aimia ortaya konulmasini da dogru
buimuyorum. Keza, ben y e Diyarbakir Yonetitn Kurulu, ruhsatlaria ilgili
karar alirken, kararimizin son eumlesinde aynen §U vardi: Bu kanun 10
Mayis 2001 tarihinde yürur1ue girmitir. Kanun daha Ustte bir normdur.
Keza, yOnetmehk 10 Haziran 2002 tarihinde yururiuge girmitir.
Yönetnjeijk bir duzenieme yapmiflir y e Türkiye Barolar Birhgi bu
yonetmeligi haziriamitir. Eger, bu yonetmehk yurUrluge girmise,
Resmi Gazetede yayimianmisa Sayin Yonetim bu yonetmeligi
uygulamak için niçin Arahk ayina kadar bekiemitir. Ben Yönetim
Kurulu Kararinda buna dikkat cektim y e kararin son cumiesi aynen
§Udur: "Yonetmeligin 19 Haziran 2002 tarihinde yurUriuge girmesine
ragmen, bugune kadar uygulanmadig i da dikkate abnarak, yeniden
dUzenieme hususunun duünulmesinj, Türkiye Barolar Birhgine
gönderilmesine" dedim. Fakat, gelen Turkiye Barolar Birligi Yonetim
Kurulu Kararinda da, buradaki acikiamalarda da buna bir yanit yoktur.
Ben yeniden bu tartimajan açmak istemiyorum.
Ben, dun Sayin Bakanin ajandasini e1etirirken aynen §uniari
söyiedim: "Ajandanizi okudum, birçok He gitmisiniz, birçok konferans
yapmisirnz. Aneak bunlarin Mr davete mi dayandigini veya kendi
isteginizie mi gittiginizi bilemiyorum" dedim. Bugunku konumasinda
Sayin Bakan §unlari soyiedi: "Davet ettiniz de geimedik mi?" Ben,
burada Sayin Bakani y e Yönetim Kurulunu Qyelerini ye Sayrn Baro
Bakanini davet ediyorum. Sayin Bakanimjz vesayet konusunda
doktora tezi gibi tez hazir1ami. Gehn, Diyarbakir'da özgUr savunma,
bagimsiz avukat y e bagimsiz barolari bir sempozyumia tartialim. Ben,
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Saym Bakanimiz ye Yonetim Kurulu Uyelerini Diyarbakir'a boyle bir
sempozyuma davet ediyorum.
Kongremize baari1ar diliyorum. (Alkilar)
BAKANVEKILI- Sayin Oya ahin buyurun.
(Istanbul Barosu Delegesi)- Degerli Gene! Kurul
üyeleri, hepinizi saygiyla se!amliyorum.
Yak!aik 6-7 yil Once Istanbul Barosu bunyesinde ozellikle vergi
a!amnda yogun sorunlar yaanacagi ongorusuyle komisyon oluturma
karan aldik ye komisyon o gun bugUndur çalimalarina devam ediyor.
Dier meslekta!arim farkindalar mi; bilmiyorum. Su dakikaya kadar
vergiyle ilgili ciddi sorunlarimiz oldugu pek dUe getirilmedi. 0 nedenle
de sOz almak istedim.
Biz, çalima1arimizi yaptigimiz sirada fark ettik ki, hepinizde belki
farkindasinizdir, vergi hukuku nedense avukatlar bakimindan hep
gundem dip tutuluyo, daha ziyade bu alan mali muavirlere terk
edilmitir. Bundan çok buyUk y e yogun hak kayiplari da doguyor. Hak
kayiplarina ugrayanlar ayni zamanda meslektalarimiz da. Biz
komisyonun bunyesi içerisinde galigmalarl yaparken, sadece
meslekta1arimiza yonelik vergi sorun!ariyla degil, ama bata Net Aktif
Vergisi y e Ekonomik Denge Vergisi gibi verginin anayasal ilkelerine
aykiri vergilendirmelerin devamrnm gelecegi ongorusuyle yola çikmitik
y e verginin anayasal ilkelerini sUrekli gundemde tutan toplantilar yaptik.
Hayat standardi esasi, belki bizler açisindan belli bir koruyueu
emsiyeydi. Ama hayat standardi esasma gOre vergilendirme de artik
ortadan kallctiktan sonra, yogun sorunlarla karilaacagimiZa inaniyoruz.
çunku, vergi idaresinin vatandaa baki açisi bellidir ye avukatlar da
bundan soyutlanmi degildir, karilikli bir gUven problemi vardir. Vergi
idaresi vatandaina surekli vergiyi kaçiran gOzUyle bakmaktadir,
Av. OYA AHIN
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vatanda da genel olarak idareye "odedigim vergiler dogru yere
gitmiyor" inanciyla kaçmma egilimi icerisindedir.
Biz Istanbul Barosu olarak, Maliye Bakanligma bir mflracaatta
bulunmutuk. Aslinda ilk once müracaatimizi Istanbul Defterdarligma
yaptik. Kari tarafa yuklenen vekalet ücretlerinin vergilendirilmesjnde,
bit meslektaimizm müracaati üzerine sorunlar yaandigini gorduk.
Biliyorsunuz, Avukathk Kanununda bit degiiklik yapildi ye kari tarafa
yüklenen vekalet Ucretlerinin avukata olacagi yolunda bir yasal
duzenleme geldi. Bunun vergisel cozumlemesinin nasil olacai ciddi bit
problemdi y e biz Istanbul Defterdarhin 1 mUracaat ettik, defterdarla
gOrufluk, alt Orgutlerle gOrutuk y e sonuctakendi gOruumuzu bit nebze
de olsa onlara kabul ettirdik diye inandik. Biz komisyon olarak
4;alima1arimizi sürdUrUrken unu tespit ettik ki, kari tarafa yuklenen
vekalet ücreti, bir hizmet kariligi ahnan ücret degildir. çunku, bizim
kari tarafla herhangi bir hukuki ilikiye girmemiz mUmkun degildir, biz
hizmeti müvekkilimjze vermekteyiz, bu yargilama giderleri icerisinde
tazminat niteliginde bit ücrettir. Dolayisiyla, bizim gelitimizdir, ancak
hizmet karihgi alinmadigi için KDV söz konusu olmamalidir ye gelir
vergisi kesintisj, yani stopaj kesintisi de yapilmamalidir. Istanbul
Defterdarhgi, sOzhi gOrumeIer sirasinda bu gOrUu kabullendi. Fakat,
daha sonra ozellikle bunun çok buyuk bit avukat kesimini gordugu
zaman olsa gerek, Maliye Bakanliina gonderdi. Maliye Bakanligi
nezdinde mutlaka bununla ilgili gOrüme1er yapilmasi gerektigini tespit
ettik. çunku, gordugumuz kadanyla Maliyede §öyle bir problem var:
Sektorleri y e o sektorlerjn cahma dUzenini bilmedigi için ye baki açisi
sürekli "burada bit vergi kacirilacak" dUuncesi oldugu için, sürekli
yasalari da zorlayarak vergi alma egilimi içerisindedir. Ancak, üst
duzeyde konuulduu zaman ikna edici olabiliyorsunuz. Biz, Gelirter
Genel Muduruyle yapmi oldugumuz sozlu gOrumelerde de, "evet, siz
haklasiniz" cevabini aldik. Fakat, geçtigimiz gunlerde Barolar Birligini
y e barolara Maliye Bakanligmin gOrU yazisi geldi. Son derece bir fecaat.
Size burada kisaca ozetlemek istiyorum: Maliye Bakanligi görü
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yazisrnda, hem yuzde 20 stopaj kesintisi yapilmasi gerektiini inarnyor,
KDV'nin sOz konusu olacagirn sOylUyor. Fakat, belli bir kuruma veya bir
avukata ucretle bagli olarak çalianlar bakimindan, sorunu boyle
çozemeyecegini gOrmü oldugu için de, orada Avukathk Kanununu da
daha zikrettigini halde unutarak, iverenler tarafindan bunun tahsil
edilecegini y e dolayisiyla avukatm Ucret geliri olarak stopaja tabi
tutulacaini, stopaj yoluyla yergilendirilecegifli ye dolayisiyla ücretle
çalian avukatlar bakimrndan KDV'nin sOz konusu olmayaeagini
soylUyor. Maliyenin bu gOrüü, verginin anayasal ilkelerine kesinlikie
aykindir. Her §eyden Once, vergi yasayla konulur y e yasayla kaldirihr.
Katma Deger Vergisi Kanunun 1. Maddesi incelendiginde gorulecektir
ki, orada serbest meslek hizmetlerinden dogan gelirler Katma Deger
Vergisine tabidir. Oysa burada bir hizmet sOz kpnusu degildir y e bunu
Maliye atlamaktadir. Onlar neredeyse bir Aristo mantigiyla, "avukatrn
elde etmi oldugu bu gelir serbest meslek geliridir y e 'serbest meslek
geliri de, Katma Deger Vergisi 1. Maddesinde vergilendirilir' denilmiflir
o halde bu geliri de vergilendirilir" mantigiyla hareket etmektedirler.
Sonug olarak, benim burada bu sorunu size getirirken bir oneride
bulunmak istiyorum: Evvelee de, Barolar Birligi Bakaniyla bu konuyu
gOrUmufluk. Istanbul Barosu Vergi y e Idare Hukuk Komisyoflu olarak,
Barolar Birligi nezdinde sUrekli, daimi sadece bu sorunla ilgilenen bir
ahma komisyonu oluturulmasi gerektigine inaniyoruz. çunku, biz
fiziki olarak Maliye Bakanhigina uzagiz y e §ahsi gorumeler yapilmadan,
meslegimiz onlara yeterince anlatilmadan gerçekten yanh bir yol
alinacagm gordUk. Ama surekli bu gorumeleri y e çalimayi da
yapamadik. Barolar Birligiyle ortak1aa bir çahma yuruttuklerini
ogrendik. Ama ortaklaa çalimanin da nasil yurutuldugunU §U an
bilemiyorum. Belki, bu konuda Barolar Birligi YOnetim Kurulu
Uyelerinden bir açiklama da gelebilir. Biz, Maliye Bakanliginin gOrü
yazisiyla ilgili ciddi bir çalima balatilmasi, Maliye Bakanhginda bu
konunun yeniden ele aimmasi konusunda ciddi bir çahma yapilmasi
gerektigine inaniyoruz. Sadece bu olaya Ozgü degil, çunku bizim vergiyle
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ilgili ciddi problemlerimiz var. Biz, serhest meslek faaliyeti icerisinde
vergilendirilirken, bir yigin giderimizi defterlerimizde
gOsterememekteyjz. Gelecek onyillara ilikin de vergisel dUzenlemeler
konusunda çOzüm Onerileri getirecek ye Maliye Bakanligi nezdinde bu
cahmalari sürdurecek bir daimi komisyonun varligina ihtiyaç vardir
diye duunuyorum.
Diger barolarda vergi y e idare hukuku komisyonu var mi;
bilmiyorum. Ama boyle bir çalima Orgütünun kurulmast yararh
olacaktir diye dUunuyoruz. Biz Istanbul Barosu olarak da, gu ana kadar
olumu tecrubelerimizi, dier barolarda kurulacak komisyonlarla
paylamaya haziriz. Bunn, Gene! Kuru!un bilgisine ye gOrüüne sunmak
istedim. Bu çalima komisyonunda da, Istanbul Barosundaki
arkadalarimiz gOrev a!maya hazirdirlar.
Teekkur ediyorum. (AlkiIar)
BAKA.NvfljILI. Oya Hannon çok teekkur ediyoruz.
Efendim, Mara delegemizin sOzü vardi.
Av. UYGAR ERGIN

(Kahraman Mara Barosu Delegesi) - Turkiye
Barolar Birliginin degerli Bakani, degerli YOnetim Kurulu uyeleri,
aynca daha Onceki bakanIari ye Türkiye'nin dOrt bir yanindan buraya
geImi barolarimizin deerli bakanlari y e saygin delegeler; hepinizi
saygiyla selamhyorum.
lDunden beri cok yogun bir tempo içinde cahmalarimiza devam
ettik. Ben, baka hiçbir tekrara girmeden, kisaca belli konulara
degerlendjrjp gecmek istiyorum.
Oncelikie u: 1876 y'hnda ilk modern Dava Vekilleri Nizamnamesi
kabul edilmi. 0 nizamnamede, avukatlar üçlu bir statüye tabi tutulmu
iken, gUnumuzde her ne kadar Moliere o sOzü sOylese de, yani gelimi
memleketlerde avukatlar için bir statu sOz konusu, ama ülkemizde boyle
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bir ey sOz konusu degil. Bu beraberinde neyi getirmektedir?.. Avukatlik
her geçen gun gelimekte, her gecen gun konular giriftlemektedir. Dun
Adalet Bakan,mizrn da burada izah ettigi gibi, artik gundemimize sadece
Yargitay kararlari, Danitay kararlari degil, Avrupa Insan Haklari
Mahkemesi kararlari da girmektedir. Yeni stajini bitirmi bir avulçat
arkadaimizrn trilyon bir davayi almasina engel herhangi bir gey yoktur.
Dolayisiyla, bu neyi getirmektedir?.. Son zamanlardaki Yargitay
kararlar,ndaki tazminata ilikin hükumlere bak,yoruz, çogunlugu avukat
aleyhine açilmi davalar. Mesela, Askeri Yuksek Idare Mahkemesine
açilan davada fazlaya ilikin hak said, tutulamaz, hence gecen okurken
ogrendim. Dolayisiyla, avukat arkada,m once 500 milyonluk bir dava
açmi, sonradan 25 milyar kadar bir rakama karar veri1mi. 25 milyarlik
dava açinca, gOrümü ki Askeri Yuksek Idare Mahkemesine açilan
davalarda fazlaya i1ikin hak sakli tutulamaz.
Zaman a,mi konusu, Turkiyenin en girift konulanndan biridir.
Zarar bell olacak, zararin belli olma süresi, adli tipa rapor gidecekmi,
gitmeyecekmi, tedavi devam etmi etmemi vesaire. Biz, bugun
araçlarimiza 50 milyon gibi bir rakam odeyerek zorunlu mali mesuliyet
sigortasi yaptirmaktayiz. Afin-Elbistan bolgesinde termik santral var.
Orada bir i kazasi oldu. 0 i kazasinda Handar isimli irket 3 700 dolar
odeyerek 200'e yakin içisini sigorta ettirmi y e bu sigortarnn içerisinde
Once Ak Sigortaya 50 milyar liralik ferdi sigorta yaptirmi, art' Aksa
Oyak'a 100 mihyar y e 100 milyar da manevi, kaza baina 1 trilyon, phis
baina 200 trilyonluk sigorta yaptirmi, yani 200 içiyi kapsayacak §ekilde
yaptirmi. Vatanda vefat etti, 50 milyarirn hemen Ak Sigorta'dan
odediler. Aksa Oyak da bize policeyi gonderdi, oradan bir meslektaim
dedi ki "mahkemeden karari getirin, manevi tazminat da dahil Odeyelim"
Normal §artlarda dier sigortalarda manevi tazminat sigorta dahihinde
degil. Benim muvekldllerim o sigorta §irketine dua ediyor, ifle 50 milyari
almi, §u anda geçimi iyi, ayriea demiler ki "sizin çocuklarin sunneti
falan oldugunda da biz ge1eceiz" Barolar Birhigine hiçbir maddi yuk
getirmeksizin, Turkiye'de guclü sigorta irketleriyle avukatlarin mali
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mesuliyet sigortasi, §U an ihtiyari olabilir, sonradan zaruriye
donuflurfjlebilir, yapilmalidir. Bugun araçlarimiza 50 milyon OdUyoruz,
50-70 milyarhk bir sigortayi mali mesuliyet kapsamina dahil ediyorlar.
Yoksa, ne olacak efendim?.. Zaten bu sigorta §irketlerinin paralarinin
çogu, reasürans §irketleri vasitasiyla Odenmektedir, yani TUrkiyetdeki
sigorta §irketlerinden de bir ey cikmamaktadir. Eger boyle olmazsa,
yakin zamanda hepiniz gOreceksiniz, avukat arkadaIarimiz aleyhine
tazminat davalari acilacak, tazminat davalan lehe karara baglandiginda
avukat arkada icra takibi yapihp, haciz vesikasma baglandiginda
avukatlik yapamaz hale gelecektir. Yargitay'imizin 4. Hukuk Dairesinin
ye federal mahkemenin kararlari var, "yayinlannug ictihadi bilmemek
gôrev ihmaldir" diyor. Tamam kabul ettik, bu görevi ihmalin hakkzmizda
ceza davasi açildi, ceza davasinda "zamanimiz yetersizdi, bu kadar §eyi
bilmek mUmkun degil" bunlarla yirttik diyelim, mali mesuliyetten
kurtulamayiz. Bu nedenle §U anda ihtiyari olmak §artiyla, ileride de
mecburiye dOnUflurulmek §artlyla, Barolar Birligimiz sigorta
§irketleriyle gOrüUp mesleki faaliyetlerle ilgili sigortalanmas i gerekiyor.
Bu ferdi yapildigi zaman cok yUksek rakamlar istiyorlar, ama umumi bir
§ey sOz konusu olursa, ben bunun daha duflk olacagi kanaatindeyim.
Ikinci gOruum u: Daha onceki konumalarin hepsini dinlediim
tekrara girmiyorum. Staj kredilerini verelim, ama nasil verelim?..
Efendim, staj kredisinj bugun avukat stajyer arkadaIarimiza asgari
ücretin brutu üzerinden verelim, 2 sene sonra da odemeye balasin, 4
sene içinde ödesin. Ama 4 sene icerisinde de, o zamanki asgari ücrete
gOre Odesin. TUrkiye gibi Ulkelerde kaynak oluturmak zordur. 1983
yilmdan 1990 yilina kadar 820 bin konut kredilendirjlmjtjr, ama Odemesi
TL'ye ba th olduu igin topld konut sistemi çOkmutur. Ama u
yapilsaydi: 20 yilhik Odemeye yayihp, her yil 5 metrekare olarak Odenmi
olsaydi, her yil 21 bin konutla sistem kendini çevireeekti. Yani biz avukat
meslektaIara burs vermek istemiyoruz, Turkiye ne çektiyse belecilikten
çekmitir, "ben verdimse oldu" mantiindan çekmitir. 0 nedenle biz
onlara ileride kazansinlar, geri paramizi Odesinler. Ama u anda da
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parayt iyi verelim, ama ilerde de onlan sikintiya sokmayacak §ekilde iwmøi
olsun. Tazminat kararlariyla ilgili Yargitay kararlarmda ne diyor?..
"Tazminat bir kazanç vasitasi olamaz" Onlann zaruri ihtiyaçlarmi
karilayacak parayi verelim, ileride de bu sistem kendini takviye etsin.
Efendim, stajyerlerin egitimi konusuna geliyorum. Stajyerlerin
egitimi ye imtihan da yapilmalidir. Neden?.. Biz o gun Ankara'da sag
olsun devamli sik sik konferans teklifleri geliyor. Biz de, bu konferans
tekliflerine itirak ediyoruz. Ankara'da yapilan konferansta gorduk,
tngiltere'de, Italya'da, Fransa'da çok yuksek hukuk fakultesinde
ogrenciler okuyor. Onlara Thu kadar hukuk fakültesi mezununu ne
yapacaksmiz?" diye sorduk. "Biz, Avrupa'da ulkelerimizde hukuk
fakultesinden mezun olana 'hukukçu' demeyiz, 'hukuk fakUltesi mezunu'
deriz" Kabul. Mesela, Amerika Birleik Devletlerinde...
Efendim, i$ahli konuuyoruz, kesmeye neye yok, çunku bahsettigim
konulann hiçbiri anlatilmadi, oyle yok, yani biz 1 000 kilometre yoldan
geldik. (Alkilar)
BAKAN Av. ALt StJRMEN- Efendim, biz "keselim" demedik, biz

sadece dedik ki, "dondurma bile seslerini kismami" (Gfl1umeler)
Av. UYGAR ERG1N - Efendim, suyumuz da saglam, topragimiz da

saglam, big mesele degil.
• Ben, Avrupa'da, Amerika Birleik Devletlerinde 500'e hukuk
fakilitesi var. 500 hukuk fakültesinden 180 kadan Barolar Birligi
tarafindan akredite edilmi, yani kabul edilmi, digerleri imtihana bile
alinmiyor. Bu 180 fakulte mezunlanni Barolar Birligi imtthan ediyor.
Barolar Birligi imtihani orada her §ey için onemli, Universitelerin
belirleyecegi paralar igin ônemli, hocalar igin onemli, hangi hoca hangi
dersi vermi onun için önemli. Ben buradan uraya gelecegim: Avukathk
staj egitimi, ban memleketlerde 2-3 sene ye sonunda da imtihan var.
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SRIiãI 1988 yilrnda Mali Muhasebeciler Kanunun Turkiye'de kabul edildi,
adamlar çatir çatir da kanununu uyguladi ye imtihanlarini yapti,
kimsenin de giki çikmadi. Biz güya hukukçuyuz, vay efendim 3-5 stajyer,
3-5 Meclis karari oldugu için, her ne kadar pozitif hukuka saygi
duyuyoruz, ama saygi da tenkite mani degil. "Vay efendim, Ahmet
Iyimaya'nrn kizi okuldaymi, Bekir Sami Turk hocamn kin bilmem
kaçinei siniftaymi" yani kendi elimizie, kendi kurdugumuz sistemi yazboz tahtasina çevirdik.
Az once Kâzim Kolcuoglu dedi ki, "Paris'e gittigimde sizde mevzuat
çok" Hemen iki Ornek verecegim: BUyük Ataturk, Erzincan depremi
dolayisiyla o bolgeye gitmi. Yali bir amcay' çagirmi demi ki, "Amea,
bir ihtiyaciniz var mi?" amca el pence divan "padiah efendimiz bilir"
Tabii, ka1ar çatilmi, adamin hayati bu, yani siyasi sistemi zor kurmu.
Demi U, "Amea bir istegin yok mu?" amca "padiah efendimiz
gonderir" Kaymakami çagirmi, "kaymakam, bunlara devrimlere
anIatamamisirnz" Hemen tahrirat katip koarak ge1mi, "efendim,
koylere talimat gonderdik" Bizdeki mantik bu ifle, "koylere talimat
gonderdik"
Amerikali bir subay 1948 yilrnda Turkiye'den giderken demi ki,
"bunlann 'evet'iyle bizim 'okey'i birbirine kantirmayrn. Bizim 'okey' de,
"tamam, anladim, sonuna kadar giderim" demek vardir, bunlarin
'evet'inde ise, 'tamam sen anlat anlatabildigin kadar' demek vardir, bunu
iyi bum" demi.
Yine Avrupa'da, Amerika'da, gelimi memleketlerde egitime
ayrilan pay, bir kiinin Omrü hayatinda 100 lira ayrihyorsa, bunun 25
lirasi üniversiteyi bitirene kadar aynhyor, 75 lirasi da meslekiçi egitimine
aynhyor; meslei, meslekte egiterek ogretiyorlar. Bizde bu durum tersi,
üniversiteyi bitirene kadar yUzde 74 civan, geri kalan yuzde 26'yi da
meslekiçi egitime ayrihyor. Bu durum tersine çevrilmelidir. Meslek,
meslekte ogrenulir, ama "saldim çayira Mevla'm gayira" mantigiyla da
olmaz. Biz, Disiplin Kurulu Bakanimizin bultende yayinladigi 28, 29.
sayfada §eyleri gorduk, diyor ki "Turkiye'de Barolar Birliinin Disiplin
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Kurulu kararlari kodifike edilmemitir, yani duzgun geni kapsam haline
getiri1memitir" Biz, Oncelikle bunu belirtmek istiyoruz. Nasil Erdener
Yurtcan hocam yazmi, 52 tane temyiz sebebi, bir tablet gibi. Boyle
"draje" deniliyor, yani içinde hem §eker, hem ilaç var. Yani 52 dosyadan
birini yakalamamak mumkun degil, 52 taneyi okudun mu yeter. Boyle
Disiplin Kurulu kararlariyla beraber ornekleme yapilarak bizi sunulsa,
biz ne yapariz o zaman?.. Bakariz, hangi olay karisinda, hangi tavri
alacagiz, ne yapacagiz ogreniriz.

JT.ANAGI

Difler bir konu da u efendim: Her ne kadar Bakan Antalya'da bize
ev sahiplii yapacak, ama az Once de sOyledik, sevgi de tenkite mani
degil. Bakanim sOyluyor, "CMUK için daha Onceki gey 20 milyar masraf
etti" Bu parayi cepten mi harcayacakti. Efendim, bu fen, kimya,
FKB'lere formasyon veriliyor, ogretmen formasyonu gibi, ig biraz ona
dOkulmu. Ne yapmi?.. Sertifikalan ücrete baglami. Kabul ettik, ücrete
baglasin. Devammda ne diyor?.. "Sertifika almayanlara CMUK'tan §ey
verilmez" Burada aynen okuyorum, bakin ne diyor?.. "Bundan boyle
sertifikasiz gOrev verilmeyecek" Efendim, bans hukuk fakultesinin,
Barolar Birliginin vermi oldugu hakki, kanunun, Anayasanin vermi
oldugu hakki, Baro Bakanimiz guzel bUlten basma adina, egitim verme
adina benim elimden nasil alacak? Alamaz, atmamandir da. (Alkilar)
Eger, barolann hurriyeti, ozgurlugu buysa, boyle hurriyet, OzgurlUk, yani
karmaaya sebebiyet verilecekse, boyle hurriyeti de istemiyoruz
arkadalar. Yani iyice aratirilmali, iyice soruturulmandir. Az once
Bakanim dedi, pozitif hukuk neyse ona uyariz. Pozitif hukuka da
uyulmah, yani "yönetim kurulu karar alir, bilmem ne yapar" diye, yani
mevcut kanunlarin degiflirilmesi için gayret gOsteririz, ama mevcut
ortamda bir mevzuat varsa, herkes de ona uymak zorundadir. Yoksa,
airet devieti olur, Saddam Ulkesinden bir farkimiz kalmaz.
Stajyerlerin sigorta primini de hemen belirteyim: Stajyerlerin
sigorta primi, bugun ticaret meslek liselerinde son siniflarda bir egitim
veriliyor. Son siniflarda verilen egitimde çok cUzi bir sigorta primiyle
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onlar sigortah sayiliyor. Turkiye'deki barolarimizin sekreteryalan yeterli
dei!. Ben 1 sene staj yapacagim, benim stajim hiçbir gorevle bagh
olmayacak y e ben de hiçbir sosyal gUvenlie tabi o!mayacagim, ama bu
ho bir ey de degil, dogru da degil. Ne yapilabilir?.. Ayni on!ardan ornek
almarak, çunku onlara ¼ gibi veya yan yariya gibi bir sigorta primi
odeniyor. Bu sigorta primleri de, barolar tarafindan veya baka §ekilde çunku barolarimizin baka §ekllde kaynak aldikiarirn da biliyoruz, yani
kanunlu, kanunsuzdur, big olmazsa yerine harcanirsa bir problem
olmaz- bunlarm da sigorta problemi qozUlmelidir.
Ben daha fazia sabrinizi suiistimal etmek istemiyorum. Bu Gene!
Kurulumuz çok guzel §eylere vesile o!acaktir. Daha guzelliklere vesile
olmasi dilegiyle, bir an once de avukat evimize de kavumak istiyoruz.
Saygilar. (A!kilar)
BAKANVEKiLI- Efendim, tavsiye niteliginde Divana ulaan
talepleri size okumak istiyorum:
"Turkiye Avukatlan Sosyal Dayanima Vakfinin kuruldugu,
amacinin Turkiye avukatlarrnrn sosyal dayanima ye yardim1amaIarina
katki bu!unmak oldugu, Vakfin oncelikie muhtaç avukata maddi yardim,
muhtaç ye sagligi bozuk avukata saghk yardimi, vefat eden avukatrn
ailesine olum yardimi, muhtaç e ye çocuklanna maddi yardim ye
çocuklarina egitim bursu vermek istedigi, orta vadede avukatlar
huzurevi, sosyal tesisleri, saIik sigortasi, uzun vadede ise avukatlar
emekli!ik maa sistemi ya da emek!i!ik yardimi yapmak istedigi
bi!inmektedir. Vakfrn amaçlarrni gerçek1etirebilmesi için, sag!am ye
duzenli maddi kaynaga ihtiyaci vardir. Adaleti Guç!endirme Fonu tasfiye
edi1mi, boylece dava .ie takip doyaIan He basili evrakrn sat's' ii bu
fonun tekelinden çikmi olup, Vakif bu dosya ve• basih evraki
hazirlayarak isteyen barolara bedeli mukabili gondermeye balamitir.
Dava ye takip dosyalari He basih evraktan elde edi!ecek kazanern vakif
için Onemli bir kaynak o1duu kanaatiyle buniarm barolarca Vakiftan
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temin edilmesini temenni ediyor ye bu dilegimizin Gene! Kuru! Divan
tutanagina geçiri!mesini arz ediyoruz.
Saygi!arimizla,
Av. Semib Guner, Av. Metin Uzun" diye uzun bir !iste var efendim.
Efendim, bu dosyalarm tanesi KDV dahi! 200 bin !iradan ye 24 saat
dosya sevki yapilabi!iyormu.
Osmaniye Barosunun bir talebi var:
"Avukat!ann kamu hizmeti yapmasi nedeniyle, silah taima
ruhsatlanndan ahnan ruhsat harçlarrnin ka!dirdmasi, zira ayrn konumda
o!an hakim ye savci!ardan ruhsat ucreti ahnmamaktadir." diyor!ar.
TUrkiye Barolar Bir!iginin saglik vakfi kuru!masi konusundaki
çahma!anni destek!iyorlar. Avukat!ik Yasasinda degiik!ik tek!ifi
konusunda, avukat!arin ekonomik durum!arrni güvenceye ahnmasi
amaciy!a, veka!etname çikarilirken, i!gi!i barodan en azindan asgari
ucret He i!gi!i makbuz kesi!mesi, dava ye takip!erde harç makbuzuna bir
madde ek!enerek, "baro harci" adi a!tinda bir harç cezaevi harci gibi
kesilmesi, arti havuz sistemi o!uturuIarak dava veya icra takibi o!an her
avukatrn a!digi bu ücretin çok az da o!sa, be!!i bir yuzdesi i!gi!i baro
bunyesinde bir havuzda top!anmasi ye ydda en az iki kez bu havuzda
toplanan pararnn, o barodaki turn avukat!ara eit bir §ekdde dagiti!masi
konusunda Baro!ar Bir!iginde bir tavsiyesi var.
Yine, ben Gene! Kuru!a bahsetmitirn, arz etmitim. Staj kredisinin
asgari ücret tutarina çikarilmasi ye veri!en kredini burs o!masi, yani
kari!iksiz o!rnasi hususunda stajyer avukat!arin bir ta!ebi var.
Gaziantep de!ege!erinin, "Baromuz bunyesinde çocuk Hak!ari
Kornisyonu kuni1mutur. Kornisyonumuz, bugune kadar Turkiye
çapindaki baro çocuk hakiari kornisyon!arini bir araya getiren ye bin
Nevehir, digeri Ankara Kizi!cahamarn'da o!rnak üzere merkezi an!arnda
iki top!antiya katilmiflir. Bu top!antilar, barolar çocuk hak!ari
kornisyonlari o!uumu ye ge!itiriIrnesi projesi çerçevesinde, UNICEF277
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Turkiye Barolar Birligi ibirligiyIe gerçekletirilmi ye UNICEF
tarafindan finanse edilmitir. Bu iki merkezi toplantirnn turn masraflari
da UNICEF tarafindan karilanrnitir. Gerek Gaziantep Barosu çoeuk
Hakian Kornisyonu faaliyet raporlari ineelendiginde, gerekse tUrn
TUrkiy&de komisyonlarrnrn ça1imalari dikkate alrndigrnda, bu
komisyonlar, gunUrnuzde bUyUk bir tehlike ye hepirniz için çok yakrn bir
tehdit anlamma gelen çocuk suçluluguyla mUcadelede ye cocuk
haklarrnrn gerçekletirilrnesi anlárninda çok bUyUk mesafeler kat
etrnilerdir. Ancak, bilindigi üzere, bu tUr faaliyetlerde faaliyeti finanse
eden kuru1ular bir yere kadar desteklernektedir. UNICEF de boyle bir
çahmaya OncUlUk etrni, iki toplantiyi da finanse etrnitir. Bundan
sonraki faaliyetlerin ye toplantilarin devarni, bu kornisyonlarin
çahabiImesi yeni bir finansrnan ihtiyacrni dogurrnutur. Komisyondan
aldigirniz bilgiye gOre, Barolar Birligi Bakani Sayrn Ozdernir Ozok ikinci
toplanti olan Kizilcaharnarn toplantisina bizzat katilarak, her turlu çocuk
hakiari komisyonlari çalirnalarrna tarn destek sozU verrnitir. Bu destek
verilrnezse, UNICEF'ten de bu finansrnan saglanarnayacagindan bu
toplanti ye çahrnaIar gerçekleflirilemeyecektir. Bu nedenle TUrkiye
Barolar Birlii bUtçe tartirnalannda bu konunun gOrUflhlmesini ye
IInansrnan konusunda destek verilmesini dileriz" diye bir talepleri var.
Yine, "Avukatlik Kanunu 27. Maddesinde duzenlenrni stajyer
avukatlara barolarca yapilacak yardirnin tutannin belirlenmesini,
vekaletnarnelere yapiflirilan pul bedelleri, geri Odenecek krediler ye
bunlarin getirileriyle, stajyer avukat sayisi esas alinmiflir. Bizler,
stajyerlere odenecek kredilerden arta kalan miktarin ortaya çikrnasrnda
ye bu aria kalarnn dagitilmasinda;
Stajyerlere verilecek kredi tutan asgari Ucretin neti oluncaya kadar
arta kalanrn olmadigmin kabulunu.
Asgari ücret düzeyinde krediler odendikten sonra, kalanrn ada
kalan olarak kabulUyle dagitilmasini ye bu dagitimin staj egitirni
yapzlrnasrnda kullarnirnasini.
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Arta kalan arttikça oncelikle stajyerlerin ye avukatlarm sahk
sorunlarinrn çozumunde kullanilmasini, sonrasinda rneslektalarin ye
meslegin destekienmesi ye gelirnesini saglarnakta kullanilmasi 1cm
ternenni karari alinmasini.
Bu ternennirnizin kabul edilip, uygularnaya geçinceye kadarki
surede y e önerirnizin kabul görrnernesi halinde ulairn sorunu ye
harcamasi yogun illerde kredinin asgari Ucrete tarnarnianarak rniktarda
ek ulairn kredisi verilmesini, Barolar Birlii Yonetirn Kurulunea hayata
geçirmesini Genet Kurulun tasviplerine sunuyoruz.
Av. Kadri Markoç" diye devarn ediyor.
Efendim, bu §ekilde yine bir öneri var:
"Baflalarrnca belirlenen ya da guneel koullara gOre degien
gunderne baghhk, daginiklik ye sisternsizlikten ciddi konularin
kurtarilmasi, antidernokratik ulusal üstU sozlerneIere ye Avrupa
Birligini olçutler yasalar y e yasa maddelerinin belirlenmesi, toplurn
bilineine çikarilmasi, hatta Turkiye BUyuk Millet Meelisi de olmak üzere
Ulm hukuk, dernokrasi y e insan haklarrna saygih kururn ye kunx1ularin
onlerine seçkin hukukçularin eleginden geçmi g6ru1erin ye metinlerin
sunulmasi, dernokrasiye y e hukuka hizrnet etmek isteyenlere yardirnei
olunmasi, TUrkiye Curnhuriyetinin Ozellikle uluslararasi platformda zor
dururna durnesini onleyecek, Avrupa Birligi, Avrupa Konseyi, Af OrgUtü
gibi kuruluIarin e1etiri, bazen dayatmalarindan kurtulabilmesi gibi
nedenlerle, her §eyden once hallumizin gagda, çogulcu dernokrasiye,
dernokrasinin eksiksiz turn kurum y e kuruluIanyla layik olduguna
inancimizin tarnhirn belirterek, bata turn avukatlar olrnak Uzere turn
hukukçularin rneslekte geliirnine, dernokratik ufukiarmin gelimesine
yardirnei olunmasi gibi nedenlerle;
Ulusal y e uluslararasi seçkin hukukçularla, Barolar Birligi
delegelerinin katihrniyla bir hukuk kuruItyi toplanmasi.
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Bata Anayasa olmak üzere, turn yasalardaki antidemokratik, irkçi,
gerici, militarist y e devleti kutsayan, Birlemi Milletler, Avrupa insan
haklari sozlernleri, Helsinki Sonuç Belgesi, Paris Sarti, Kopenhag
Kriterleri y e Avrupa Insan Haklan Mahkemesi ogretilerine aykwi
hukurnlerin tespiti.
Bata Insan Haklan Evrensel Bildirgesi olmak üzere, TUrkiye
Cumhuriyetinin onaylayarak iç metin haline getirdigi sozIernelerin
belirlenmesi.
Henuz onay!anmayan, ancak onaylanmasi demokrasi, hukuk devieti
y e insan hakiari açisindan gerekli olanlarin belirlenmesi.
Onaylananlara konulan cekincelerin belirtilip, kaldirilrnasi
gerekenlerin saptanrnasi.
Onem y e Oncelik sirasinda belirtilerek, yasa taslagi deiiklik
onerileri hazirlanarak, bafla Parlamento olmak üzere demokratik
karnuoyuna, bata tüm barolar olmak üzere tüm demokratik kurulu1ara
dekiare edilmesine.
Böylesine ciddi bir çahma için gerekli giderlerin Barolar Birligi
bütçesinden kaqilanmasi, bu konuda Avukatlik Yasasinm 110.
Maddesinin degiik fikralannda sözü edilen gorevlerin özellikle 17.
Maddesindekj 'hukukun üstunlugunu ye insanlarini savunmak ye
korurnak' bu kavramlara iler1ik kazandirmak üzere Avukatlik Yasasi
içine 117/3 Maddesine gore Birlik Yonetim Kuruluna, Birlik G-enel
Kurulunca talimat olarak verilmesini kararlarmiza saygiyla arz ederiz.
Kemal Kirlangiç (Izmir), Baran Ozkan (tzmir), Ahmet Yilrnaz" diye
devam ediyor.
"Mesleki konularda y e ozeflikle saglik sigortasi cahma1ariy1a, asgari
ücret Odemek istemeyen belediyeler, kamu kurum y e kurulu1ari
hakkmda çalima yapilmasini, gOrü alinmasini" talep edlyor; Nevehir
Baro Bakani Ramazan KuçUk, Aksaray Baro Bakani AbdUlkerim Yeni
ye delegeler.
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"Uluslararasi hukuk y e Bir1emi Milletler s6zIeme1eri çignenerek,
kendi halkian dahil dunya halklarrnrn sava kariti iradeleri hiçe
sayilarak, emperyalist çikarlar dogrultusunda ABD ye Ingi!tere
tarafindan Jrak'a sa1diri1mi, saidiri iga11e sonuç!anmitir. 1945 tarihli
Bir1emi Milletler S6z1emesine, 1994 tarihli Ha&!arin Bari Hakkrna
Dair Bir!emi Milletler Beyannamesine, Bir!emi Milletler Guvenlik
Konseyinin kararlarina aykin olarak, banin güvencesi olan uluslararasi
hukuk ilkelerine ye Bir1emi Milletler Orgutunu i!evsiz kilan bu saldiri
ye iga1 eezasiz kalmamandir. AED ye Ingi!tere'nin bakan ye hukumet
yetki!ilerinin bizzat saldiri y e iga1i yOneten komutanlarinrn sorumluluklarmi saptanmasi, azellikie sivillere y e meskun yerlere, elektrik, su gibi
temel hizmet tesislerine yonelik bombardiman ile 19... Lahey Soz1emesini, 1949 Cenevre S6z1emesini, 1977 Cenevre Ek Protokollerini ihial
eden, ayrica Bagdat ye Basra'da bulunan müze ye kutuphanelerin
yagmalanmasma göz yumarak 1972 Paris Maya Ku!turei ye Dogal
Mirasmin Korunmasma Dair Soz!emeyi ihial eden ey!emlerin failleri
olan bu kii1erin, bu sava suçlularrnin yargilanmasi ye Bir!emi
Milletlet' Guvenlik Konseyi tarafindan bunun için 'Irak Sava Suç!ari
Mahkemesinin' kurulmasi gerekmektedir. Minya bunun orneklerini
Nurnberg'de yaamiflir, Bosna yaamaktadir. Bu konuda uluslararasi
meruiyeti savunan kitte orgutlerine onemli görev dumektedir. Bu
nedenle Turkiye Barolar Birligi tarafindan bir çagri belgesi
duzenlenmeli, bu beige dunya barolanna ye hukuk kurumlarma
gonderi!meli, uluslararasi kamuoyu o1uturu1arak konunun takipçisi
olunmalidir. Gene! Kuru!umuz bu konuda Turkiye Baro!ar Bir!igi
Yonetim Kurutuna ta!imat niteliginde bir karar!a gôrev verme!idir. 1136
sayi!i Yasanin 117/3, 120/4 maddeleri geregince bu konuda ta!imat
kahnmasrni önerip, saygi!ar sunariz.
Av. Sumer Germen, Av. Yuce! Bi!diren, Bahattin Ozcan Acar, Av.
Hila! Izmirkuye, Av. Ibrahim Arzu, Av. çetin Turan, Av. Noyan Ozkan,
Av. HUseyin OzgUr" diye imza!ar devam ediyor.
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As'. SABRI KURT (izmir Barosu Delegesi) - Degerli arkada1arim;
hepinizi saygiyla selamlanm.
Verdigimiz Onergenin esasi, bugun için dunya tek kutupla hale
gehnitir. Tek kutuplu halde bir sUper deviet, "istedigimi yapanm,
Birlemi Milletler kararlarini dinlemem, Birle§mig Milletler
Sozlemesini, §artlarinl dinlemem, tammam, uymam" giriimiyle hareket
etmekte, âdeta bUtUn dunya devletlerini kendisinin emrinde, mándasi
durumunda gOren bir gorule hareket etmektedir. Bu durumda bUtUn
insanligin, butun dUnya halkiarinin Birlemi Milletlere kari olan
gUveni sarsilmaktadtr; "hak yok, adalet yok, hak kuvvetlinindir"
durumundadir. Bize "hata yaptik, OzUr dileyin" §eklinde, Irak'taki
saldirilarina destek olmadigimizdan OzUr dilememizi dahi istiyorlar. Biz
de diyoruz ki, Turkiyenin bagimsiz barolari olarak, hukukçulari olarak,
bunlar Birlemi Milletler sOzlemelerine, Birlemi Milletler GUvenlik
Konseyinin kararlanna aykiri hareket ettikierinden dolayi Genel
Kurulumuz 117. Maddenin 3. Bendine gOre Birlik YOnetim Kuruluna bir
talimat karari alarak, bu konuda harekete geçmesini isteyelim. Nedir
hareket?.. TUrkiye Barolar Birligi Yanetim Kurulu, 12414'e gOre Birlik
Bakanina da yetki vererek, barisever dunya dcvletleriyle barolariyla
temasa geçerek, Birlemi Milletler s6z1emelerine ye kararlarina aykiri
davranan bUtun devletlerin ye devlet adamlarinin yargilanabilmeleri için
harekete geçmelerini saglamak için giriimde bulunsun. Bu giriimle,
butun diger dunya barolari da bize destek oldukiari takdirde, biz onlari
da harekete geçirdigimiz takdirde, bu sUper guçleri belki frenleyebiliriz
ye Birlemi Milletleri de saygin hale getirebiliriz. Birlemi Milletler
sOzlemelerine gore, GUvenlik Konseyinin yetkisi var, GUvenlik Konseyi
boyle bir yaptirim uygulayabilir. Hak kuvvetlinin degildir; hak, adalet
neyse, uluslararasi anlamalar, Birlqmi Milletler sOzlemeleri neyse
bunun uygulanabilmesi için bu kararlara aykiri davranan devletler
aleyhine yaptirim yapabilecek, GUvenlik Konseyini harekete geçirecek
giriimlerde bulunahm. Bunu da TUrkiye Barolar Birligi yapsin, butUn
dUnya barolari bakanlariyla iliki kursun, onlara kendi gorUUmUzU
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açiklasin istiyoruz. Burada 177. Maddenin 3. Bendine uygun bir talimat
karan ahnsrn ye Birlik YOnetim Kurulu Bakani da, bunu butUn dunya
barolarma dilegimizi iletsin istiyoruz.
Amerika, bugun için artik dunyarnn tek super gücü olarak
gorulmektedir y e Amerikanin uluslararasi silah §irketleri, petrol
§irketleri, Amerika'yi kendi arzularina gore yonlendirmekte, dunyaya
egemen olmak istemektedirler. Onlar igin hak, hukuk, adalet yoktur,
Amerika'nrn emperyalist emellerinin gerçeklemesi vardir. Eger, "bizden
OzUr dileymn, hata yaptik" diyen deviete kari, biz Turk hukukçulari
olarak boyle bir giriimde bulunabilirsek y e diger barolari harekete
geçirebihrsek, GUvenlik Konseyi belki bizim sOzUmüzü ye Amerika'ya
belki bir karar verebilir. Mahkeme kurmasa bile, Birlemi Milletler
Sozlemesinin 41. Maddesine gOre yaptirimlar var, Amerika, Uluslararasi
Ceza Mahkemesinin tarafi o1madii 1 cm , onlar yargilanamaz, ama
Birlemi Milletler artrna gore, Amerika'ya kari da yaptirim
uygulanabilir goruundeyiz. Eger, biz Birlemi Milletler Sozlemesinin
bu yasal hukumlerine gore bir yaptinm yaptiramayacak olursak, tipki
Vietnam olayinda oldugu gibi baka kurulular, Bertrand Russel
Mahkemesi kurabilirler, onlann da bir yaptirimi yoktur. Mehmet Ali
Aybar da, orarn üyesi yargiç olarak yargilamaya gitmiti. Bertrand
Russel Mahkemesi yerine, BirIemi Milletlermn §imdiki kurallarina gore
bir yaptirim uygulamasi için harekete geçelim.
Saygilar sunuyorum. (Alkilar)
BAKANVEKILI- Efendim, 117/3'e gore Yonetim Kuruluna talimat
hususunda oyunuza sunmam lazim.
YOnetim Kurulan talimat verilmesini oyluyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmitir.
Yasaya uygundu zaten Eralp Hocarn, 117/3'te talimat konusu var.
Atilla

buyurun.
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Av. ATILLA OZDALKHtAN (Istanbul Barosu Delegesi) - Sayin

Bakan, sayrn bakanlar, degerli meslektalarim; günün bu saatinde
sizin çok yorgun oldugunuz ye ayni yorgunlugu paylaan bir
mesIektainizi olarak çok fazia zamaninizi almayacagim.
Aneak, Sayrn Bakanlik Divaninin bugun ogleden sonra, son 3 saatte
üçüncü konumaci olarak sUrekli benim ismimi okumasina ragmen, 4.
saatte lütfedip, buyük bir incelik gostererek bana söz vermelerine,
gösterdikleri bu ince nezakete, butun içtenligimle huzurunuzda teekkur
etmek istiyorum. (Alkilar)
Degerli arkadalanm, degerli mesIektalarim; dun ye bugun burada
staj egitimiyle ilgili aslinda Barolar Birligimizie, barolanmiz arasinda
üstü ortUlU bir tartima yaandi. Barolar Birligi, staj eitimini, öyle
anlailiyor ki, merkeze almak düUncesinde. Fakat, baka bazi barolar,
staj egitiminin kendi staj eitim merkezierinde yapilmasmi duunuyor ye
bu konuda israr gosteriyorlar.
Degerli arkadalarim; bu iki tartimanin onunde cok önemli baka
bir durum var. Bunu sizlerle y e sayrn Barolar Birligi yonetieilerimizle
paylamak istedim. Birlik Bakanimiz, dun açi konumasini yaparken,
yeni Avukatlik iCanununun saniyôrum 34. Maddesini kastederek, "bir
devrim yarattik, henuz hayata tam geçmese bile çok buyuk bir yetki
aldik" dedi. Haklidir, bir sulh sozlemesinin muvekkiller dirnda, o
mUvekkillerin avukatlari tarafrndan da imzalandiginda, Han hukmunde
sayilmasi meslegimize kazandirilmi cok önemli bir devrimdir. Bu
noktada staj egitimi bence, üç misli, dOrt misli önem kazanmiflir. Soz
konusu madde, hiçbir kidem sinirlamasi getirmiyor. Staji bitiren bir
meslektaimiz, hemen birinci ayinda soz konusu yetkiyi kullanabilir.
Eger, iyi yetimemise, sonraki donemlerde, sonraki aylarda
yaayacagimiz çok onemli hukuk tartimalarina, muvekkillere verilen
zararlara neden olabilir. 0 nedenle, bu bizim için devrim olan maddenin,
stajinda iyi yetimemi genç meslektalarimiz açisrndan gelecekteki
sakiiica1}i dikkate alinarak, bu merkezde veya barolarin kendi
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bunyesinde, ama çok önemli bir egitim geçmeleri gerektigini ifade etmek
y e dikkatinizi çekmek istiyorum.
Degerli arkadalarim; buyukehir barolari çok fazia üyeye sahiptir.
Buyulqehir barolari ye ona mensup olan avukatlar, kendi mesleki
kurulu1ariyIa yabancilami1ardir. 2 yilda bir, çok buyuk meveutlari
oldugu için, aneak kongrelerin oy kullanma zamani yasa zoruyla
barolanyla iliki kurmaktadirlar. Meslektalarimizin buyukehir
barolanyla yabancilamasini ortadan kaldirmak, kismen de olsa onlarin
kendi kendilerinin yOnetimine katilmasini salamak, en azindan 2 ayda
bir toplanmak kaydiyla yeni baka kurullar olutunilmaya çahi1mandir.
Bunu Barolar Birliimize, diger buyukehir barolarina önermesi
dilegiyle bir ôneri olarak sunuyorum. Istanbul Baromuz bu konuda çok
onemli bir adim atarak, bir komisyon niteliginde, bir merkez niteliinde
bile olsa, Baro Meclisi oluturmutur. Bu Baro Meclisinde 2 ya da 3 ayda
bir araya gelecek mesIektalarimiz, kendi meslek hayatlariyla ilgili
yaadiklarini baro yonetimlerine aktarabileeekler, baro yOnetimlerine
öneri y e e1etiri getirebilecekler y e hiç degilse, bir olçude bile olsa, kendi
yonetimlerine kismen katilabilecekierdir. Bu nedenle, eger onemli
gorürse, takdire gayan görUrse, sayin Birlik Yonetimimizin buyükehir
barolanna, baro meclisi oluturmalari konusunda tevik edici olmalarmi
oneriyoruifl.
Degerli arkadalarim; yine bizim mesleimizle ilgili çok temel bir
yasa, Infaz Yargiçligi ye Cezaevleri Ozel Izieme y e Denetleme
Komisyonu, Hikmet Sami Turk Bakanligindaki Adalet Bakanhindaki
eski siyasi iktidar tarafindan oluflurulmutur. Bu yasa, burada Denetim
ye Izieme Komisyonuna gireeek, görev alacak baro mensubu, o yerin
mulki amiri tarafindan, gerek gorürse o yerin adalet komisyonuna bilgi
vererek atamaktan söz etmektedir. 0 donemde bildigim kadariyla,
Bir1iimiz bu bolumune kari çikmifli, ama bu yasa halen hayatta
yaiyor. Bu donemde Barolar Birligimizin yasanin bu bolumUnün "oraya
atanacak baro mensubunun ilgili baro tarafindan seçilerek, ilgili adalet
ATILLA OZDALKIRAN
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komisyonuna onerilir" biçiminde degiflirilmesini üçüncü öneri olarak
sunuyorum.
Degerli arkadaIarim; cezaevlerine ye adalet dairelerine ya da kamu
dairelerine girerken, çeitli biçimlerde kimlik sorunlanyla karilaiyoruz.
Biraz once ye dun pek çok meslektaimiz meslek kurallannin
degitirilmesi, yeniden guncelletirilmesi Onerisini getirmiti. Bir pratik
ihtiyaç olarak, Avukatlik Kanunu 9. Maddesine gOre resmi kimlik kabul
edilen avukathk kimligimizin, eger tensip ederse ye uygun bulurlarsa,
Barolar Birligimizin deitirecegini ye guncelleyecegi, meslek kurailan
arasinda bu kimligi yakamiza takarak, adalet dairelerine ye cezaevlerine,
kamu kurumlarina, ama sadece kendi kimligimize dayanarak girmemiz
yOnUnde bir meslek kurah oluflurmasini Oneriyorum.
Degerli arkada1anm; yine dun y e bugun burada kismen de olsa,
barolarimizin y e Barolar Birliinin bugun 3 Kasim secimlerinden sonra
Türkiye'de boluga dUmfl muhalefeti seslendirmesi gerektigi tartiildi
ye g6ruu1du. Bildigim kadariyla, Sayin Birlik Bakanimiz yeni seçilen
baro bakan1ariyla yapmi oldugu toplantida elime geçen
konumasindan anladigim kadariyla, ayni hassasiyeti kendisi gOstermi
ye barolann y e Barolarin Birliginin bir baka apkasinin, bir sivil toplum
Orgutu olarak açiga dd§milg bir muhalefetin doldurulmasi gerektigini
ifade ediyor, "artik bizim bir yandan da toplumsal muhalefet yapmamiz
gerekir" diyor.
Bu acidan yine iki Onerirni sayin Barolar Birligi Yonetim Kuruluna
sunmak istiyorum: Bunlardan bin, Kibnis'ta bana gOre güven kazandirici
onlemlenin en Onemlisini yapmi olan Kibris Turk Cumhuniyeti
Cumhurbakanin sininlanini açarak, iki halki birbirine yaklatirma
cabasini Barolar Binliimizin yurekten desteklemesini, bu destegin
kamuoyuna yansitmasini y e bunun bugun takdir ediliyor Avrupa Birlii
tarafindan, Birle§mig Milletler tarafindan, "Rauf Denkta çok Onemli bir
adim atmitir" diyor. Ama bizim ülkemizin kurumlari ye sivil toplum
kuru1ulan, bu adimin buyuklugu konusunda yeterince yüreklendirici
286 AT1LLA OZDALKJRAN
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destek vermiyor. Barolar Bir1iimize bu destei de vermesini Oneri
olarak sunuyorum.
Degerli arkada1arim; dun çok onemli bir biçimde tartiilan, kamu
alaninda dini an1ayirnt belli eden bir giysinin giyilip giyilemeyecegi,
kamu kiisi olan bir kiinin yanindaki einin boyle bir dini anlayim'
yansitacak giysiyi giyip giyemeyeeegi konulari Türkiyeyi iki kez sarsti.
Kammea, Barolar Birlii de, universitelerimiz de, her okul kurumu da,
kamu nitelii taiyan bir kiinin einin o kamu alaninda sirf ei nedeniyle
bulunduu için geçici bir sure kamu kiisi niteligi kazandigini, buna
benzer bir yorumu due getirmeli y e bundan sonra olacak olaylari
onlemelidir. Hatirlayrniz degerli arkadalanm, bir rahmetli
Cumhurbakaiu bir zamanlar bir kip kasabàsrnda bir Cumhurbakanligi
merasim alayim ortla denetledigi için, bir kamu kiisi oldugu için, bir
kamu alamnda buIunduu için, orasi bir tatil yeri bile olsa, ortla
denetledii için basinimiz tarafindan y e sivil toplum orgutlerimiz
tarafindan hakh olarak eletirilmiti. Bir an o resmi degitiriniz, ayn'
Cumhurbakani o §ekilde degul de normal, ama ayni kamu alaninda
einin §ortla bulundugunu gözünüzün önüne getiriniz. Dolayistyla, kamu
kiileri bir resmi görev yaparken, kamu aiarnnda bulunduklari sirada sirf
eleri nedeniyle orada bulunan eler de, kamu alani içindedirler ye
buradaki kurallara uymalari gerekir. Hukukçularimiz, Barolar
Birligimiz, en azindan gelecekte daha baniçi bir noktaya gidebilmemiz
için bu yOnde de yorumlar oluturmasi gerektii kanisindayim.

TUTAsI

Vaktinizi fazla aldim, ama sayin Divarnn barta gosterdigi nezakete
karilik vermem gerekirdi, kendilerine tekrar teekkUr ediyorum.
Sayin Barolar Birligi YOnetim Kurulu ye Bakanimiza
çahmalarinda baariIar diliyorum.
Sabrirnzi zorladiysam hepinizden OzUr diliyorum, saygilar, sevgiler
sunuyorum. (AlkiIar)
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BAKAN AL! SURMEN. Buyurun Sayin Nedim enoI çelik.

Av. NEDIM Et'4OL EUK (Trabzon Barosu Delegesi) - Son
olarak ev sahibi olmanrn getirdigi sonuç olarak, size seslenme cesaretini
buldum. Bu yorgun zamarnrnzda beni dinlerseniz ye dinIediiniz için de
çok teekkur ediyorum.
DeerIi konukiar; oldukça zor bir organizasyonla yaparken, baro
mensuplan eger hata yapmiIarsa sizden özUr diliyorum. Bu hatalari da
due getirmediginiz 1cm, ayn nezaketmnize de teekkur ediyorum.
Sayin Divan, degerli konukiar, degerli mesIektaIanm; birkaç bahk
altinda çok kisa surede konumami bitirecegim. Daha evvel butun
konumacilari hemen hemen iziedim, degmnilmeyen konulara
degmnecegim.
Buldiginiz gibi, Trabzon Karadeniz'in kiyisinda, oldukça gUzel
görUnuyor. Inanin 20-25 yd evvel çok daha guzeldi, piril piril bir denizi
vardi, yuzde 99'unda denize girilebilirdi ye çeit1i bahklar çok bol
miktarda bulunurdu. Ama Karadeniz maalesefi Tuna Nehri nedeniyle
Avrupa'nin kanalizasyon çukuru oldu, YeiIirmak, Kizihrmak
Anadolu'nun kanalizasyonunu getirdi. Dolayistyla, sizier eger 10-15 yil
sonra tekrar §ehrimize gelirseniz, §ehri, Karadeniz'i maalesef bu §ekllde
bulamayacaksiniz. Dogrusu isterseniz, Avrupa'nin çOplerinin
Karadeniz'e akitilmasi, atikiarm, kimyasal varillermn denize birakilmasi
benim onuruma dokunuyor. Hepinizin de bildigi gibi, insan hakiari,
insan onurunun korunmasina yoneliktir. Nitekim, çevre hakki da üçüncü
kuak insan hakiari içerisinde tanimlanir. Ama ben, Türkiye Barolar
Birligi Yonetim Kurulumuzun çaIima raporu içerisinde, geçmi donem
içerisinde çevreye çok fazia duyarh bir ça1imaya rastlamadim. Simdiki
dulegim, degerli Bakan y e Yönetim Kurulumuzdan gelecek donem
içerisinde çevreye daha duyarh bir yak1aim sergilemesidir. Ozellikie
Karadeniz'e kiyisi olan Ulkelerin barolariyla i1etiim kurarak,
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Karadeniz'in bu kadar hizia kirletilmesinin önüne geçilmesi ça1ima
yapmak; benim bir temennim bu.
Bir diger dilegim de, uzun süren yargilamalar sonunda elde
ettigimiz mahkeme kararlarinrn, ozellikle kamu kurumlanna ye deviete
kari uygulamasinda kariIafligimiz guçlUkler. Anayasamizda, yasal
duzenlemelerimizde, yargi kararlannin geciktirilmeden uygulanmasi
6ng6ru1mu ise de, hepimizin bildigi gibi mahkeme kararlarinin kamuya
kari, deviete kari uygulanmasi buyuk bir sorun. Avrupa Insan Hakian
Mahkemesinde de, yargi kararlarinrn uygulanmamasi ya da geç
uygulanmasindan dolayi açilan pek çok dava söz konusu oldugu gibi, bu
davalarin buyuk çogunlugu da, bireysel. bavuru1arda mahkumiyetle
sonuçlanmaktadir.
- Turkiye Barolar Birhginden diger bir dilegim de, mahkeme
kararlanrnn kamuya kari, kamu aleyhinde alman mahkeme
kararlarinin uygulanmasi igin yasal duzenlemeler bazinda, uygulama
bazinda gelecek donem içerisinde giriimIerde bulunmasini diliyorum,
bekliyorurn.
Bir diger bolgesel sorunumuz, yeiI kart, saglik hakki konusundadir.
Bu konuda da bir iki cumle sOylemek istiyorum. Bolgemizde, tarim
sigortalisi olarak kuçUk bir arazi parçasina sahip olan insanlar, butun
Turkiye'de oldugu gibi tarim sigortalisi olarakSag-Kur kapsamina
alindilar. Bu insanlar ekonomik olanakiardan yoksun oldugu için BagKur primlerini odeyemediler. Bag-Kur primlerini odeyemedikleri için
de, saglik hakkindan yararlanamiyorlar. Bu insanlar, yqil kartla ilgili
yasa uyannca yei1 kart alip, ücretsiz tedavi hakiarirn kullanmak için
bavurduk1arinda, "siz bir sosyal guvenlik kurumunun güvencesi
altrndasiniz, bu nedenle size yei1 kart veremeyiz" deniliyor. Oysa,
yasada gerçekten bir sosyal guvenlik kuruIuunun gUveneesi altinda
olma kou1unu aramakta, üyesi olma kou1unu aramamaktadir. Bu
konuda da ulkemizde buyuk bir uygulama farkhhgi var. Bolgemizde bu
onemli bir sikintidir. Dilek y e temenni bOlumunde de, yine Barolar
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Birligi YOnetim Kurulumuzdan bu konuda da bir saghk hakki, bir insan
hakki olarak destek olmasirn bekliyorum.
Sayrn Bakan dun bi1irkii1ik muessesini eIetirdi. Gerçekten bir
sorun, eIetiriIerine aynen katihyorum. Aneak, e1etiriIeri yaparken, yani
"bilmezkiiIik" gibi bir soz soylendi. Ben unu soylemek istiyorum:
Ozellikie aleyhine olan raporlarda, degerli bilim adamlarimizin çok
degerli raporlarirn gordum, yani bi1irkii1erin içerisinde gOrevini
hakkiyla yapan insanlar da var. Bunlan tenzih etmek gerekir diye
duunuyorum.
Son dilegim de, Türkiye Barolar Birligince duzenlenen konferans,
sempozyum gibi toplantilar konusunda olacak. Gerçekten bu toplantilara
hep itirak etmek istiyorum, ama hepinizin bildigi gibi, en az 3-4 aylik
zaman periyodumuz, randevu defterimiide hepimizin dolu. 0 nedenle
bu tür toplantilarin 1-2 yfilik periyotlar içerisinde planlamasmi ye
üyelere, barolara asgari 6 aydan onceden duyurulmasi gerekir diye
duUnuyorum; bunu da bir dilek olarak sunuyorum.
Beni dinlediginiz için hepinize teekkUr ediyorum, sag olun
efendim. (AIki1ar)
BA SKAN- Ben de teekkur ediyorum.
Degerli konukiar, degerli delegeler; Trabzon'umuza eref verdiniz,
bizieri mutlu kildirnz. Genel Kurulu boyunca, gerek salonda, gerek digef
organizasyonlarda bir hatamiz, bir kusurumuz olduysa af ola. Biz,
Trabzon Barosu olarak sizieri sevdik, kucakiadik, sizieri burada rahat
ettirebilmek için elimizden geleni yapmaya gayret ettik.
Sizden bir istegimiz var: Trabzon'umuzu gittiginiz §ehirlerimzde
kothu1ariniza anlatin ye bizim sevgi, saygi, selamlarimizi lutfen onlara
ye mes1ekta1arimiza iletiniz.
Hepinize teekkur ediyor, saygilar sunuyorum. (A1ki1ar)
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Gundem Maddesi 15:
"Birlik Bakaninrn Genel Kurul Kapani
Konumasi"
BASKAN- Son madde olarak, 15. Madde geregi Birlik Bakanimizi

son konurna için davet edjyorum.
Av. OZDEMiR OZOK- Sayrn divan, TBB'nin onceki sayrn
bakan1ari, genel kurulumuzun saygideger uye!eri, sayin mesJekta1arim;
17-18 Mayis gun!erini kapsayan ye iki gUn sUren gene! kurulumuz, TBB
yönetim kuru!u yonUnden çok verim!i, çok baarili, çok yararli ye de çok
an!am!1 geçmitir.
Yonetim kuru!umuza gosterdiginiz gUven ye verdiginiz ibra(aklama)
dan do!ayi teekkUr eder saygilar sunanz. Ayriea genel kurula katki
sunan herkese teekkUr ederiz.
Bize gosteri!en gUvenin ye çok an!am!1 ibranrn ge!eeek iki yil için
geregini ye önemini bilerek, yine siziere yararh, faydali ye yerim!i
çahma1ar sunaeagiz. (A!kiIar)
Oze!!ik!e bizi genel kurul sUresince sabir!a ye dikkat!e din!eyen üç
birlik bakanima ayn bir parantez açmak ye teekkUr etmek istiyorum.
çunku, hem chin, hem bu gUn çok erken saat!erden bu saat!ere kadar,
bir mes!ek ustasi o!manln sorum!u!ugu ye duyarh!igiy!a genel
kurulumuzu batan sona iz!edi!er, din!edi!er ye not a!di!ar. Kendi!erine
teekkUr ediyor saygilanmi sunuyorum. (A1ki!ar)
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Ozellikie, onceki donem bakanIarimizdan sayrn Onder Sav'a aynca
teekkür etmek istlyorum. çunku, biliyorum ClIP Gene! Sekreteri olarak
çok ama cok önemli iki toplantisini birakarak, her zaman yaptigi gibi,
meslek ça1imasrni, meslege olan duyarhhgini ye sicakIiini ortaya
koyarak onemli olan iki toplantismi ertelemek pahasina genel
kurulumuza kati1mitir. Bu nedenle kendisine aynca teekkUr ediyor,
saygilar sunuyorum.(A1ki1ar)
Akdeniz'in incisi Antalya'da bu1umak dilegiyle, hepinize
saygilarimi, sevgilerimi sunuyor ye 2005'e kadar günUnüzUn aydrnlik,
yüzünüzün guler, vueudunuzun saghkh olmasmi diliyor, teekkur
ediyorum, sag olun, hoça ka1rn.(A1ki1ar)
BAKAN- Efendim, biz de teekkur ediyoruz. Toplanti sona
ermitir.
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TURKIYE BAROLAR BIRLtO1
27. OLAtAN GENEL KURULU TUTANMJ
I- 17.05.2003 gOnQ taut 10:00'da toplanbya baian&TopIanti ycter sayismin oIutugu
tespit edj idikien santa 2. maddenin gorflllhnesine gcçiidi.
2- Divan oiuumu icir, (I) nolu önergc oya sunutdu.Divan Baflanhgina Trabzon Barosu
Bakani AvAil SURMEN. Baflan vekilhigine Mar g in Barosu Baflani Av. isa GOK, Oyeiikierc
Manisa Barosu Deiegesi Av.Recep ADIGUZEL lie Ankara Barosu Deiegesi A y . M.BOicnt
AKçAMETE oybirilgi lie seçiidilet
3- GOndemin 3.'naddesi gereginec; Divan Baflani katilanian, Atatilrk y e TOrkiyc
Cwnhuriyetine bizmetleri gcçnii ebcdiycte intikal CtR14 olanlann amlanna bir dakika saygi
duruuna davet chi.
4- GOndemia 4.maddesi geregince; Ttbtiye Baro!ar Birili Baflani Avukat Ozdemir
OZOK ada konupuasini yapti.
5- Gandemin 5.maddesi geregince; Trabzon Barosu Bqkani Av. All SURMEN,
konumasrn, yaptikian sonra Genet Kniakauian Adajet Bakan, Sayin Cemii cicEK de bir
konuma yapmak Ozere knrsoye çikti.
6-Gflndcm!u 6.mnddesj geregince; Tflrkiye Barolar Biri%i Organiannda Onceki ddnemdc
gbrev alan mesiektaianmizapiflethJn verilmesi torenine gccildi.
Tflrkiye Barolar Birliginin 27.01agan Gene! Kuruiu nedeniyie gndcriien kutiania
teigraflan y e mekiuplar okundu.
7- GUndemlo 7.maddesfne geci!dl.Baflanhk Raporu, Turkiye Bamiar Birligi YOnetirn
Kuruiu 2001- 2003 yuan ça1ima raponi,bilanço,gehr gider y e Denetieme Kwuiu raporian kitap
hallnde onccden Genei Kunilu Delegeicilne gOndcñtmi oidugundan aynca okumnasina gerek
oimadigi konusu oyiandi, okunmamasina karat verildi.
caiian,a Raponi konusunda gdrUmeiere giidi. cauiama Raporu .Geilr- Gider ciz&gaai
uzcindc gOr0me yapilmasi y e oyiamaya gecilmesi 1cm ftc barn baflani konutuktan Santa cevap
oyiamasi icin Birilk Baflamna sz verliniesi ye ardindan da ovtamaya gecitmesi kornisu Genel
Kurul tarafindan oyçokiuu He kabul edlidi.
8- Gftodemin 8.maddesl uyannca; gccmia dOnem cnliamaianndan doiayi Genel Kurul,
Tarkiye Baroiar Birligi Yonetim Kunjiunun oybiriii lie aidanmasma karat verdi.
9- Glindem!n 9.maddes!ne gecl!d!. Ttlrklye Bamiar Birligi Yonctim, Disipiln ye
Denetieme Kurulu ftyeieñne Avukathk Kanununun 112. maddesi uyannca oturum •b4ina
150.000.00,TL (yftze!!imj iyon urn) liuzur Hakki Odenmesine karat verdi.
10- Gftndemin I0.maddesine geciidl.Baraianian alinacak Tnrkiye Barotar Birligi
kesenegmnin ayhk 2.000.000.fl 61 gm kcscncginin ise aylik 1 .000.000.TL'sina cikanimasina
oycokiugu lie karat verildi.
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It- Gandemin 11.maddeslnin g6rf1lIimes!ne geçlldiGelccek donern btltçesi ye biltçe
yonetineliginin kabulune oycokiugu He karar verlidi.
12- GlIndemla 12.inaddesi gort1uidI1. Yerli ye Yabanci Kongrelere gidecek delegeicrin
seçimi konusunda TUrkiye Barolar BirIil Yonetim Kuruhma yeti verilmesine oyçokiugu lie
karar verlidi
13- Othidemin 13.maddesine geciidi. 28. O!aan Gene! ICurul topiantisinin Mayis 2005'de
Antaiya'da yapiiniasrna oyçoidugu lie karar vejildi.
Sosyal Gilvenlik konusunda Yonefim Kurulu ilyosi Av. Hurreni $AH!NCt Gene! Kuru!a
bilgi sundu.
14- Gllndemin 14.niaddesine geclldi. Genet Kurula katilan Barn Bakani ye De!egeier
duck y e temenni!erini bir konuma yaparak due gctirdiler.
15- Gundemin son maddesi also 15.madde geregince; Ttirkiye Baro!ar Birligi Bakani
Av. Ozdemir OZOK Genet Kurul kapani korniniasim yapti ye turn katilanlara tcekkUr etti.

Av.A!i SURMEN
(Trabzon Barosu Bqkarn)

(Imza)

Av.Recep ADIGUZEL
(Manisa Barosu Deteges!)

Ay.lsa GOK
(Mersin Barosu Bakani)

(tmza)

Av.M.Bliicnt AKçAMETE
(Ankara Barosu De!egesi)

(tmza)

305

(

I

