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YÖNETİM KURULUNUN

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİÖİ
27.OLA ĞAN GENEL KURUL GÜNDEMI
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati

1 7-28.05.2003 Çoğunluk sağlanamadığı takdirde
24-25.05.2003 günü ayni yerde yapılacaktı r.
:

Toplantı Yeri

Hamam ızade İhsan Bey Kültür Merkezi TRABZON

1-

Yoklama ve aç ı l ış ,

2-

Bir Baş kan, bir baş kan vekili ve iki üyeden olu şan Genel Kurul Ba ş kanl ı k
Divan ı seçimi,

3-

Saygı duruş u,

4

Birlik Başkan ı n ı n toplantı yı açışı ,

5-

Trabzon Barosu Ba şkan ı n ı n konu ş mas ı ,

6-

Türkiye Barolar Birli ği organları nda önceki dönemde görev alan
meslektaş ları m ı za plaket verilmesi töreni,

7-

Baş kanl ı k raporu ve Birlik Yönetim Kurulunun 2001-2003 y ı lları çal ışma
raporu, bilanço, gelir-gider ve Denetleme Kurulu raporunun okunmas ı ,

8-

Geçmi ş dönem çal ış maları ndan dolayı Birlik Yönetim Kurulunun
aklanması ,

9-

Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerine Avukatl ı k Kanununun
11 2,maddesince öngörülen ödeme miktann ı n saptanmas ı ,

10-

Barolardan al ı nacak, Türkiye Barolar Birli ği keseneklerinin saptanmas ı ,

11-

Gelecek dönem bütçesi ile bütçe yönetmeli ğinin görü ş ülmesi,

12-

Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegelerin, seçilmesi ve bu konuda
Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

13-

Gelecek Olağan Genel Kurul toplant ıs ı n ı n gününün ve yerinin saptanmas ı ,

14-

Hukukun, yargı n ı n, mesleğin ve meslekta ş ları n sorunları , dilek ve
temen ni ler,

15-

Birlik Baş kan ı n ı n Genel Kurul kapan ış konuşması ,
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Değerli meslekta şlanmız,
Göreve. geldi ğimiz günden buyana
değerlendirmelerinie sag ı Iarı m ızla sunuyoruz,

çal ış malarım ızı

takdir

ve

TBB YÖNETİ M KURULU
Bilindiği üzereDiyarbak ı rda yap ı lan 26.0la ğan Genel Kuruldaki seçimler
sonucunda:
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLİĞİ BASKANLllNA:
-Av.Özdemir ÖZOK
YÖNET İM KURULU ASIL ÜYEL İ KLER İ NE:
-Av.Hüseyin ERKENCİ
-Av.Zeki EKMEN
-Av. Şahin MENGÜ
-AvHürrem ŞAH İ NCİ
-AvErkin KAYA
-Av.Ziya YERGÖK
-Av.Cengiz TU Ğ RAL
-AvOsman GÜVEN
-Av.Atpay SUNGURTEK İ N
-Av.Ayşenur BAHÇEKAPI LI
DISIPLIN KURULU ASIL ÜYEL İKLER İ NE:
-Av.Ayhan EROL
-Av.Tuncer YILMAZ
-Av.Haşim MISIR
-Av.Zafer MERZ İ FONLUOLU<"
-Av.Erdöğan SARUHANOĞ LU

(*) istifas ı nedeniyle22.9.2001'de AvHüseyin ERSEVEN göreve ba şlamıştı r.

2

• 27 Olağan Genel Kurul
Çalışma Rapora

YÖNETİM KURULUNUN "SUNU Ş-U
-Av.Mustata ÇAVU Ş
-Av.Çetin KURAL
DENETLEME KURULU ASIL ÜYELiKLER İ NE:
-Av. Şerafettin GÖKALP
• -Av.Metin ÜNSAL
-Av.Serruh KALELi
Seçi 1m i şlerdi r.
12- 13 Mayı s 2001 günleri yap ı lan ve Türkiye Barolar Birli ğinin
saygı nl ığı na uygun bir olgunlukta geçen Genel Kurul sonras ı yönetim kurulumuz
göreve başlam ıştı r. Yap ı lan ilk toplantıda ,Av.l-lüseyin Erkenci ve Av. Ziya
Yergök Ba ş kan Yard ımcı l ı kları na,Av. Ş ahin Mengü Genel Sekreterli ğe,Av. Erkin
Kaya ise,sayman üyeli ğe seçilmi şlerdir. 03 Kas ı m 2002 günü yap ı lan
Milletvekilli ğ i genel seçiminden sonra Adana Milletvekili seçilen Av.Ziya Yergök
istifa etmi ş yerine ilk yedek Av.Esin Eren ça ğı rı larak gö,reve baş lam ıştı r.Av.Ziya
Yergök'ten bo şalan Baş kan Yard ı mcı l ığı görevine ise,Av.Zeki EKMEN seçilmi ştir.
Disiplin Kuruluna seçilen üyelerin 26 May ıs 2001 tarihinde yapt ı klan ilk
toplantı da,Disiplin Kurulu Ba ş kanl ığı 'na AvAyhan EROL seçilmi ştir.
Devletlerin yönetim anlay ış ları n ı n deği ştiği, "insan haklar ı na saygı nı n" ve
"özgür bireyin" hedeflendi ğ i 21.yüzy ı la, "yaşam hakkı n ı n hiçe sayı ld ığı " ve
meş ruiyet temellerinin olmad ığı na inand ığı m ız "Irak Savaşı " ile girmenin acıs ı n ı
duymamak mümkün de ğildir.
Irak, Birleşmi ş Milletler kararlar ı çerçevesinde silahs ızland ı rı larak, halkı na,
bölge ülkelerine ve Dünya bar ışı na karşı tehdit olmaktan ç ı karı labilecek iken,
ABD ve İ ngiltere bölgedeki enerji kaynaklar ı n ı n üretim ve arz ı n ı denetim altı na
alma ve Ortado ğ u'ya yönelik emperyalist politikalar ı n ı yaşama geçirme
amac ıyla, uluslararas ı hukuk ve Birle şmi ş Milletler örgütünün iradesini
tan ımamiştı r.
Birleş miş Milletler Silah Denetçileri raporlar ı , tüm Dünya'da yapı lan savaş
karşıtı gösteriler ve sivil toplum örgütlerinin direni ş leri dahi, ABD ve ingiltere'yi
Irak'a sald ı rı p emperyalist emellerini gerçekle ştirmek arzusundan
vazgeçiremerrı i ştir.
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Birleşmi ş Milletler Anayasas ı 'n ı n 1.maddesinde, BM'nin amaçlar ı :
Milletlerarası barış ve güvenliğ i muhafaza etmek ve bu maksatla bar ışı n
u ğrayacağı tehlikeyi önlemek ve her türlü sald ı rma filmi veya bar ışı n ba ş ka
suretle bozulmas ı halini ortadan kald ı rmak üzere,müessir mü şterek tedbirleri
almak barışı n bozulmas ı n ı intaç edebilecek milletlerarası mahiyette
uyuş mazl ı kları n veya durumlar ı n düzeltilmesini veya çözülmesini adalet ve
devletlerarası hukuk prensiplerine uygun olarak barış yollarıyla
gerçekleş tirmek.." Yine 51.maddesinde, " İş bu antlaş man ın hiçbir hükmü
Birleşmiş Milletler üylerinden birinin silahl ı bir sald ı rmaya hedef olmas ı
halirı de,Güvenlik Meclisi Milletleraras ı bar ış ve güvenli ğin muhatazas ı için
lüzumlu tedbirleri al ı ncaya kadar,tabi olan münferit veya mü şterek me ş ru
müdafa hakk ı na halel getirmez...denilerek, uluslararas ı hukuk meş ru savunma
d ışı nda her türlü sava şı yasaklam ıştı r.Uluslararası hukukta meş rulu ğu belirleme
yetkisi münhası ran hiçbir ülkenin tekelinde de ğ ildir. Bu nedenle,ABD ve
müttefiki İ ngiltere'nin güçlerine dayanarak Dünya Kamuoyunu ve Birle şmi ş
Milletleri hiçe sayarak yapt ı kları sald ı rı nı n meş ruiyet ve hukukili ğini
kabullenmek mümkün de ğildir.
Türkiye Barolar Birli ğ i kurulu ş undan beri, hukukun
üstünlü ğüne,demokratik ve laik ça ğda ş hukuk düzenine ba ğl ı d ı r. İ nsan haklar ı na
saygı l ı bir kurum olarak, Ülkemizde insan haklar ı na saygı l ı ,ça ğdaş ve
demokratik bir yap ı lanman ı n devlet yönetimine egemen olmas ı ve tabana
yay ı lmas ı için, her zaman oldu ğ u gibi etkin bir şekilde çal ış maya devam
edecektir.
Türkiye Barolar Birli ği ve Baroları m ız ı n uzun süreli çal ış mas ı sonucu,
TBMM'nde 1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanununda , 2.5.2002 gün ve 4667 say ı l ı
yasa ile kapsaml ı deği ş iklikler yap ı lm ıştı r. Avukatl ı k Yasası'n ı n 90 maddesini
değiştiren 4667 say ı l ı yasa 10,5.2001 günü yürürlü ğ e girmiştir.
Yasan ı n yürürlü ğe girdi ğ i tarihten üç gün sonra, 13.5.2001 günü göreve
gelen yönetim kurulumuz, yoğun ve a ğı r bir iş yükü ile karşı , karşı ya kalmas ı na
karşı n, yasayla kendisine verilen görevleri ba şarıyla yerine getirmi ştir.
Yasa, birinci maddesinde: "Avukat ı n yargı n ı n kurucu unsurlar ı ndan olan
bağı ms ı z savunmay ı serbestçe temsil etmesi' hükmü ile, avukatlara ve onun
örgütü olan barolara yarg ı içinde yer vermi ştir. İ kinci maddede, "avukat ı n gerek
duydu ğ u bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlü olduklar ı ' hükmü
getirilerek yargı organları ile di ğer resmi kurumlar ı n avukatlara yard ı mcı olma
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yükümlülüğünü getirilmiştir. Adalet Bakanl ığı n ı n Barolar ve Barolar Birli ği
üzerindeki vesayeti k ı smen kald ı rı lm ış , yasan ı n 8/4. maddesinde baro yönetim
kurulları n ı n aday ı n levhaya yaz ı lması hakkı ndaki kararlar ı nda son söz, 20/son
maddesinde stajyerlerin staj listesine yaz ı l ı p, yaz ı lmamas ı hakkı nda son söz,
71-74/3 maddesinde levhadan ve avukatl ı k ortakl ığı sicilinden silinme
kararı nda son söz, 142/4 maddesinde Disiplin Kovu şturmas ı Aç ı lmas ı
konusunda baro yönetim kurulları nca verilen kararlarda son söz, yine asgari
ücret tarifelerinin tespiti ve avukatl ı k yasası n ı n öngördü ğü yönetmeliklerin
düzenlenmesinde son söz TBB yönetim kuruluna verilmi ştir. Yasan ı n 154
maddesinde i şten yasaklaman ı n zorunlu oldu ğ u hallerde, doğrudan
yasaklamalarda ve baro disiplin kurullar ı nca verilen kararlarda son söz TBB
Disiplin Kuruluna b ı rakı lm ıştı r.
Avukatl ı k kimli ğinin tek tip ve resmi belge niteli ğini ta şı d ığı ve bunun TBB
tarafı ndan düzenlenerek bastı rı laca ğı da yasan ı n 9/4 ve 121/8 maddelerinde
hüküm alt ı na al ı nm ışt ı r. Avukatl ı k yemininde "Kanuna" diye ba şlayan metin
"Hukuka" diye değiştirilmi ştir (9/6). Bunları n yan ı s ı ra; 23 .maddede 'baroca
düzenlenen eğitim çal ış maları na devam etmek" hükmü ile staj e ğitim
merkezlerine yasal olanak sa ğlanm ış , 27.maddede TBB taraf ı ndan bast ı rı lan ve
vekaletnamelere yap ıştı rı lan 'Kredi Pulu" gelirlerinden stajyerlere kredi verme ve
meslektaş lara destek ve meslekte geli ş meyi sa ğlama için kullanma olanağı
sa ğlanm ıştı r. 28.madde ile avukatl ı k sı nav ı getirilmi ş , 35/2 madde ile Anonim
Şirketler ve üye say ıs ı 100 ün üstündeki kooperatiflere avukat edinme
zorunlulu ğu getirilmi ş , 35/A maddesiyle ilk kez avukatlara çeki şmeler hakk ı nda
yargı lamadan önce "uzla şma" sa ğ lama olanağı getirilmiş , 44/A-B maddesiyle,
"ayn ı büroda birlikte çal ış ma" ve "avukatl ı k ortakl ığı " düzenlemesi getirilmi ş , 46.
maddeyle, avukatları n stajyerler ve sekreterleri eliyle fotokopi ve örnek ald ı rma
yetkisi somut hale gelmi ş , 50 maddeyle, her cezaevi ve kolluk biriminde baroya
ve mesleğin onuruna ve önemine uygun bir 'görü şme yeri" ayr ı lmas ı hükmü
getirilmi ş , 56 maddeyle, Avukatlar ı n ve avukatl ı k ortakl ı kları n ı n kendi yetkilerini
devredecekler ı "yetki belgesi' düzenleme yetkisi verilmi ş , 56. maddeyle
vekaletnamelerin tek tip olarak TBB ve Noterler Birli ği taraf ı ndan haz ı rlanaca ğı
bildirilmi ş , tüm buları n yan ı s ı ra yasan ı n 76-110 ve 121 maddelerinde barolara
ve TBB'ne görevleri yan ı nda yeni bir görev olan "Hukukun Üstünlüğünü, İ nsan
Hakları n ı Savunmak ve Korumak" görevi verilmi ş, 76. ve 111. maddeyle,
protokolde baro ba ş kanları n ı n İ l Cumhuriyet Ba şsavcıs ı nı n, TBB ba ş kan ı n ı n da
Yargıtay Cumhuriyet Ba şsavc ıs ı n ı n yan ı nda yer alacağı bildirilmi ş , 167.
• 27 Olağan Genel Kurul
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maddeyle, avukatl ı k ücretinden doğan sorunlar ı n Baro Hakem Kurulları nca"
çözüleceği hükmü getirilmi ş , 180. maddeyle, adli yard ı m hizmeti ve büroları ile
ilgili olarak yeni ve önemli düzenlemeler getirilmi ştir. Doğ rudan baroları n ve
Barolar Birli ğinin görevleri içinde olan bu deği şiklikler yan ı nda, baz ı önemli
deği ş iklik ve kazan ı mlar olmu ştur. Geçen süre içinde bu yeni hükümler ne denli
yaşama geçirilebildi, ya da barolar ve Barolar Birli ği elde edilen kazan ı mları
mesleğin ve meslektaşları n hizmetine girmesinde yard ı mc ı olabildi mi
Öncelikle 4667 say ı l ı yasan ı n öngördü ğü, staj, Baro Hakem Kurulu,
Reklam Yasa ğı , Avukatl ı k Sı navı , Staj Kredi, Adli Yard ı m, Avukatl ı k Ortakl ığı ve
Avukatl ı k Kanunu Yönetmeli ği tüm baroları m ızdan temsilcilerin de katı l ı m ı ile
demokratik bir yöntem izlenerek yasan ı n öngördü ğü sürede ç ı karı lm ıştı r.
Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara,Istanbul ve Izmir
Baroları ağı rl ı kl ı olmak üzere, tüm barolar ı m ızdan bildirilen yakla şı k 70 ki şiyle
28 Mayı s 2001 günü yap ı lan toplantı sonras ı komisyonlar olu şturulmuştur.
Komisyonları n çal ış maları nda uygulanacak yöntemlerle ilgili olarak, Türkiye
Barolar Birliği Avukatl ı k Kanunuyla ilgili Yönetmelikleri Haz ı rlama Komisyonlar ı
Çal ış ma Yönergesi düzenlenmi ş ve çal ışmalar bu yönerge do ğrultusunda
yürütülmüştür.
Yönetim Kurulumuzdan Av, Erkin Kaya, "Adli Yard ı m Bürosu
Yönetmeliği", Av, Hürrem Şahinci, Av. Osman Güven, Av, Zeki Ekmen ve Av.
Ayşenur Balı çekap ı l ı , "Avukatl ı k S ı navı Yönetmeli ği", "Staj Kredi Yönetmeli ği",
"Avukatl ı k Staj Yönetmeli ği", Av. Alpay Sungurtekin ve Av. Ziya Yergök,
"Reklam Yasa ğı Yönetmeli ği", Av, Şahin fvlengü, "Baro Hakem Kurulu
Yönetmeli ği", Av. Hüseyin Erkenci, "Avukatl ı k Kanunu Yönetmeli ği" ve Av.
Cengiz Tu ğral, "Avukatl ı k Ortakl ığı Yönetmeli ği" çal ışmaları na "sorumlu yönetim
kurulu üyesi" olarak kat ı lm ış lard ı r.
Türkiye Barolar Birli ğinin kuruluşundan bu yana en çok katı l ı m ı n
gerçekleştiği ve demokratik yöntemlerin uyguland ığı bu çal ış malar sonras ı
komisyonlar, haz ı rlad ı klan yönetmelik taslakları n ı 8 Temmuz 2001 günü
Türkiye Barolar Birli ği Ba ş kanl ığı na sunmuş lardı r. Bu taslaklar, tüm Barolara
tekrar gönderilerek son kez görü ş "e dü şüncelerinin bildirilmesi istenmi ştir. Bu
isteme bazı barolarım ı zdan, sürenin çok k ısa olması nedeniyle itiraz edilmi ş ise
de,Izmir Barosu başta olmak üzere Barolar ı m ı zdan öneriler gelmi ştir. Komisyoh
çal ışmaları na
büyük
katk ı lar
veren
tüm
baroları m ı za
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—özellikle Izmir Baromuza— ve komisyonlarda görev yapan meslekta ş ları m ı za
tekrar teş ekkür ediyoruz.
Tüm bu geli ş melerden sonra, komisyonlardan gelen yönetmelik taslaklar ı ,
Yönetim Kurulumuzun 21-22 Temmuz 2001 günlü toplant ıs ı nda incelenerek
son şeklini alm ıştı r. Bu incelemelerde komisyonları n metinleri esas al ı nm ış ,
küçük bazı deği şiklikler yap ı lm ıştı r: Yönetimde incelenerek tutana ğa ba ğlanan
yönetmelikler, son şeklini ald ı ktan sonra yeniden baro ba ş kanları na yollanm ıştı r.
Yönetim kurulunun incelemesinden geçerek son ş eklini alan yönetmelikler,
incelenmek üzere Adalet Bakanl ığı na gönderilmi ş tir. Hukuk i ş leri Genel
Müdürüyle yapı lan görü şme ve i şbirli ğ i sonucunda yönetmelikler TBB'nin
önerileri doğrultusunda ç ı karı larak resmi gazetede yay ı mland ı ktan sonra
yürürlüğe girmi ş tir. Yönetmeliklerle ilgili baz ı baroları m ı zdan ve
meslektaşları m ı zdan zaman zaman ele ştiriler al ı nm ıştı r. Bütün bunları dikkate
alan yönetimimiz,her yönetmelik için gelen ele ş tiri ve önerileri bir klasörde
toplayarak yeniden de ğerlendirmek üzere komisyonlar olu şturmu ştur. Amaç,
savunma mesleğ inin önünü açan, avukatlar ın daha sağl ı kl ı huzurlu ve güvenli
görev yapmaları n ı sağlayan bir alt yap ı n ı n olu şturulmas ı d ı r.Bu nedenle tüm
doğ rultusunda elden geçirilerek yeni
yönetmelikler amaç ve ihtiyaç
düzenlemeler yap ı lacaktı r.
4667 sayı l ı Yasayla getirilen yenilikle, art ı k bütün ruhsatnamelerin Türkiye
Barolar Birli ğinin incelemesinden geçti ğ i malumunuzdur. Bu denli önemli bir
konuda öncelikle, yasal ve hukuki ko şulları yerindeli ğ i yan ı nda,biçimsel olarak
da gelen dosyalar ı n düzenli ve sistemli olmas ı amaç edinilmi ştir.Bu
nedenle,uygulaman ı n ilk günlerinde Barolar Birli ği Ba şkan ı m ız baş ta olmak
üzere,tüm yönetim kurulu üyesi arkada şları m ı z Barolardan gelen ruhsatname
dosyalar ı n ı belirttiğimiz özellikleri doğ rultusunda teker teker incelemi ş lerdir.
Yoğun bir ş ekilde gelen ruhsatname taleplerini içeren dosyalar incelendi ğinde,
barolar aras ı nda çok farkl ı biçim ve koşul şartları n ı n oldu ğ u nla şı lm ıştı r. Bunun
üzerine,Avukatl ı k Yasas ı 'n ı n, Avukatl ı k Yasas ı Yönetmeli ğ inin ve Meslek
Kuralları n ı n öngördü ğ ü ve yasal zorunluluk olarak aranan bütün ko şulları içeren
şartları ve ilkeleri belirlenmi ş ve bunlara uygun yeni dosyalar olu şturulmas ı için
tüm barolara örnek dosyalar yollanm ıştı r. Vekaletname pulu ile ilgili Ajanstürk
Matbaas ı ile anlaşı larak pullar bast ı rı lm ış ve barolara sat ı lmas ı için
gönderilmi ştir.Yine Avukatl ı k Yasas ı 'n ı n 9 . ve 121/8 maddeleri gere ği,
ruhsatname ve kimlik düzenleme yetkisinin Türkiye Barolar Birli ği'ne verildiği
açı kça vurgulanmaktad ı r.Bu do ğ rultuda gerekli altyapı hazı rlanarak özel
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makinalar al ı nm ış ve son derece güvenli olan MTBB Avukatl ı k Kimli ği" bas ı m ı na
baş lanm ış ve Barolara yollanm ıştı r. Ba ş langıçta baz ı baroları m ızı n, bu yetkilerin
Türkiye Barolar Birliğine verilmemiş oldu ğu görüş ve dü şüncesi nedeniyle karşı
koymas ı na karşı n, geçen zaman süreci içerisinde bugün itibariyle bütün
barolarda kimlik konusunda herhangi bir tart ışma sözkonusu değildir.Türkiye
genelinde 28 Mart 2003 tarihi itibariyle 19440 adet kimlik bas ı m ı yap ı larak
ilgili barolara yollanm ıştı r.Yine bilindiği gibi ,yasam ızda yap ı lan deği ş iklik
sonras ı ,tüm ruhsatnamelerin düzenlenmesi ve bast ı rı lmas ı Türkiye Barolar
Birliği'ne b ı rak ı lm ış , ayrı ca baroya kayıt, staj bitirn sonras ı ruhsatname al ı nmas ı
konusunda hukuki ve yasal yeterli ğin bulunup bulunmad ığı konusunda en son
karar hakk ı TBB yönetim kuruluna verilmiştir.Dolayısıyla y ı llard ı r Adalet
Bakanl ığı tarafı ndan düzenlenen yasal ve hukuki nitelikleri ara şt ı rı lan
ruhsatnamelerle ilgili tüm bu hizmetler yeni düzenleme ile Türkiye Barolar
Birli ği'ne b ı rak ı lm ıştı r.
Adalet Bakanl ığı nda bir daire ba ş kanl ığı olarak örgütlenen bu yap ı
yeniden Türkiye Barolar Birli ği'nde oluşturulmu ş ve ilke olarak yasa ile bize
verilen bu görevin, Adalet Bakanl ığı döneminden daha seri daha h ızl ı ve daha
güvenli yap ılmas ı konusunda gerekli altyap ı kurulmu ş olup, bugün bu görev son
derece h ızl ı ve ba şarı l ı bir biçimde yerine getirilmektedir.
Vekaletname Pulları n ı n dağıt ı m ı ciddi bir sorun olarak karşı m ıza
ç ı km ış ,milyarları bulan pullar ı baroları m ıza ulaştı rmak gerçekten son derece
s ı kı ntı yaratm ıştı r. Bunun üzerine,tüm mevduat ı m ızı yatı rd ığı m ız Vak ıflar
Bankas ı ,Ziraat Bankas ı ve Halk Bankas ı ile görüşülerek öneri ve teklifler
al ı nm ış , sonunda Halk Bankas ı Genel Müdürlü ğü ile yap ı lan uzun
görüşmelerden sonra karşı l ı kl ı protokol imzalanm ıştı r. Bugün tüm pullar Halk
Bankas ı aracı l ığı ile barolanm ıza iletilmektedir.Yine ilk günlerde pe ş in olarak pul
alamayan baroları m ı za kredi aç ı lm ış ve bu kredili sat ış larla sorun çözülmü ştür.
Avukatl ı k Yasas ı n ı n 56. Maddesinin de ğişik 5. Fı kras ı nda düzenlenen,
"Avukatlar veya avukat ortakl ığı , ba ş kas ı n ı tevkil etme yetkisini haiz olduklar ı
bütün vekletnamelerini kapsayacak şekilde bir ba ş ka avukata veya avukatl ı k
ortakl ığı na vekğ letname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi
vekMetname hükmündedir, VekMetnameler Türkiye için tek tip olup,
vekletnamenin biçim ve içeri ği Türkiye Barolar Birli ği ve Türkiye Noterler Birli ği
tarafı ndan haz ı rlan ı r" hükmü doğrultusunda çal ışmalar baş latı lm ıştı r. Bu konuda
baroları m ızı n görüş leri de al ı nd ı ktan sonra, Türkiye genelinde tek tip bir
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avukatl ı k vekletnamesi format ı geli ştirilmi ştir: Yetki belgesi örneği Yönetim
Kurulumuz tarafı ndan hazı rlanm ış ve barolar ı m ıza gönderilerek uygulamaya
baş lam ıştı r.
Avukatl ı k Yasası n ı n 58.maddesiyle düzenlenen 'A ğı r Cezayı gerektiren
suçüstü hallerinin d ışı nda avukat ı n üzeri aranamaz" hükmüne kar şı n, birçok
ceza ve tutukevinde üçlü protokol gere ği meslekta ş ları m ız ı n üzerleri aranrn ış ve
cezaevi personeli taraf ı ndan savunma mesle ğine yakışmayacak tutum ve
davran ışlara muhatap olmu şlard ı r. Bu nedenle üçlü protokolün iptalinin
sağlanmas ı amacı yla Dan ıştay'da iptal davas ı açı lm ıştı r. Dan ıştay tarafı ndan
yap ı lan yargı lama sonucunda iptal talebimiz kabul edilmeyerek reddedilmi ştir.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulmu ş olup, temyiz incelemesi halen devam
etmektedir. Bu hukuki prosedür devam ederken,05,2.2003 tarihinde
TBMM'nde kabul edilen ve 4806 say ı l ı yasa ile yasala şan, "TCK ile Hapishane
ve Tevkifhanelerin idaresi Hakk ı nda Kanunda Değiş iklik Yapı lmas ı na Dair
Kanun" ile,cezaevlerine giri ş konusunda yeni düzenlemeler yap ı lm ıştı r. Yap ı lan
düzenlemeler gereğince, ad ı geçen yasan ı n 6.maddesinde: "Ceza ve intaz
kurumları ve tutukevlerine girenler duyarl ı kapıdan geçmek zorundad ı r.Bu
ki şilerin üstleri metal dedektörle aran ı r;eşyaları X-Ray cihazı ndan ve benzeri
güvenlik birimlerinden geçirilir.Bu cihazlar ı n bulunmad ığı yerlerde arama ve
kontrol elle yapı l ı r ancak mil letvekilleri,mülki amirler hakim cumhuriyet
savcı ları ve bu sın ıftan sayı lanlar,müdafi ve avukatlar.. üstleri a ğı r cezay ı
gerektiren suçüstü halleri d ışı nda elle arananıaz.Duyarl ı kap ı cihaz ı n ı n ikazı n ı n
sürmesi halinde bu ki ş iler elle aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma
girebilirler.
Ceza İ nfaz Kurumları na ve Tutukevlerine giren müdati ve avukatlarca
savunmaya ili şkin oldu ğu yaz ı l ı olarak beyan edilen belge ve dosyalar
incelemeye tabi tutulamaz... şeklinde düzenleme yap ı lm ışt ı r.
Bu düzenlemeler yasala şmadan önce, Adalet Bakanl ığı tarafı ndan
TBMM'ne sevkedilen yasa tasar ıs ı nda, her ne suretle olursa olsun avukatlar ı n
üzerinin elle aranabilece ği,evrakları n ı n aramaya tabi tutulabileceği
düzenlemelerine yer verilmi ştir. Bu düzenlemelere kar şı birlik yönetimimiz h ı zla
Barolarım ı zla ileti şim kurarak,yasan ı n bu haliyle yasala şmaması için gerekli
önlemleri almaya karar vermi ş ,Baro Ba şkanları nıı zla birlikte Adalet Bakan ı
ziyaret edilmi ş ,konuya karşı duyarl ı l ığı rn ı z en etkin şekilde ifade edilmi ştir. Yasa
tasarısı n ı n bu haliyle yasalaş ması n ı n tarafı m ızdan kabul edilemeyeceği net bir
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şekilde ifade edilmi ştir.Birlik Ba şkan ı m ı z bizzat TBMM Adalet Komisyonu
toplantıs ı na katı larak duyarl ı l ığı mı zı ifade etmi ş ; uluslararas ı düzenlemeleri yaz ı l ı
belgeleriyle komisyon üyelerine iletmi ştir. Çal ış malar sonucunda mevcut
düzenleme bu haliyle yasala şm ıştı r. Buna ra ğmen yasala şan metin tarafı m ızdan
yeterli ve uygun bulunmam ıştı r.Bu konuda genel kurul ve baroları m ı zdan
gelecek önerilere göre yöntem belirlenecektir.
4667 Sayı l ı Yasan ı n getirdi ğ i en önemli yeniliklerden birisi, ku ş kusuz staj
sonras ı s ı navd ı r.Jürkiye Barolar Birli ği'nin hazı rlam ış oldu ğu ve destekledi ği
yasa tasar ı sı nda, sı navı n TBB ve Barolarca olu şturulacak kurullar yard ı m ıyla
yap ı lması öngörüldü ğü haldeyasa değiş ikli ğinde s ı nav ı n ÖSYM tarafı ndan
yap ı lması öngörülmüştür.Sı navı n ÖSYM tarafı ndan yap ı lmas ı TBMM'ndeki
görü şmeler s ı ras ı nda yasa metnine son anda verilen bir önerge ile
konmuştur. Bu yasal zorunluluk karşı s ı nda yönetimimiz Avukatl ı k mesleğinin
kendine özgü koş ulları nedeniyle,test usulü seçmeli sı nav ı n uygulamaya yönelik
olamayaca ğı düşüncesiyle olumsuzlukları gidermek için s ı nav öncesi sı kça
ÖSYM yetkilileriyle görü ş ülmü ş sı nav ı n uygulama amac ı na uygun olarak
yapı lması ve gerçekleşmesi için YÖK ba şkan ı Kemal Gùrüz ve ÖSYM
Ba şkan ıyla çal ış malar yapı l ı p, s ı navı n sağl ı kl ı bir biçimde yap ılması konusunda
gerekli altyap ı hazı rlanm ıştı r.
Sı navla ilgili bu çal ış maları n yap ı ld ığı süreçte özellikle birkaç baromuzun
desteğiyle genç meslekta şlarım ız ilk kez Türkiye Barolar Birli ğine karşı bir
eylem gerçekleştirmişlerdir. Sorunu hukuki çerçevesi içinde ele alan
yönetimimiz, yap ı lan sağl ı kl ı önerileri dikkate alm ış ve yeni düzenlemeler
yapm ıştı r.
Bu çal ışmalar yap ı ld ı ktan sonra Avukatl ı k Yasas ı 'nda yap ı lan bir
deği ş iklikle s ı nav 4 yı l süre ile ertelenmi ştir. TBMM'nde 25 ki şinin katı l ı m ıyla ve
içlerinde çocuklar ı stajyer olan baz ı avukat milletvekillerinin gerçekle ştirdikleri
bu değişikliği uygun bulmad ığı m ızı ve bu deği şikli ği yapanları n avukatl ı k
mesleğine hizmet etmedikleriyapt ı kları yanl ışı n tarihteki yerini alaca ğı
düşüncesindeyiz. Erteleme ile,avukatl ı k mesleğinin daha sa ğl ı kl ı bir şekilde
yapı lması ve geli ş mesi engellenmi ştir.
Geçti ğimiz dönemde bizleri üzen en önemli konulardan birisi
desavunman ı n yilmaz savunucuları değerli meslekta şları m ıza yap ı lan sald ı rı lar
olmuştur.
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Her sald ı rı dan sonra ilgili baro ile birlikte ve di ğer meslektaş ları m ızı n katk ı
ve destekleriyle gerekli tepkiler gösterilmi ş yetkililer nezdinde eylemler en a ğı r
biçimde tel'in edilerek k ı nanm ıştı r.Hazı rl ı k a şamas ı ndan ba ş layarak tüm
davalara kat ı l ı nm ıştı r. Özellikle hayatı n ı kaybeden meslekta şları m ızı n
davaları nda suç i şleyen san ı kları n hakettikleri cezay ı almaları için her türlü
çal ış ma yap ı lm ış bu davalara Birlik Ba şkan ı ba şta olmak üzere yönetim kurulu
üyelerimiz de kat ı lm ıştı r. Meslektaşları m ı za yönelik sald ı rı ları n önlenmesi ve
benzer olaylar ı n bir daha gerçekle şmemesi için ilgili kamu kurumlar ı nezdinde
giri şimlerde
bulunulmu ştur.
Dileğimiz,
yeni
çal ışma
döneminde
meslektaşları m ızı n böyle olumsuz sald ı rı larla karşı karşı ya kalmamalar ıdı r.
18.1,1992 gün ve 3842 say ı l ı Yasayla Ceza Muhakemeleri Usulü
Yasas ı n ı n 138 ve 146. maddelerinde yap ı lan değişikliklerle,
yakalanan ı n,gözaltı na al ı nan ı n veya san ığı n avukat istemesi halinde, barolar
tarafı ndan-kendisine müdafi tayin edilmesi olana ğı sağlanm ıştı r. Yasan ı n 146.
Maddesinin son f ı kras ı na göre, Türkiye Barolar Birli ği tarafı ndan çı karı lan
13.2.1993 günlü yönetmelikle sürdürülen hizmetlerde ciddi sorunlar ya şanm ış ;
çı kan aksakl ı kları gidermek amac ıyla bu kez 4.10.1997 günlü yönetmelik
çı karı lm ış ve uygulama konusunda ayrı ntı l ı hükümler getirilmi ştir.
Bu yeni düzenlemeye karşı n, uygulamada yine ciddi sorunlar ya şanmakta;
özellikle Adalet Bakanl ığı müfettiş lerinden bu konuda çok ciddi uyar ı lar
gelmektedir. Özellikle baz ı baroları m ı zca Ceza Muhakemeleri Usulü
Yönetmeli ğinin 6. maddesinin 2. Fı kras ı ndaki Barolar, hizmet karşı l ığı
avukatlara yapı lan ödemeleri 15'er günlük raporlar halinde, ödeme yap ı lan
avukatı n ad, soyad ı ve sicil numarası ile işin hazı rl ı k veya dosya numaras ı nı ve
kendisine hukuki yard ı m yapı lan kişi veya ki şilerin ad ve soyadlar ıyla temin
edilebilirse tebligata uygun adresini bildirmek zorundad ı rlar. Ayrıca eğitim,
donan ı m, personel ve yol giderleri de detayland ı rılarak yukarı da belirtilen 15
günlük raporlarla Türkiye Barolar Birli ğine bildirilir" hükmüne genellikle
uyulmamakta ve usulüne uygun 15 günlük ve ayl ı k raporlar
gönderilmemektedir. Bu nedenle Barolar ı m ı zdan, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu Yönetmeli ğ inin 6/2 Maddesindeki düzenlemeye uygun raporlar ı n
gönderilmesi istenilmi ştir.
CMUK uygulamaları nda yeni bir yap ı lanma için Birlik Yönetim Kurulumuz
tarafı ndan bir çal ışma ba ş latı lm ıştı r.Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu
tarafı ndan görevlendirilen ilgili üyelerimizin Ba şkanl ığı nda Baroları m ızdan
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önerilen meslekta şları m ı zla bir komisyon kuru İ acaktı r.Kom İ syon çal ış malar ı
gündemin yo ğunluğ u nedeniyle genel kurul sonras ı nda yap ı lacaktı r.
Avukatl ı k Yasas ı nı n 1. ve 2. maddelerinde, avukatl ığı n tan ı m ı ve amac ı
ça ğda ş ve yeni bir biçimde düzenlenmi ş tir. Avukatl ı k Yasas ı nı n 1. Maddesinde,
"Avukat, yargı nı n kurucu unsurlar ı ndan olan ba ğı ms ı z savunmay ı serbestçe
temsil eder." Yasan ı n 2. Maddesinde de son derece önemli bir hüküm
getirilmi ştir; "Yargı organları , emniyet makamları , diğ er kamu kurum ve
kuruluş ları yla kamu iktisadi te ş ebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler,
sigorta ş irketleri ve vak ı flar, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde
yard ı mc ı olmak zorundad ı r. Kanunlardaki özel hükümler sakl ı kalmak kayd ıyla,
bu kurumlar avukat ı n gerek duydu ğ u bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla
yükümlüdür. Bu belgelerden örnek al ı nmas ı , vekğ letname ibraz ı na ba ğl ıd ı r.
Derdest davalarda müzekkereler duru ş ma günü beklemeksizin mahkemelerden
al ı nabilir."
İşte bu yeni düzenlemelerin ya şama geçmesi ve uygulanmas ı
doğrultusunda 29.5.2001 gün ve 144 say ı l ı yazıyla Ba ş bakanl ığa, 4.6.2001
gün ve 170 sayı l ı yazıyla İ çiş leri Bakanl ığı na, 8.6.2001 gün ve 244 sayı l ı
yazı yla Adalet Bakanl ığı na başvurulmu ş ve Yasan ı n avukatlara tan ı d ığı yeni
yetkilerin kullan ı lmas ı nda gerekli özenin ve duyarl ı l ığı n gösterilmesi istenmi ştı r.
Bunun sonucu, Emniyet Genel Müdürlü ğü ve Adalet Bakanl ığı , ilgili konularda
kendi birimlerine genelge göndererek, Yasan ın yeni düzenlemeye göre
uygulanması ve kesinlikle bu konuda ödün verilmemesi konusunda uyar ıda
bulunmu şlard ı r.Zaman zaman Baroları m ı zdan gelen yakı nmalar dikkate
al ı narak bu konuda Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanl ığı 'nca ilgili kurumlarla birebir
görü şmeler ve yaz ışmalar yap ı larak sorunlar giderilmektedir.
Avukatl ı k Yasas ı n ı n 111.maddesinde Türkiye Barolar Birli ği Baş kan ı n ı n
resmi Devlet Protokolünde Yargı tay Cumhuriyet Ba şsavc ı sı n ı n yan ı nda yer
alacağı düzenlemesine ra ğmen,yasan ı n bu hükmüne uyulmad ığı üzülerek
görülmektedir,Bu konuda bir çok yaz ış mam ıza ve uyarı ları m ıza karşı n haks ız
uygulama deği şmedi ği için, Birlik Ba ş kan ı m ı z hiçbir resmi kutlamaya
katı lmam ış bu yasaya ayk ı rı düzenlemeyi protesto etmi ştir.
İ çi ş leri Bakanl ığı 30.7.2001 tarihli Valiliklere gönderdi ği yaz ıs ıyla
protokolde Baro Ba ş kanları na İ l Cumhuriyet Ba şsavcı ları yan ı nda yer verilmesi
hususunu bildirmi ştir.
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Ayrı cakonu ile ilgili olarak yay ı nlanan 2429 say ı l ı Yasan ı n 4.maddesi
uyar ı nca yürürlü ğe konulan Yönetmeli ğin değişik ek:1 maddesinin 4.s ı ras ı nda
yapı lan değişikli ğin iptali için Birli ğimiz tarafı ndan Dan ıştay'da yürütmenin
durdurulmas ı talebiyle dava aç ı lm ışt ı r. Daha önce açı lan benzer davada
4.madde ile ilgili yürütmenin durdurulmas ı na karar verilmi ş olup,dava devam
etmektedir.
Yine, il spor müsabakalar ı nda Baro Ba şkanlar ı rn ız salonlardaki ve
stadlardaki protokol bölümüne al ı nmad ı kları için Ba şbakanl ı k Gençlik ve Spor
Genel Müdürü ile bizzat görü ş ülmüştür.
Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu olarak, Avukatl ı k Yasas ı n ı n 121.
Maddesinde bize görev olarak yüklenen tüm i şlemleri ya şama geçirmek için
çal ışmaları m ız ı aral ı ks ı z olanaklar ölçüsünde sürdürmeye çal ış m ıştı r.Yine
Y ı llard ı r Türkiye Barolar Birli ği genel kurulları nda dile getirilen ve
meslekta ş ları m ız tarafı ndan her f ı rsatta önerilen, konularla ilgili de gerekli
çal ış malar ba şlatı lm ış bu ba ğlamda,avukatlar ı n sosyal gereksinmelerini
sa ğ layacak bir tesisin Ankara'da yap ı lmas ı konusunda gerekli altyap ı
haz ı rl ı kları na ba şlanm ıştı r
Bu konuda Birlik Yönetim Kurulumuzca yap ı lan çal ış malar Baro
Baş kanları toplant ı sı nda Say ı n Baro Baş kanları n ı n bilgisine sunulmu ş ve Baro
Baş kanları m ı z taraf ı ndan çal ışmalar heyecanla kar şı lanm ışt ı r. Baro
Baş kanları m ı zdaki bu heyecan çal ış maları m ızı n geliştirilmesinde ve devam ı nda
bize güç katm ışt ı r.
Ankara'da bir "Avukatevi" olarak ba ş layan dü şünce etraf ı nda yoğunla şı nca,
karşı m ı za ça ğda ş hizmetlerin yürütüldü ğü Türkiye Barolar Birli ği Idare Binas ı ,
tüm sosyal etkinliklere yan ı t verecek kültür merkezleri, konferans salonlar ı ,
rekreasyon alanları , motel, otel bölümlerinden olu ş an bir kompleks ç ı km ıştı r.
Dü ş ünülen projeye son derece uygun olan Balgatta 25-1996 ada, 3
parselde kay ıtl ı 15 284 metrekare Maliye Hazinesine ait ta şı nmaz ı n Türkiye
Barolar Birliğine tahsisi için Maliye Bakanl ığı na 23.5.2001 gün ve 97 say ı l ı
yazıyla ba şvurulmuştur. Maliye Bakanl ığı Milli Emlak Dairesi Ba ş kanl ığı , bu
yaz ı m ı za 15.6.2001 gün ve 24-1989 sayı l ı yaz ıyla yan ı t vermi ştir. Yan ı tta,
taşı nmazı n 4 trilyon bedelle Türkiye Barolar Birli ğine tahsis edileceği
bildirilmi ştir ve bu bedelin 15.6.2001 gününden ba şlayarak 6 ay içerisinde
ödenme ko şulunu da bildirmi ş lerdir. Daha önce Maliye Meslek Lisesi olarak
ayrı lan ve yaptığı m ı z incelemeler sonucunda 13 850 metrekare in şaat alan ı
• 27. Olağan Genel Kurul
Çalışma Raporu

13

YÖNETIM KURULUNUN
bulunan ta şı nmazı n, yine yaptırd ığı m ız bilirki şi incelemesi sonucunda al ış
tarihindeki piyasa de ğerinin, 20-25 trilyon oldu ğu saptanm ışt ı r. Konu Yönetim
Kurulumuza getirilmi ş ; Yönetim Kurulumuz, ta şı nmazı n al ı nmas ı ve gerekli
işlemlerin yap ı lması konusunda Ba şkanl ı k Divan ı na, bir arkada şı m ızı n karşı
oyuyla, oyçoklu ğuyla yetki vermi ştir.
Al ı nan bu yetkiye karşı n, Baş kanl ı k Divan ı olarak konunun bir kez de say ı n
baro ba şkanları m ı zla görü ş üldükten sonra bu yetkilerin kullan ı lması na karar
verilmi ştir. Bu karar do ğrultusunda,konu baro ba ş kanları toplantıs ı na
getirilmi ş ;toplantı da, 4 baromuz hariç katı lan baroları n tamam ı bu düş üncenin
yaşama geçirilmesi konusunda bize destek vermi ş lerdir. Bu destek
doğrultusunda, ta şı nmaz Maliye Bakanl ığı ndan alaca ğı m ı za karşı l ı k takas
yoluyla Barolar Birli ğine verilmi ştir.Tapusu al ı nan ta şı nmaz üzerinde yap ı lacak
tesisin projelendirme a şaması devam etmektedir.3 Ki ş iden oluşan teknik
mü şavir kadromuz gerekli haz ı rl ı kları yapmaktad ı r.Jüm haz ı rl ı klar
tamamland ı ktan sonra arsam ız ı n üzerine tesisimizle ilgili in şaatı n temeli
at ı lacaktı r.Bu noktada ş unu da belirtmek isteriz.Ta şı nmaz üzerine yapaca ğı m ı z
ı nşaat ıyla ilgili ihale ülkemizin önde gelen in şaat firmalar ı ça ğı rı larak onlardan
al ı nacak teklifler saydam ve şeffaf yönetim anlay ışı n ı n sonucu olarak bütün baro
ba şkanları m ı za iletilerek uygun görülecek firma ismi birlikte saptanacakt ı r.
Meslekta ş lar aras ı yard ı mla şma ve dayan ış ma konusunda yönetim
kurulumuz son derece hassas ve duyarl ıd ı rYönetim kurulumuz Avukatları n
Sosyal Güvenlik ve Sa ğl ı k sorunlar ı n ı n ivedi bir şekilde çözülmesi için Türkiye
Büyük Millet Meclisi dahil olmak üzere çal ışmaları na h ızla devam etmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hürrem Şahinci Ba ş kanl ığı nda oluşturulan
Sosyal Güvenlik ve Sağl ı k Komisyonu bir taslak haz ı rlam ıştı r. Bu
taslak,ya ş ama geçinceye kadar yönetim kurulumuz ç ı kard ığı TBB Yard ım
Yönergesi" do ğrultusunda,stajyerlere ve meslekta ş lar ı m ıza, vefat haberinin
duyulmas ı ndan sonra en k ısa sürede EFT yoluyla ilgili Baro Ba ş kanl ığı na 500
milyon lira ölüm yard ı m ı yapmakta; yine ayn ı yönerge doğrultusunda, geçici ve
süresiz i ş görememezlik halinde 5 milyar liraya kadar ödeme yapmaktad ı r.Bu
uygulama, 01 Ocak 2003 gününden itibaren sürmekte ve meslekta ş ları m ı z ı n
yoğun ilgisiyle karşı lanmaktad ı r.
4-5 ve 7 Nisan 2003 tarihlerinde Meslekte 40— 50 Y ı l ı n ı ba şarı yla devam
ettiren Saygı değer meslek üstadlar ı m ıza daha önceki dönemlerden farkl ı
olarak,Ankara- İ stanbul ve Izmir'de düzenlenen özel törenlerle, geçmi ş dönem
14
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Baro Baş kanları m ızı n da katı l ım ıyla piaketleri verilmi ştir. Bundan sonraki
çal ış ma dönemlerinde de uygulamaya devam edilecektir.
Avukatl ı k Yasas ı nı n Türkiye Barolar Birli ği görevlerini düzenleyen 110.
Maddesinin 17. F ı kras ı nda hüküm altı na al ı nan, hukukun üstünlüğü ve İ nsan
hakları n ı savunmak ve korumak, bu kavramlara i şlerlik kazand ı rmak görevi
gereği, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bir İ nsan Haklar ı Merkezi
oluşturulmuştur. Merkezin amac ı , insan haklar ı alan ı nda ulusal ve uluslararas ı
hukuk ekseninde insan haklar ı nı n tan ı nması , korunmas ı , uygulanmas ı ve
geli ştirilmesi açı ları ndan mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik ara ştı rma ve
çal ışma yapmaktı r. Bu merkezle ilgili iç yönetmelik haz ı rlanm ış ve yönetmelik
doğrultusunda yeni bir yapı lanma olu şturulmu ştur.
Ülkemizde yaşanan insan haklar ı ihlalleri ve antidemokratik uygulamalar ı n
en sa ğl ı kl ı şekilde izlenmesi için İ nsan Hakları Merkezi'nin alt birimleri
oluşturularak faaliyete geçirilecektir. İ nsan Haklar ı Merkezi çal ış maları n ı
yürütürken yurt içi ve yurt d ışı düzenlemeleri dikkate alarak etkinliklerde
gerçekleşti rmektedir.
Türkiye Barolar Birliğince bilim adamları ve uygulamac ı lardan oluşturulan
bir kurul tarafı ndan hazı rlanan Anayasa Tasla ğı tamamlanm ış ve 12 Eylül 2001
günü kamuoyunun tart ışmas ına aç ı lm ıştı r.Bu taslakhukukçu ve yarg ı
kamuoyunda son derece yararl ı öneri ve dü şüncelerle destek görmüştür.
Göreve geldi ğimiz günden bu yana, mesle ğimizi ve toplumumuzu
ilgilendiren konularda Birlik görü şünü içeren kamuoyu duyurular ı yayı nlanm ış ve
bunlar baroları m ı za ve delegelerimize iletilmi ştir.Bu aç ı klamaları n kısa özetleri
çal ışma raporu ile birlikte yeniden bilgilerinize sunulmu ştur.
Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu toplant ı ları n ı işlerin yoğunlu ğu
nedeniyle 15 günde bir yapmaktad ı r. Bu toplant ı lar, zaman zaman farkl ı illerde
bölge toplantı ları biçiminde sürdürülmü ş ve sürdürülmektedir.Bu toplant ı larda
yönetim kurulu çal ış ması yan ı nda ilgili baroyla da birlikte mesleki etkinlikler
yap ı lm ıştı r.Bunları da kronolojik s ı rası yla çal ışma raporunda görmeniz mümkün
olacaktı r.
Avukatl ı k Kanununda yapı lan son değişiklikler dikkate al ı narak Türkiye
Barolar Birli ğinin ideal anlamda kurumla şmas ını n sa ğlanmas ı için yeni bir
yap ı lanmaya ihtiyacı vard ı r.Bu nedenle Türkiye Barolar Birli ğıiin bünyesinde
kurulu ve bugüne kadar destek ald ığı komisyonları n yeniden yap ı land ırı lmas ı
• 27 Olağan Genel Kurul
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gereklidir. Yeni çal ış ma döneminde Türkiye Barolar Birli ği bünyesinde kurulu
"D ış ili ş kiler komisyonu", 'Parlamento ile ili şkiler ve mevzuatı izleme
komisyonu","Kamu Kesimi Avukatlar ı Komisyonu", "Kad ı n Hakları Komisyonu",
"Dergi ve Yay ı n Komisyonu" , "Staj ve Meslek içi E ğitim Komisyonu", "Sosyal

Güvenlik ve Sa ğl ı k Komisyonlar ı "n ı n herbiri birer birim haline getirilerek
profesyonel çal ış maları n yap ı ld ığı bir çal ış ma grubu ve alan ı olu şturulacakt ı r.Bu
birimlerin yaşama geçmesi ve çal ış mas ıyla TBB uluslar aras ı düzeyde söz sahibi
olan bilgi üreten bilgi aktaran bir kurum haline getirilecektir.
Bu dönemde Türkiye Barolar Birli ği olarak internet ve sanal dünyada yerini

alm ış , ça ğda ş hukuk bilgi toplumunun en önemli ö ğesi olan 21.yy in avukatı ve
21.yy Elektronik Barosunu yaratma çal ış maları na h ı z verilmi ştir. Bürosundan
internet üzerinden her türlü hukuk bilgisine eri şen, hatta mahkemelerde dava
açabilecek altyap ıyı öngören Adalet Bakanl ığı n ı n Ulusal Yargı Ağı (UYAP)
projesine entegre olacak projemizi daha ş imdiden tamamlad ı k. Bunun için önce

TBB merkezi otomasyonunu bitirdik. Bunun hemen ard ı ndan Web Portal ı n ı
tamamlad ı k. Her avukata bir web adresi ve web sitesi verme projeleri olan av.tr

ve e-avukat projelerinde çok önemli mesafe ald ı k. Mesela birkaç y ı l içinde
stajyer avukatlar dahil her avukat ı n sanal dünyada www,avukatad ı sovad ı .av.tr
diye bir adresi ve web sitesi veya sanal ofisi olacak ve herkesin avukat ı bulmas ı
ve eri ş mesi kolayla şacak.
Elektronik Baro kurma amac ı nda olan e-Baro Projesi kapsam ı nda 5
modüllü web üzerinde çal ışan bir Baro program ı yap ı lm ış ve bunun bütün
Barolara konulmas ı test a şaması na gelmi ştir. Avukatları m ı zı dünyaya açacak ve

onlara daha çok bilgiye eri şim sa ğ layarak mesleki kalitenin yükselmesini
sa ğlayacak bu tür projelere sizlerinde aktif katk ı ları n ız ı beklemekteyiz.

Geçti ğimiz dönemde,Birli ğimizin, barolar ı m ı z ı n ve meslekta şları m ı z ı n
kabul edemediği bir olay da,Yarg ı tay Ba ş kanl ığı n ı n, tüm Yargı tay kararlar ı n ı ,
Yargı tay Vakfı ile bir bilgisayar ş irketi aras ı nda yap ı lan sözleşme gere ği,ilgili
ş irketten temin edilmesi yönündeki hukuka ve yasalara uygun bulmad ığı m ız

düzenlemesi idi. Bu konuda yapt ığı m ı z çal ışmalar ve Yarg ı tay yönetiminde
gerçekleşen de ği ş iklikle soruna karşı l ı kl ı hoşgörü ve anlay ış la yakla şı lm ış ;
ı srarl ı takip ve taleplerimiz üzerine, Yarg ı tay tarafı ndan,Yargıtay Vakfı ile ilgili
ş irket aras ı nda yap ı lan sözle şme feshedilmiştir. Bu bilgilere meslekta ş ları m ız ı n

daha kolay ve daha ucuz ula ş mas ı konusunda bizim de içinde bulundu ğumuz
çal ış malar sürdürülmektedir.
16
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Yine, geçti ğimiz çal ış ma döneminde baroları m ı z ı ve meslekta ş ları m ı z ı son

derece rahats ı z eden bir ba ş ka uygulama da, Adalet Bakanl ığı n ı n Adliye
binaları ndaki baro odalar ı n ı n elektrik su ve yak ıt giderlerinin barolarca

ödenmesi yolundaki talebi idi. Tüm giri şimlerimize karşı n,dönemin Adalet
Bakan ı Say ı n Praf.Dr. Hikmet Sami TÜRK bu uygulamay ı gidinceye kadar

sürdürdü. Ancak,seçim nedeniyle istifa eden Say ı n Bakan ı n yerine Adalet
Bakan ı olarak atanan Say ı n Prof.Dr.Aysel ÇEL İ KEL ile Türkiye Barolar Birli ği
yönetiminin yapt ığı birebir görü ş me ile bu haks ı z ve yasal dayanaktan yoksun
uygulama kald ı rm ışt ı r. Türkiye Barolar Birli ği ve Baroları m ı z ı son derece rahats ız
eden bu uygulamaya son veren Say ı n Prot.Dr.Aysel ÇLL İ KEL'e teşekkür
ediyoruz.
Türkiye Barolar Birli ği'nin uluslararas ı düzeyde etkinli ğini artt ı rmak
amac ıyla, 21-27 Temmuz 2002 tarihleri aras ı nda TBB Ba ş kan ı , bir kı s ı m

yönetim,disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin de içinde bulundu ğu 22 baro
baş kan ı m ı z ı n kat ı l ı m ı yla Strasbourg ve Bruxelles'de incelemelerde bulunulmu ş ,
Strasbourg'daki incelemeler s ı ras ı nda Avrupa Parlamentosu, Avrupa İ nsan
Hakları Mahkemesi ve Starbourg Cezaevinde incelemelerde bulunulmu ş ;

Bruxelles'de ise, Türkiye'nin Avrupa Birli ği Delegasyanu ve CCBE ile toplant ı lar
yap ı l ı p, Bruxelles- Itre cezaevinde incelemelerde bulunulmu ştur. İ nceleme ve
çal ışmalarla ilgili Sayı n kat ı l ı mcı ları n gözlemleri, Birli ğimiz taraf ı ndan kitap
halinde getirilerek bilgi ve de ğerlendirmelerinize sunulmu ştur. Son derece
verimli geçti ğine inand ığı m ız ve bir ilk olan bu çal ış malar ı n ve incelemelerin
devam ı gerekti ği dü ş üncesindeyiz.
Türkiye Barolar Birli ği'nin, hedefledi ği uluslararas ı düzeyde bir kurum olma
amac ı n ı , Sizlerin destek ve katk ı ları yla gerçekleştirmesi ümidiyle sayg ı lar
su na rı z.
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TBB'nin İDARİ YAPISI ve CALISMALARI
4667 sayı l ı Yasayla getirilen yeniliklerle Türkiye Barolar Birli ği'nin i şyükü
büyük ölçüde artm ıştı r.
Yönetimimiz artan i ş yükü karşı s ı nda,hizmetin aksadan süratli bir ş ekilde
hizmetin yerine getirilmesi amac ı yla yeni bir yapı lanmaya gitmek zorunda
kalm ıştı r.
Yeni yap ı lanmayla, a şa ğı daki
olu şturulmu ştur.
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TEBnin bAR! YAPISI ve

T.B.B. PERSONELİNİN ÜCRET AYARLAMA İLKELERİ
1- Ücret peşinde 1 Ocak tarihinden geçerli 2002 y ı l ı için Yönetim Kurulu
tarafı ndan sabit çarpan olarak kabul edilen rakam 230000.-TL d ı r.
2-

Katsayı listesi, çal ışanları n görevi, öğrenim durumu ve çal ış ma süresi
esas al ı narak ekli listede düzenlenmi ştir. Çal ışan personelin hangi
kadrolarda görev yapacakları Yönetim Kurulunca verilen yetki ile
Baş kanl ı k Divan ı nca belirlenir.

3-

Sabit çarpan ile katsay ısı nı n çarp ı lmas ı ile ortaya ç ı kan rakam brüt
ücrettir.

4-

1 Ocak tarihinden geçerli 2002 y ı l ı için Sosyal Yard ı mlar; Yemek 50
Milyon, Yakacak 50 Milyon, Giyim 50 Milyon ve Yol Paras ı 40 Milyon
olmak üzere 190.000.000.-TL/Ay brüt olarak kabul edilmi ştir.

5-

Hangi kadroya/kime verilece ği ve miktarı Yönetim Kurulu tarafı ndan
takdir edilen Makam tazminat ı ilgilinin kadroya geçirildiği tarih
itibariyle kald ı rı lı r. Mali Sorumluluk tazminat ı ise sadete muhasebe
kadrosunda çal ışan ve mali sorumluluk alan ki şiye ,verilecektir. (2002
yı l ı için Makam tazminatı ve Mali Sorumluluk tazminatı
100.000.000.-TL/Ay Net olarak uygulanacakt ı r.)

6-

Yı ll ı k ikramiye üç ayda bir verilmekiizere 4 adettir.

7-

Fazla mesai hususunda i ş Yasas ı hükümleri uygulanacakt ı r.

8-

Her kadro için y ı l bazı nda tespit edilmi ş olan k ıdem zamm ı , 1. Y ı ldan
sonra çal ışılan süre ile çarp ı larak o kadronun katsay ıs ı ile toplan ı r.

9-

A- 2001 yı l ı nda çal ış maya baş latı lanlardan, 01.07.2002 tarihi
itibariyle (1) y ı l ı m dolduranlara ve bu tarihten sonra (1) y ı l ı n ı
dolduracaklara bu süreyi doldurduklar ı tarihi takip eden ayba şı ndan
geçerli olmak üzere asgari ücrette meydana gelecek art ışı n
uygulanmas ı nı n yan ı s ı ra, sosyal yard ı m ödemesi 2002 y ı l ı için tespit
edilen miktarda yap ı l ı r. Bu durumda olan personel ücretlerinde,
2003/Ocak ay ı itibariyle yapı lacak zam tarihine kadar ba ş ka bir artış
yap ı lmaz ve bu şah ıslara kadro uygulamas ı an ı lan tarihe kadar
yap ı lmaz. 2003/Ocak ay ı nda yap ı lacak intibakta görev ve tahsillerine
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göre yerleş tirilmeleri gereken kadro cetvelinin ilk s ı ras ı na intibak
etti rilirler.
3- 2002 y ı l ı nda çal ış maya ba ş latı lan personelde i şe giri ş tarihlerini
takip eden ay ba şı itibariyle (1) y ı lları n ı doldurduklar ı nda ayn ı
uygulama yap ı l ı r ve bu durumda olan personelin kadro cetveline
intibakı OcaV2004 ay ı nda yap ı l ı r.

10- Kadro ayarlamas ı sonucu (2001 ve 2002 y ı lları nda i şe ba ş lat ı lanlar
dahil), almas ı gereken ücret (sosyal yard ı m dahil), fiilen ald ığı
ücretten daha az olan personel, eski ücretini almaya devam eder. Bu
personele, dahil bulundu ğu kadronun ücret seviyesine gelene kadar
eski ücreti uygulan ı r. Ücret eş itli ği sağ land ı ktan sonra, bulunduklar ı
kadroya yap ı lacak ilk zam aynen yans ıt ı l ı r.

11- Birlik dan ış manları ile avukatları n çal ış ma şekil ve şartları ile ücretleri
kadro cetveline tabi olmaks ı z ı n Yönetim Kurulu veya yetkiye
dayanarak Ba ş kanl ı k Divan ı nca takdir edilir.

24
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TBBnin iDARI YAPISI ve
T.B.B KADRO CETVEL İ
GÖREV İ

ÖĞ REN İ M DURUMU

KATSAYI KIDEM İ LAVES İ

Koordinatör Müdür

Fakülte

3500

50

Müdür Yrd.

Fakülte

3300

50

Yüksek Okul (4 Y ı l)

3100

50

Yüksek Okul (2 Y ı l)

2900

50

Lise ve dengi

2750

50

Fakülte

2500

40

Yüksek Okul (4 Y ı l)

2250

40

Yüksek Okul (2 Y ı l)

2000

40

Lise ve dengi

1750

40

Şef-Muhasebe Yrd.

Fakülte

2500

40

Memur-Sekreter

Fakülte

2000

40

Yüksek Okul (4 Y ı l)

1800

40

Yüksek Okul (2 Y ı l)

1600

40

Lise ve dengi

1500

40

Fakülte

1500

30

Yüksek Okul (4 y ı l)

1450

30

Yüksek Okul (2 y ı l)

1400

30

Lise ve dengi

1300

30

Lise ve Dengi

1300

30

Iköğretim

1200

30

Muhasebeci

Şoför-Hizmetli
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TBB'nirı İCARİ YAPISI ve
Yönetim Kurulumuz, önceden ayda bir kez toplanmakta iken,dosyalar ı n
akışı ve i şlerin yoğunluğ u nedeniyleayda iki kez toplant ı yapmaktad ı r.
Yönetim Kurulumuz, 26.5.2001-09.3.2003 tarihleri aras ı nda 38 toplantı
yapm ış ;bu toplant ı larda, 9444 konuyu karara ba ğlam ışt ı r.
YÖNET İ M KURULU DOSYA Ç İZELGES İ
(26.05.2001-09.03.2003)
RED

KABUL

1

ISRAR

1

UYMA

TOPLAM
ALINAN
KARAR SAYISI

2001

167

60

6

3

236

2002

337

103

28

13

481

2003

61

30

4

2

97

Türkiye Barolar Birli ği'ne
aras ı nda, 23779 evrak gelmi ştir.

12.5.2001

-

17.3.2003

tarihleri

İ dari i ş ler Müdürlü ğü'nün, "Avukatl ı k Ortakl ığı Sicil Hizmetleri", "Ruhsar,
"Yeniden Yaz ı lma" ve "Kimlik"Ierle ilgili rakamsal bilgiler ile Disiplin Kurulu
çal ış malarıyla ilgili açı klamalar aşa ğı dad ı r.
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(15.05.2001'DEN 29.03.2003 TAR İ H İ NE KADAR)
1- AVUKATLIK
RUHSATNAMES İ
DCJZELENMES İ
DOSYALARININ ARS İ VLENMES İ H İ ZMETLER İ
- Toplant ı say ı sı

39

- Levhaya Yaz ı lma

6693

- Kay ı t Yenileme (Yeniden Yazı lma)

442

- Sorunlu Dosyalar

VE

RUHSAT

102

-TOPLAM

7237

AVUKATLIK RUHSATNAMES İ
15.05.2001 -(52529) Nolu Ruhsatname düzenlenerek
29.03.2003 -(59152) Nolu Ruhsatname düzenlenmi ş olmakla, ceman 6623
adet Avukatl ı k Ruhsatnamesi tanzim edildi.
- Avukatl ı k Ruhsatnamesi verilmesi uygun bulunmayanlar ı n say ı sı
- Yeniden Yaz ı lmas ı uygun bulunmayanlar ı n say ıs ı

17

1

2- K İ MLiK KARTI H İ ZMETLER İ
- 19440 Kimlik Kartı tanzim edilerek Barolara iletilmi ştir.
3-AVUKATLIK ORTAKLIĞ I S İ C İ L H İ ZMETLER İ
- ANKARA 2, İ STANBUL 5, KAYSERI 1, BARTIN 1, VAN 1, MALATYA 3,
BURSA 1, AYDIN 1, D İ YARBAKIR 1, HATAY 1, KIRKLAREL İ 1, B İ NGÖL
1, TRABZON 1, AMASYA 1, Barolar ı na müracaatla tüzel ki ş ilik kazanan
ceman
- 21 Adet Avukatl ı k Ortakl ığı Esas defterine kayı t yap ı lm ış olup dosyalan da
düzenlenmi ştir.
- VAN ve BURSA barosuna kay ıtl ı iki Avukatl ı k Ortakl ığı tastiye olmakla esas
defterine ve dosyas ı na iş lenmiş olup 19 Avukatl ı k Ortakl ığı bulunmaktad ı r.
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TBB'nin İ DAR İ YAPISI ve

Türki ye Barolar BirIii Disip lin Kurulu Ba ş kanlı k Sunu şu

Türkiye Barolar Birliğ i Disiplin Kurulu'nun dönem içindeki
çalışmaların ı , -önceki faaliyet raporlarında oldu ğu gibi- bu dosya lar ı n
mahiyetlerine ve verilen kararlar ı n niteliklerine göre çizelgelerle özetlerken, bu
kez, önceki raporlardan farkl ı olarak önemli gördüğüm bazı hususları da say ı n
delegelerle payla şmak ihtiyacını duydum.

Kurulumuza gelen itiraz dosyalar ın ı n gerek miktar, gerek çe şit/ilik
yönünden büyük artış gösterdiğ ini ve önemli bir yoğunluğa ula ştığın ı öncelikle
belirtmeliyim.
Büyüyen iş hacminin yaratabileceğ i sorunlar, daha fazla zaman
ayırmak, daha çok toplantı yapmak ve toplantı gündemlerini mümkün olan
azami sı n ıra kadar geniş tutmak suretiyle önlenmektedir.
Avukatlı k Yasası nda 4667 sayı lı yasayla yapı lan önemli değişiklikler
ve bu yasaya göre yürürlüğ e konulan yönetmelikler, avukatl ı k mesleği ile ilgili
birçok konuda oldu ğu gibi kaçını lmaz olarak disiplin hukuku alan ı nda da yeni
ve değiş ik uygulamalara ve farklı yorumlara neden olmu ştur. Bu bakı mdan,
halen görev başı nda olan Birlik Disiplin Kurulu'nun çok önemli bir geçi ş
döneminde mesleğ im izin etik değerlerini ve geleceğini ilgilendiren konularda
özel bir sorumluluk yüklendiğ ini söylemek herhalde abart ı lı bir değerlendirme
olmayacaktı r.
Disiplin hukuku konusunda yay ınlanan eserlerin yok say ı labilecek
düzeydeki azl ığı nedeniyle meydana gelen bo şluk, Barolarım ızın Yonetim ve
Disiplin Kurullarını uygulama zorlukları ile karşı karşıya b ı rakmaktadı r. Bu
durumda Birliğimize ulaş an talepler de göz önünde tutularak, kaynak
sorununun kesmen de olsa giderilebilmesi için, TBB Disiplin Kurulunun emsal
oluşturabilecek nitelikteki kararlarını n Baroları m ızı n bilgilerine sunulması
zorunlu hale gelmi ştir.
Bilindiği gibi, Kurulumuzun seçilmiş bazı kararları muntazam olarak
Türkiye Barolar Birliğ i Dergisi ile Ankara Barosu Dergisinde yay ınlanmaktadı r.
Ancak, biz bu uygulaman ın günümüz koşullannda ihtiyac ı yeterli ölçüde
karşı layamadığı nı görüyor ve adı geçen dergilerdeki yay ınları devam ettirmekle
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birlikte emsal oluş turabilecek karar/arı üç ayda bir bastırı lacak TBB Disiplin
Kurulu bültenlerinde toplamay ı ve Barolarımıza göndermeyi planlıyoruz. Üzerinde durulmas ı ve düşünülmesi gereken diğer önemli bir husus
da "Meslek Kuralları "nda, gelişen ve değişen toplumsal koşul/ara göre yeni bir
düzenleme yap ılmasına gerek olup olmadığıdır. Bu konuda
meslektaş/arımızdan gelen talep/er böyle bir tart ışmanın açılmasına yöneliktir.
Tüm uygar ülkelerdeki Avukatl ı k Meslek Kurallannın birbirine çok
benzediği ve avukatlı k mesleğinin tarih boyunca değişmez temellere dayandığı
bir gerçektir. Meslek Kural/arın ı n içerdiği başlıca ilkelerin as ır/ar boyunca
herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar uygulanmas ı, yol
gösterici ve etik değerlerini korumas ı "statükoculuk" olarak değil, bir
"zenginlik" olarak algılanmalıdır. Bu nedenle, sosyal ve ekonomik ko şulların
değişmekte olması, mesleğimizin bir anlamda "etik anayasası " sayılabilecek
ilkelerin de ayn ı paralelde değiştirilmesi için yeterli bir gerekçe olarak
gösterilemez. Ancak, bu görü şümüzden, Meslek Kura/larında mutlak olarak
hiçbir düzeltme yap ılmaması gerektiği anlamı da çı karılmama/ı dır. Kuşkusuz,
-burada ayrı ntı larına girmeyi doğru bu/madığı m- bazı kurallarda, özü ve
bütünü bozmayacak nitelikte s ın ırlı düzeltme/er yapılması tartışmaya
açı labilir. Böyle bir tartışma, çok iyi bir hazı rlı k döneminden sonra, sadece bu
konuya özgülenecek olağanüstü bir Genel Kurulun gündemini o/u şturmalı dır.
Sözlerime son verirken, çal ışmalarımıza büyük ve inançlı bir özveriyle
değerli katkılarda bulunan Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlanma teşekkürlerimi
ve sayın delege/ere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Türkiye Barolar Birliği
Disiplin Kurulu Ba şkanı
Avukat Ayhan EROL
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12-13 MAYIS 200 1-25 MART 2003
TARiHLER İ ARASI TBB D İ S İ PLİ N DOSYALARI
2001 YILI
ONAMA

96

BOZMA

27

İADE

37

DÜZ.ONAMA

28

KALDIRILMASI

37

SÜREDEN RED

6

ZAMANAŞ IMI NED.ORT.KALD

9

İT İ RAZ D İ LEKÇES İ N İ N REDD İ

3

KARARA BA ĞLANAN DOSYA SAYISI

243

GELEN DOSYA SAYISI

243
2002 YILI

30

ONAMA

115

BOZMA

25

İ ADE

33

DÜZ.ONAMA

33

KALDIRILMASI

25

SÜREDEN RED

11

ZAMANAŞIMI NED.ORT.KALD

14

İTİ RAZ Dİ LEKÇES İ N İ N REDD İ

1

KARARA BAĞ LANAN DOSYA SAYISI

257

GELEN DOSYA SAYISI

365

2003 YILINA DEVRED İ LEN DOSYA

108
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1 OCAK 2003-25 MART 2003 TAR İ HLER İ ARASI
GELEN DOSYA SAYISI

98

ONAMA

46

BOZMA

12

İ ADE

7

DÜZ.ONAMA

6

KALDIRILMASI

11

SÜREDEN RED

4

ZAMANAŞ IMI NED.ORT.KAID

2

ITIRAZ D İ LEKÇES İ N İ N REDD İ

3

ADALET BAKANLI Ğ I KARARINA UYMA

4

ADALET BAKANLI Ğ I KARARINA ISRAR

4

KARARA BAĞ LANAN DOSYA SAYISI

95

TOPLANTI SAYISI :22
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BARO BA Ş KANLARI
TOPLANTI LARI

• 27. Olağan Gene/Kurul
Çalışma Raporu

33

BARO BASKANLARI TOPLANTILARI

042
o <t
On
04
c C>
<t >

11
c

<t w
-<t'v>1

<t

-0
<t

o
<t
c 0 _

>, E
<t : <t

(Çi b.Ofl

1

N
c
E
<0
.0

.c
E
=

0
• 27. Olağan Genel Kurul
Çalışma Raporu

35

BARO BASKANLARI TOPLANTILARI

BARO BASKANLARI TOPLANTILARI
Çal ışma dönemirniz içerisinde Ankara'da,
-22 Eylül 2001,
-09 Aral ı k 2001,
- 27 Nisan 2002
- 15 Aral ı k 2002 tarihlerinde 4 kez Baro Ba şkanları Toplantıs ı yap ı lm ıştı r.
Baro ba şkanları rn ızı n büyük çoğunlukla katı ld ı kları , ülke ve meslek
sorunları m ızı n tartışı larak çözümler arand ığı toplantı lar büyük yararlar sa ğlam ış ,
yönetirnimizin çal ışmaları nda yol gösterici olmu ştur.
27 Nisan 2002 günlü toplantı s ı rası nda Baro Ba ş kanları m ızla birlikte
Sayı n Cumhurbaş kan ı m ız Ahmet Necdet Sezer ziyaret edilmi ş ; sorunları m ız bir
de Baro Ba şkanları m ızla birlikte Say ı n Cumhurba şkan ı m ıza iletilmi ştir.
Yönetim .Kurulumuz, yap ı lan tüm toplantı ları n yazı l ı hale getirilmesini
kararla şt ı rm ış ve dört toplant ı da kitap haline getirilerek da ğı tı m ı yap ı lm ıştı r.
Baro Baş kanları toplantı ları m ızla ilgili duyuru ve sonuç bildirileri
aşağıdad ı r.
17 Nisan 2002 günlü duyuru:
1- Adalet Bakanl ığı n ı n Barolara ve mesle ğe karşı tutum ve davran ış ları ,
2- Avukatları n bilgi ve belgelere ula ş mada karşı laştı kları
gelinen nokta,

zorluklar ve

3- Baroları n protokoldeki yeri konusunda karşı laştı kları sorunlar,
4- Genel Görü şme
konuları n ı n tartışı lacağı Baro Baş kanları Toplantıs ı yap ı lmas ı 14.04.2002
günlü Birliğimiz Yönetim Kurulu Toplant ısı nda karar verilmi ştir.
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Ayrı ca; savunman ı n sorunları n ı n kendilerine aktarı lmas ı amac ıyla, ayn ı
gün, Cumhurba ş kan ı Ahmet Necdet Sezer, tüm Baro Ba ş kanları m ızı n katı l ı m ıyla
ziyaret edilecektir.
Baro Ba şkanları Toplantıs ı 27 Nisan 2000 Cumartesi günü saat 09.00'da
Ankara Best Otel toplant ı Salonunda yap ı lacaktı r.
Toplantıya katı lman ı zı , katı lamad ığı n ız takdirde bir temsilcinin kat ı l ı m ı n ı n
sağlanmas ı n ı rica ederim.
Saygı ları mla
.

22 EYLÜL 2001 GÜNLÜ KAMUOYU DUYURUSU:
22.09.2001 günü Ankara'da toplanan Baro Ba ş kanları ve Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kurulu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Kürsüsü
Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Bülent JANÖR hakk ı nda Üniversite Yönetimi
tarafı ndan uygulanmak istenen hukuksuzlu ğu kı namaktad ı rlar.
Prof.Dr.Bülent TANÖR hukukçu kimli ği ve bilim insan ı olarak Ülkemizin
yetiştirdi ği değerlerdendir. Binlerce hukukçunun yeti şmesinde, hukukun
üstünlüğü ve insan hakları mücadelesinde önder bir dü ş ün adam ıd ı r.
Hukuka ve yasal düzenlemeye ayk ırı biçimde Üniversiteden kopartı lmak
istenilmesinde ba şı n ı dik tutmas ı n ı n, hukuk ad ı na temel hak ve özgürlükler
ad ı na verdi ği mücadelenin yatmakta oldu ğunu düş ünmekteyiz.
İ stanbul Üniversitesinin Yönetimini ve Rektörünü bu hatal ı karar nedeniyle
kı n ıyor, YÖK Yüksek Disiplin Kurulunun hukukun ve yasan ı n gereğini yerine
getirerek, eserleri ba şucu kitab ı olmuş bilim insan ı Prof.Dr.Bülent TANÖR
hakk ı ndaki haks ız ve dayanaks ız uygulaman ı n yolunu tı kamas ı n ı bekliyoruz.

FtaflJ*I.)l
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BARO BA Ş KANLARI KAMUOYU DUYURUSU (10 ARALIK 2001)
9 Aral ı k 2001 tarihinde Ankara'da toplanan BARO BA Ş KANLARI a şa ğı daki
hususları n kamuoyuna aç ı klanmas ı na oybirli ği ile karar verrni ş lerdir.
1) "Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakk ı nda
Kanunda Deği şiklik Yapı lmas ı na Dair Kanun Tasarıs ı " ile getirilen düzenlemeyi

Türkiye Barolar ı hukuka ayk ı rı bulmakta ve yasala şması na karşı ç ı kmaktad ı r.

Tasarı ile herkesi kapsayacak şekilde ceza ve tutukevlerine giri şte yeni bir
düzenleme getirildi ği ileri sürülmekte ise de, ası l amac ı n avukatı n temel i ş levi

olan savunma görevine s ı n ı rlamalar getirilmekte oldu ğ u anla şı lmaktad ı r. Zira
ceza ve tutukevlerine gitmek ve orada san ı kla görü ş mek savunma görevinin
ayr ı lmaz bir parças ı d ı r. Bu görevin nas ı l ve hangi koş ullarda yerine getirileceği

temel yasa olan CMUK ve meslekle ilgili' düzenlemeyi yapan Avukatl ı k
Yasas ı 'nda belirtilmi ştir.
Bilindi ğ i üzere, uzunca bir süredir tamamen hukuka ayk ı rı olarak "Üçlü

Protokol" ad ı yla bilinen bir idari düzenleme ile ceza ve tutukevlerine giri ş lerde

avukatlar aranmakta bu aramalar s ı ras ı nda mesleğin onuruna ve sayg ı nl ığı na
asla yak ış mayan tutum ve davran ış lara meslekta ş ları m ı z muhatap olmakta idi.
10 Mayı s 2001 tarihinde yürürlü ğe giren Avukatl ı k Yasas ı deği ş ikli ği ve
Anayasan ı n 20.maddesinde yap ı lan deği ş iklik karşı s ı nda üçlü protokol ile
yarat ı lan hukuk d ışı uygulamadan süratle dönülmesi beklenirken aksine bir
düzenlemeye gidilmesi aç ı kça Anayasa'ya, an ı lan yasalara ve Avrupa Insan
Haklan Mahkemesi'nin yerle ş ik içtihatları na ayk ı rı bulunmu ştur.
Tasarı ayrı ca, CMUK'un 89 ve 144 Avukatl ı k Yasas ı n ı n 36 ve
58.maddelerine de ayk ı rı düzenleme öngörerek üçlü protokol uygulamas ı na
yasal k ı l ı f hazı rlamakta ve savunma için ciddi tehdit olu şturmaktad ı r.
Türkiye Avukatlar ı ve onları n meslek örgütü olan Barolar ve Türkiye Barolar
Birli ği hukuka, Anayasaya, meslek yasam ı za ve yargı n ı n demokratik
örgütlenmesine ayk ı rı olan ve savunmaya a ğı r bir tehdit olu şturan bu
düzenlemeyi hukuk ad ı na, mesle ğin onuru ad ı na asla kabule etmeyecekler ve
yasala ş mamas ı için giri şimlerini kararl ı l ı kla sürdüreceklerdir.
2) 4681 say ı l ı yasa ile olu şturulan Ceza İ nfaz Kurumları izleme
Kurulları n ı n olu ş umunda kamuoyunun hakl ı tepkisini çeken uygulamalar da
toplant ı da değerlendirilmi ş olup, geli şmeler kaygıyla karşı lanm ıştı r.
38
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Birçok yerde Adalet Komisyonlar ı Cezaevi izleme Kurulları n ı olu ştururken
takdir yetkilerini kullanmada son derece özensiz davranm ış lar ve Barolar ı
d ış layarak 'savunman ı n yargı n ı n kurucu unsuru oldu ğu" gerçeğini gözard ı
etmi şlerdir. Bu tutumları kamuoyunda bu kurumlara karşı hakl ı bir ku ş ku ve
güvensizlik olu ş mas ı na neden olmuştur. Manisada cezaevi izleme kurulunun
oluş umu ile ilgili bas ı na yans ıyan geliş meler bu olumsuzluğun aç ı k ve çarp ıcı
bir örneği olarak görülmü ştür. Daha kurulu ş a şamas ı nda objektiflikleri tart ışı lan
kurulları n kendilerinden beklenen i ş levi yerine getirmeleri mümkün değildir.
Bu nedenlerle, Cezaevi izleme Kurulları n ı n oluş umuna gerekli özenin
gösterilmesi ve hatal ı uygulamalardan vakit kaybedilmeksizin dönülmesi
ça ğrıs ı nda bulunuyoruz.
3) Meslekta şları m ıza yönelik sald ı rı ları n artarak devam etmesi ve ço ğu kez
failleri de belli oldu ğu halde yakalanmamas ı endi şe verici bulunmu ş ve üzüntü
ile karşı lanm ıştı r. Örneğin, Samsunda 3 ay önce vurularak öldürülen Avukat
Yusuf Altayl ı ve yine uğrad ığı silahl ı sald ı rıda yaralanan Avukat Erdal
Altunerin failleri bilindi ği halde bugüne kadar ele geçirilememi ştir. Suç
faillerinin bu şekilde serbestçe dola şmas ı yeni suç faillerini cesaretlendirmekte
s ı rf bu yüzden olaylar giderek t ı rmanmaktad ı r.
Bir kez daha, tüm ilgilileri kamuoyu önünde, gerekli önlemleri almaya ve
görevlerini daha etkin ve yans ı z biçimde yapmaya davet ediyoruz.
Saygı ları m ı zla.
.

TÜRK İYE BAROLAR B İ RLİĞİ
M
YÖNETİ KURULU ve BARO BAŞKANLARININ
18 ARALIK 2002 GÜNLÜ BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu ve Baro Ba ş kanları 15 Aral ı k 2002
tarihinde Ankara'da toplanm ış lar ve aşa ğı daki hususlar ı n kamuoyuna
duyurulmas ı n ı kararlaştı rm ış lard ı r.
Türkiye içinde bulundu ğu krizi a şmak amac ı ile 3 Kas ı m 2002 tarihinde
erken seçime gitmi ş ve seçimler sonucunda, AKP % 34.45 oy ile
parlamentodaki milletvekilliklerinin %62 sini alarak tek ba şı na iktidar
olmuş ,CHP ise % 20 oy ile tek muhalefet partisi olarak parlamentoya girmi ştir.
Genel seçmen sayı sı na göre ülke seçmeninin %50'si, geçerli oylara göre ise ülke
• 27 Olağaıı Gene/Kurul
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seçmeninin % 45 gibi büyük bir ço ğunlu ğu, yürürlükte bulunan ve temsilde
adaleti sağlamad ığı herkes tarafı ndan kabul edilen mevcut seçim yasas ı ile
parlamento d ışı nda kalm ışt ı r.
Bu ş artlarlarla oluşan parlamentodan ç ı kan hükümet 23 Kas ı m 2002 günü
program ı n ı okuyarak TBMM'den güvenoyu al ı p göreve ba ş lam ıştı r. Hükümet
program ı na bak ı ld ığı nda, daha önceki hükümetler döneminde oldu ğu gibi son
derece önemli, göze ve kula ğa hoş gelen, toplumun özlem ve beklentilerine
cevap olabilecek hedefler mevcut bulunmaktad ı r.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim kurulu ve Baro Ba şkanları olarak Hükümet
program ı nda yer alan,
- Demokratikleşme,
- Kamu yönetimindeki aşı rı merkeziyetçi ve hantal yap ıdan kurtulma,
- Ekonomik istikrarı n sa ğlanması ,
-.Yoksulluk ve yolsuzlukları n ortadan kald ı rı lmas ı ,
- Siyasi iktidar ı n halkı n talep ve beklentileri doğrultusunda kullan ı lması ,
halk ı n iradesinin yönetime yans ı mas ı ,
- I ş kence ve insan haklar ı ihlallerinin üzerine kararl ı l ı kla gidilmesi,
- Sivil toplum örgütlerinin yönetime daha aktif katı l ım ı n ı n sa ğlanaca ğı
katı l ı mcı demokrasinin sa ğlanmas ı ,
- Hukukun evrensel
kullan ı lması n ı n sağlanmas ı ,

ilkelerine

saygı ,hak

arama

özgürlü ğünün

idarenin hukuka ba ğl ı l ığı n ı n sağlanacağı konusundaki taahhütleri ile
- Özgürlükçü ve katı l ı mcı yeni bir anayasa,
- DGM'nin kald ı rı lmas ı ,
- Bugün mevcut duruma son verecek: ve tüm kesimlerin mutabakat ı ile
çı karı lacak, Siyasi Parti ve Seçim Kanunlar ı n ı n,
Yargı reformu,
- Yolsuzlukları n önüne geçmenin en kesin çözüm yolu olan ve kat ı l ı mc ı
demokrasinin vazgeçilmez şart ı olan bilgi edinme hakk ı n ı n sa ğlanması
yönündeki taahhütlerinin takipçisi olaca ğız.
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Toplumun ve Türkiye'nin en çok istikrara ihtiyac ı olduğu böylesi bir
dönemde, yava ş yavaş istikrara doğru gidildi ği şu s ı rada, Yargıtay, Dan ıştay ve
Anayasa Mahkemesi gibi yarg ı kurulu ş ları n ı n kararlar ı n ı ki ş isel nedenlerle ve oy
kaygısı yla tartış maya açacak tutum ve davran ış lardan kaç ı n ı lmal ıd ı r. Ulusal ve
uluslararas ı yargı kurulu şları nca kesin olarak çözüme ba ğlanan türban meselesi
bir kesim taraf ı ndan Türkiye'de devaml ı olarak s ı cak tutulmaya ve bir şekilde
Türkiye'nin gündemine sokulmaya çal ışı lmaktad ı r. Belirtti ğimiz nedenlerle
türban Türkiye'nin yeniden sorunu olmamal ı d ı r. Verilmi ş bulunan bu ulusal ve
uluslararas ı yargı kararları na saygı gösterilmesi herkesin görevidir.
AB'nin Türkiye'ye Aral ı k 2004'te müzakere tarihi vermesi, bizim aç ı m ızdan
kabul edilebilir olmamakla birlikte, gelece ğe yönelik olumlu bir ad ı md ı r.
Bir çok ülkenin yan ı nda Güney K ı brı s Rum kesiminin AB'ne K ı brıs' ı n
temsilcisi üye olarak kabulü ve Birle şmi ş Milletler Genel Sekreterinin plan ı n ı n
28 Şubat 2003 tarihine kadar imzalanmas ı n ı n istenmesi çifte standart ve
dayatmac ı bir davran ışt ı r.
Kı brıs'ta ulusal ç ı karları m ı zdan hiçbir zaman ödün verilmemeli, ancak her
şeye rağmen de bu esaslar çerçevesinde K ı brıs'ta barışı n sa ğlanmas ı için iyi
niyetli çabalar sürdürülmelidir.
Hukukun üstünlü ğü, Hukuk DĞvleti olma çabaları sadece AB tarafı ndan
istendi ği için değil, Ülkemiz insan ı , evrensel de ğerlere ve insanca bir ya şama
layı k oldu ğu için sürdürülmelidir.
Mustafa Kemal Atatürk'le ba ş layan ayd ı nlanma ve ça ğda şla ş ma hareketi,
Avrupa Ailesinin demokratik, laik, hukuk ve insan haklar ı na saygı l ı değerleri ile
taçland ı rı lmal ı d ı r.
Irak'taki antidemokratik yönetimin varl ığı tasvip edilmese, Halepçe
Katliam ı unutulmasa da, Irak' ı n toprak bütünlü ğüne, İ rak halk ı n ı n kendini
yönetecek iktidarları seçme hakk ı na saygı duyulmal ıd ı r. Her türlü kimyasal silah
ortadan kald ı rı lmal ı ve Irak sorunu bar ışçı yollarla çözülmelidir. ABD taraf ı ndan
tı rmand ı rı lan sava şa yönelik davran ış lar son bulmal ı d ı r.
Hiç kimsenin Ulusumuzu ve ülkemizi tehlikeye atmaya ve sava şa sokmaya
hakk ı yoktur, masum insanlar ı n ölümüne yol açacak hiçbir terör eylemi ve sava ş
mazur görülemez. Bunlara ayr ı m yap ı lmadan karşı ç ı k ı lmal ıd ı r.
Bölgemizde bir sava şa hayı r diyoruz.
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Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu ve Baro Ba ş kanları ,
temel niteliği olan Laiklik
verilemeyeceğini ve laikli ğin yilmaz savunucular ı olduklar ı n ı ,
- Cumhuriyetimizin

ilkesinden

ödün

- Hukukun üstünlü ğünü hedef seçen, çağda ş , demokratik, laik, sosyal bir
hukuk devletinin tüm kurum ve kurulu ş lar ı ile h ı zla hayata geçmesini,
- Uluslararas ı belgelerde ifadesini bulan düzenlemelerin tümünün kabul
edileceği, insan haklar ı alan ı ndaki düzenlemelerin yap ı lmas ı n ı ve Kopenhag
Siyasi Kriterlerinin zaman geçirilmeden yasal düzenlemelerle hayata
geçirilmesini,
- Ba ğı ms ız yargı söylemlerinin sözde kalmamas ı için yarg ı ba ğı ms ı zl ığı n ı
sa ğlayacak düzenlemelerin h ı zla yapı lmas ı n ı , Savunma mesleğinin ve Savunma
mesleğinin temsilcileri olan Avukatlar ile Barolar ı n tam ba ğı ms ı zl ığı n ı n

sağlanmas ı n ı ,

Baroları n Anayasal düzenlemelerde, Anayasan ı n yarg ı bölümünün içine

al ı nmas ı n ı ,

- Demokratik bir yap ı lanman ı n gerçek anlamda sa ğlanmas ı için yargı
reformunun sa ğ lanmas ı n ı , bu amaçla Adalet Bakanl ığı 'n ı n bütçedeki pay ı n ı n

arttı rı lmas ı n ı ,

- Kaliteli, uygar ülkeler düzeyinde bir Hukuk e ğitiminin verilmesi ve bu
amaçla sayı ları ülke ihtiyac ı n ı n çok üzerinde olan, yetersiz bir hukuk e ğitimi
veren Hukuk Fakültelerinin durumunun gözden geçirilmesini, bu kurumlarda
mevcut öğretim kadroları n ı n, ça ğdaş bilimsel kadrolar ile donat ı lmas ı n ı n
sa ğlanmas ı n ı ,
Bu taleplerimizle ilgili yasal düzenlemelerin
bekledi ğimizi kamuoyuna sayg ıyla duyururuz.

h ı zla

yapı lması n ı

TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ
YÖNU İ M KURULU
ve
BARO BAŞKANLARI
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15 Aral ı k 2002 tarihindeki toplant ı ya, önceki dönem Birlik Ba ş kanları m ız, Avukat
milletvekilleri ve ilk defa seçilen 43 Baro Ba ş kanımı z da katı lm ıştı r.

Türkiye Barolar Birli ği Baş kan ı ve Baro Baş kanları m ız 9 Ocak 2003 günü,
savaşa karşı oldukları n ı bir kez de Yüce Önder M. Kemal ATATURK'ün
huzurunda ifade ederek sayg ı duru ş unda bulunmu ş lard ı r.
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13 Mayıs 2001 Diyarbak ı r Genel Kurulundan sonra Birlik Ba ş kan ı ve
Yönetim Kurulumuz çok yo ğun bir çal ışma dönemine girmi şler ve bu arada
Baroları m ızla ilişkileri s ı klaştı rrn ış lard ı r. Di ğer yargı organlar ı , sivil toplum
örgütleri ve uluslararas ı kurulu şlarla ortak etkinlikler düzenlemi ş lerdir.
Yönetim Kurulumuz; s ı ras ıyla, Antalya, Çanakkale, Samsun, Erzurum ve
Malatya'da toplantı lar yapm ıştı r.
Medeni Kanun'un TBMM'nde kabul edilmesiyle birlikte gerek yaz ı l ı ve
görsel bas ı n organlar ı nda aç ı klamalar yap ı lm ış , gerekse çeşitli illerimizde
paneller düzenlenmi ştir.
Birlik Baş kan ı , çok say ı da il barosunu ziyaret etmi ş ve çeşitli etkinliklere
katı lrn ıştı r.
Bilgi vermesi bak ım ı ndan Birlik Ba ş kan ı n ı n ajandas ı ndaki gezi notlar ı n ı
bilgilerinize sunuyoruz.
Ayrıcakonuyla ilgili duyurumuz ve bas ı ndaki yans ı maları da aşağı dad ı r.

22 Ocak 2002

Samsun-Çarşamba Ağı r Ceza Mahkemesi - Rahmetli
Av.Yusuf Altayl ı 'nm duruş mas ı

26 Ocak 2002

Karabük- Medeni Kanun Toplant ı sı

07 Şubat 2002

K.Mara ş Barosunu ziyaret

16 Şubat 2002

Ayd ı n - Medeni Kanun Toplant ı s ı

06 Mart 2002

T.Sermaye Piyasas ı Arac ı Kurulu şlar Birli ği ve Sivil
Toplum Örgütleri Ekonomik Fo?um Toplant ıs ı

08 Mart 2002

Kamu Kesimi Avukatları -An ıtkabirdeki yürüyü ş

17 Mart2002

Bası n Mensupları ile kahvalt ı - İstanbul
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23 Mart 2002

TBB-THK Sempozyum-Ankara Adliyesi

24 Mart 2002

Baş kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Ceza İ nfaz
Kurumları Güvenlik ve Düzen Sorunu

29-30-31 Mart 2002

Erzurum - Baro Ba şkanları Toplantıs ı

03 Nisan 2002

Avukatlar Günü Kutlamalar ı -Ankara Adliyesi idari
Yargı sempozyumu

4-5-6-7 Nisan 2002

Kayseri - 'Avukatlar Günü' Etkinlikleri

07 Nisan 2002

Savarona - Istanbul - Avrupa Birli ği Üyesi Avukatlarla
Toplantı

08 Nisan 2002

Sakarya (Adapazar ı )- Medeni Yasa

09 Nisan 2002

The Marmara Oteli (A İ HM Yargıçları Söyleşisi)

15 Nisan 2002

Adana Barosu -Medeni Kanun Sempozyumu

20-21 Nisan 2002

Bursa Barosu - Marmara Bölge Barolar ı Toplantı sı

23 Nisan 2002

TBMM 23 Nisan kutlama törenleri

25 Nisan 2002

Anayasa Mahkemesi Kurulu ş Y ı ldönümü Toplant ı sı

27 Nisan 2002

Baro Ba şkanları toplantı sı ve Cumhurba şkan ı n ı
ziyaret

30 Nisan 2002

Ankara Hukuk
Sempozyumu

4-5 May ıs 2002

Antalya Barosu Yönetim Kurulu Toplant ıs ı na katı l ı m

10 Mayı s 2002

Dan ıştay Kurulu ş Y ı ldönümü Aç ış Konu şmas ı

17-18 May ı s 2002

Konya Medeni Kanun Sempozyumu Aç ış Konuşmas ı

24-25-26 May ıs 2002

Makedonya Barolar Birli ği Genel Kurul Toplant ı sı

31 May ıs 2002

Avukatl ı k S ı navı ve Uygulaması ile ilgili olarak Adalet
Bakan ı Sayı n Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK ile görü ş me
ve öğle yemeği

01 Haziran 2002

Anayasa tart ışmas ı - İ stanbul

05 Haziran 2002

İ KVnin Ev Sahipli ğinde Avrupa Birli ği Toplant ı sı Istanbul
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07 Haziran 2002

TEB Otel- Türkiye Avukatlar Vakfı Yönetim Kurulu Ile
Toplantı

11 Haziran 2002

Düzce - Rahmetli Avukat [lan Özgül'ün duru şmas ı

15 Haziran 2002

Gaziantep - Medeni Yasa Toplant ıs ı

19-20-21-22-23 Haziran 2002 Malatya- Yönetim Kurulu ve Çevre Barolar
Toplantı sı
05 Temmuz 2002

Yargıtay - Dan ıştay - Anayasa Mahkenı elerinin
Baş kanları ve Ba şsavcı ları onuruna yemek

08-9 Temmuz 2002

Viyana - Uluslararası Barolar Birli ği (CCBE)
Toplantısı

13 Eylül 2002

Tekirda ğ- Baro Han Aç ı l ış Törenine Kat ı l ı m

01 Ekim 2002

İ ngiltere - B.Britanya ve Galler Adli Y ı l ı Aç ı l ış
Törenine katı l ı m.

05 Ekim 2002

Isparta Genel Kurulu Toplant ıs ı na Katı l ı m

09 Ekim 2002

Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezinin Aç ı l ış törenine
katı l ı m.

10-11 [kim 2002

Bakü- "Demokratik Toplumlarda Dinin Rolü ve
Terörizmle Mücadele" konulu konferansa kat ı l ı m.

15 Ekim 2002

F.Erem Anma Töreni

24 Ekim 2002

CNN"Cafe Kritik" program ı nda söyleşi

26 Ekim 2002

Hacettepe Üniversitesi"Hasta Haklar ı paneli"nde
konu şma.

30 [kim 2002

Muğla Barosu'nu ziyaret

04 Kas ı m 2002

Antalya- Genç Hukukçular Birli ği Toplantısı n ı Aç ış
Konuş mas ı

06 Kas ı m 2002

Hukuk Fakültesi - Hukuk Eğitimi Paneli

06 Kas ı m 2002

Ankara Barosu'nun Yeni Ba şkan ve Yönetim Kurulu
Üyelerini ziyaret

07 Kas ı m 2002

İ stanbul Barosu'nun Yeni Ba şkan ve Yönetim Kurulu
Üyelerini ziyaret
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13 Kas ı m 2002

Izmir Barosu'nun Yeni Ba ş kan ve Yönetim Kurulu
Üyelerini ziyaret

20 Kas ı m 2002 İ l Spor Müsabakalar ı Protokol Düzenlemesi için
Ba şbakanl ı k Gençlik ve Spor Genel Müdürü Kemal
Mutlu'yu ziyaret
21-22 Kas ı m 2002

KADER Yürütme Kurulu ile Toplant ı

26-27-28 Kas ı m 2002 Brüksel- Conrad Otel- AB ile ilgili olarak Sivil Toplum
Örgütleri ile toplant ı .
30 Kas ı m 2002

Antalya Hukuk Eğitimi Paneli

01-2 Aral ı k 2002

Kı brıs Paneli - İstanbul

13 Aral ı k 2002

Anayasa ve Uyum Yasalar ı Paneli - Ankara

15 Aral ı k 2002

Baro Ba şkanları Toplantıs ı

18 Aral ı k 2002

Adalet Bakan ı Sn.Cemil Ç İ ÇEKi ziyaret

23 Aral ı k 2002 Ba şbakan Yard ı mcısı Sn.M.Ali ŞAH İ N'i ziyaret
Ba şbakan Yard ı mcı sı Sn.Ertu ğrul YALÇINBAYIR' ı
ziyaret
3 Ocak 2003

Çağ Gazetesi Ödül Töreni

8 Ocak 2003

Barolarla Sava ş Karşı tı Bas ı n Açı klamas ı

9 Ocak 2003 A.Ü.Hukuk FakültesindefHukuk Öğretimi ve
Hukukçunun Eğitimi" konulu uluslar aras ı Toplantı n ı n
Aç ış Konu ş mas ı
9 Ocak 2003

Kanal-D U ğur Dündar "Arena" - "Yargı Ba ğı msızl ığı "
konulu Programa kat ı l ı m.

10 Ocak 2003

Baro Ba şkanları ile birlikte Sava ş karşı tı bas ı n
açı klaması ve An ıtkabir Aslanl ı Yolda Yürüyü ş

11 Ocak 2003

ABAYS Gölba şı Tesislerinin aç ı l ış töreni.

13 Ocak 2003

TBMM Adalet Komisyonu toplant ı sı na katı l ım

15 Ocak 2003

TBMM Adalet Komisyonu Alt Komisyon Toplant ı sı na
Kat ı l ı m.

21 Ocak 2003

TOBB Ba şkan ı n ı n ziyaret
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24 Ocak 2003

Istanbul Barosu'nun düzenledi ği U ğ ur MumcuMuammer Aksoy ölüm y ı ldönümü etkinliklerine
katı l ı m ve konu şma.

31 Ocak 2003

Ankara Barosu ile birlikte düzenlenin U ğur MumcuMuammer Aksoy etkinlikleri aç ış konu şmas ı

1 Ş ubat 2003

Ankara- İ stanbul ve İ zmir Baro Baş kanları ile birlikte
İ stanbul'da toplantı .

20 Ş ubat 2003

Türk Bankalar Birli ği Ba ş kan ı Ersin ÖZ İ NCE ile
toplant ı .

21 Şubat 2003

Bas ı n ilan Kurumu toplantısı .

26-27-28 Ş ubat 2003

Viyana - Uluslar aras ı Barolar Birli ği (CCBE)
toplant ı s ı na katı l ı m.

1 Mart 2003

TOBB ile birlikte düzenlenin 'Gündemdeki K ı brıs
konulu panel

6 Mart 2003 TÜBAKKOM ve Ankara Barosu Kad ı n Hukuku
Komisyonunun birlikte düzenledikleri 8 Mart Dünya
Kad ı nlar Günü etkinliklerini aç ış konuş mas ı .
Yargıtay Ba şkanl ığı yla birlikte düzenlenen " İ stinaf
Mahkemeleri" konulu panelin aç ış konu ş mas ı
8 Mart 2003

Mersin Barosu tarafı ndan düzenlenen 8 Mart Dünya
Kad ı nlar Günü nedeniyle düzenlenen "Hasta Haklar ı "
konulu sempozyumun aç ış konu ş mas ı .

9 Mart 2003

Mersin Barosu Staj Eğ itim Merkezi'nin aç ı l ış törenine
katı l ı m.

2 Nisan 2003 İ stanbul Barosu'nun 125.kurulu ş y ı ldönümünedeniyle
düzenlenen "Yargı Reformu ve Yargı Sorunları " konulu
panele kat ı l ı m.
2 Nisan 2003

Cumhuriyet Gazetesini Ziyaret

4 Nisan 2003

dolduran
y ı lları n ı
ve
50
Meslekte
40
meslekta ş ları m ı za plaket verilmesi töreni - ANKARA

5 Nisan 2003

Meslekte 40 ve 50 y ı lları n ı dolduran meslekta şlarım ı za plaket verilmesi töreni - İ STANBUL
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7 Nisan 2003

Meslekte 40 ve 50 yı lları n ı dolduran meslekta şları m ı za plaket verilmesi töreni - İ ZM İ R

11 Nisan2003

Mersin Barosu ile birlikte düzenlenen idari Yarg ı "
konulu panel

17-18-19 Nisan 2003

İ nsan Haklar ı Merkezi'nin düzenledi ği Avrupa Uyum
Yasaları Paneli

10 Mayı s 2003

Dan ıştay' ı n Kurulu ş yı ldönümünde konu şma

06 Ekim 2001 g ünü Çanakkale'de ya pı lan Türkiye Barolar
Birliği ve Marmara Böl ge Baro Başkanları top lantısı sonrası
ya pı lan kamuoyu duyurusu:
06 Ekim 2001 tarihinde Çanakkale'de toplanan, Türkiye Barolar Birli ği
Yönetim kurulu ve Marmara Bölgesi Baro Ba ş kanları , a şağıdaki hususlar ı n,
kamuoyuna aç ı klanması n ı kararlaştı rm ış lard ı r.
1- Avukatl ı k Yasas ı ; Baroları m ıza hukukun üstünlü ğünü, insan hakları nı
savunmak, korumak ve bu kavramlara i ş lerlik kazand ı rmak görevini vermi ştir.
Buradan hareketle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasam ızı n baz ı
maddelerinde de ğiş iklik yap ı lmas ı na ili ş kin çal ış malar, duyarl ı l ı kla izlenmi ştir.
Yap ı lan gerekli ve olumlu değişiklikler yan ında, milletvekili ödenek ve
yollukları ile ilgili deği şiklik, olumlu deği şiklikleri gölgelemi ştir.
Anayasan ı n 86. maddesinde yap ı lan deği şiklikle, milletvekillerinin ödenek
ve yollukları n ı arttı rmaları , emeklilik statülerini düzenlemeleri, Ülkemizin içinde
bulundu ğ u ekonomik ve sosyal s ı k ı ntı lar karşı s ı nda, zamans ız ve yersiz
bulunmu ş tur. Toplumun tüm kesimlerinden özveride bulunmalar ı istenirken,
milletvekillerinin yeni mali yükler doğ uracak kararlar almalar ı çeli ş kilidir.
2- Anayasamrzı n 83. maddesindeki yasama dokunulmazl ığı na iliş kin kural,
Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ı ndan i ş letilmemekte,
dokunulmazl ığı n kald ı rı lmas ı na iliş kin dosyalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu'na sunulmaktad ı r.
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Temel sorun, sistemin i şletilmemesidir. Bu sistem i şletilmedi ği gibi, daha
h ı zl ı çal ışmas ı n ı sa ğlayacak yeni düzenlemenin de benimsenmemesi, milletvekili
dokunulmazl ığı n ı , daha da tartışı l ı r hale getirmektedir. Yap ı lacak değişiklikle,
yasama dokunulmazl ığı milletvekilleri için ayrıcal ı k olmaktan ç ı karı l ı p, güvence
haline getirilmelidir.
3- Avrupa Birli ğine girme sürecinde bu değişiklikler, yeterli olmamakla
birlikte, olumlu bir ad ı md ı r. Bu konuda Ülkemizde ilk kez düzenledi ği
"Uluslararas ı Anayasa Hukuku Kurultay ı" ile başlattığı çağdaş anayasay ı
oluşturma sürecinde, Türkiye Barolar Birli ği, kamu oyuna sundu ğu anayasa
önerisi ile gerçek ve saydam bir demokrasiyi amaçlamaktad ı r.
Bu nedenle, Siyasi Partiler ve Seçim Yasalar ı 'nda değişiklikler yaparak,
ça ğdaş bir demokrasiyi ya şama geçirmeliyiz. Ülke sorunlar ı n ı n çözümü gerçek
demokrasiden geçmektedir.
Kamuoyuna saygı ile sunulur.
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MESLEKTASLARIMIZA SALDIRILAR
Üzülerek belirtmeliyiz ki, geçmi ş dönemlerde oldu ğu
gibi,çal ış ma dönemimiz içerisinde de meslekta ş ları m ı za yönelik
sald ı rı lar maalesef devam etmi ştir.
Zor koşullarda görevlerini yapmaya çal ışan meslektaşları m ı z ı n
uğrad ı kları her sald ı rıdan sonra ilgili Baro ve di ğer
meslekta ş ları m ızla birlikte gerekli tepkiler gösterilmi ş ; sald ı rı lar en
ağı r biçimde tel'in edilerek k ı nanm ışt ı r.
Hazı rl ı k aşaması ndan baş layarak davalara kat ı l ı nm ış ;özellikle
hayat ı n ı kaybeden meslektaş ları m ı zla ilgili davalarda, san ı kları n
hakettikleri en a ğı r cezay ı almaları ve Adaletin gerçekle şmesi için
her türlü çal ış ma yap ı lm ıştı r.
Sald ı rı ları n önlenmesi ve bir daha gerçekle ş memesi yönünde
gerekli tedbirlerin al ı nmas ı amacıyla için ilgili kamu kurulu ş ları
nezdinde giri şimlerde bulunulmu ştur.
Hayatları n ı kaybeden 'Savunma Şehidi" değerli
meslekta şları m ız ı bir kez daha rahmetle an ıyor ve aziz hat ı raları
önünde sayg ı ile eğiliyoruz. Yaral ı meslekta şları m ıza da geçmi ş
olsun dileklerimizi iletiyor ve nereden gelirse gelsin hiçbir sald ı rı ve
baskı n ı n, savunman ı n temsilcilerini yı ld ı ramayacağı n ı bir kez daha
vurguluyoruz.
• 27 0/ajan Gene/Kurul
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Ankara 27

...... . 9.12001

KAMUOYU DUYURUSU
Dünyada terörle mücadelenin sava ş boyurlarına varan giri ş imleri gündemin ilk
sırası nı alı rken, örgütlü terör ve bireysel şiddet ey]emlerinden büyük ac ı çekmi ş
Türkiye'de avukatlara yönelik sald ı rılar giderek artmaktadır.
Samsun'da silahl ı saldı rıda yaşamını yitiren avukat Yusuf Altayl ı , bunlardan
biridir. Değ erli meslekdaşımızı n öldürülmesi olayı nda bizi en çok üzen nokta,
bu şiddet eyleminin menfurlu ğu yan ında, olay ı n üzerinden 22 gün geçmi ş
olmas ına ra ğmen saldırganı n hala yakalanmam ış olmasıdı r.
Terörle mücadeledeki başarısı yla övünen Türkiye'de avukat katillerinin hala
ellerini kollarını sallayarak dolaşmaları üzüntü vericidir.
Türkiye Barolar Birli ği ve tüm baro ba şkanları adına, saldırganı n bir an önce
yakalanarak adalete teslim edilmesi için, Içi şleri ve Adalet Bakanl ıklarını
girişimleri art ırmaya ve bu konudaki utanc ı silmeye davet ederken, avukatlara
yönelik şiddet eylemlerinin adaletin gerçekle ş mesi çabaları mı zda bizleri
yıld ırmayacağını bir kez daha ilan ederiz.
Türkiye Barolar Birli ği Başkanı
Avukat Özdemir Özok

Not Baro başkanları imzaları ektedir.
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MESEKTAŞ 1ARIMIZA SALO İ R İ AR
23.10.2001 tarihinde haciz sı ras ı nda sald ı rıya uğrayan ve ya ş amları n ı
Yitiren meslekta şı m ı z Adana Barosu Avukatları ndan Av. Savas BED İ R ve icra
Müdürü Hasan FINDIL ile ilgili ya p ılan 24.10.2001 günlü kamuoyu
duyurusu:
Adana'da 23.10.2001 günü, haciz s ı ras ı nda silahl ı sald ı rı ya uğrayan
avukat Savaş Bedir ve icra Müdürü Hasan F ı nd ı l, yaşamları n ı yitirmişlerdir.
Hukuk devletine doğrudan sald ı rı olarak niteledi ğimiz bu olay ı nefretle k ı n ıyoruz.
Yakalanan san ığı n yargı lanarak gerekli cezaya çarpt ı rı lması nı beklerken,
sald ı rı da yaşam ı n ı yitiren meslekta şlanm ıza ve icra müdürüne Tanr ıdan rahmet,
geride alanlara başsağl ığı dileriz.
Ülkemizde hukuk devletinin ya şama geçirilmesi için ödünsüz mücadele
veren meslekta şları m ı zdan Avukat Sava ş Bedir'e yap ı lan bu menfur sald ı rı ilk
olmad ığı gibi, geliş melerden sonucunu da olmayaca ğı ortaya ç ı kmaktad ı r.
Son aylarda dokuz meslektaşı m ıza sald ı rıda bulunulmu ş bunlardan beş i
maalesef yaşamları n ı yitirmi şlerdir. Emniyet güçlerinin bu konuda daha dikkatli
olmas ı n ı n zaman ı gelmi ş ve geçrfı ektedir.
Öte yandan, toplumda şiddet eğiliminin inan ı lmaz bir biçimde artt ığı
ortadad ı r. Adana'daki son olayda 700 milyon liral ı k bir haczin söz konusu
olmas ı , bizleri şiddet eğiliminin doğrudan para miktar ıyla iliş kisi bulunmad ığı
kan ı s ı na götürmektedir. S ı n ı rsız silahlanman ı n, "yaptığı m yan ı ma kar kal ı r"
mantığı n ı n ve düzene güvensizli ğin destekledi ği şiddet eylemleri korkar ız ki bir
süre sonra daha geni ş çapl ı olaylara da yol açacaktı r.
Toplumda geliş mekte olan bu paranoyan ı n ilgili tüm kamu kurumlar ı ve
sivil toplum örgütleri taraf ı ndan değerlendirilmesi acil bir zorunluluk haline
gelmi ş tir. Kamu düzeninin yeniden tesisi ve toplumu yat ışt ı rma yolları
bulunmas ı için gerekli önlemler bir an önce al ı nmazsa doğacak anarş i
ortam ı ndan "bana dokunmayan y ı lan bin y ı l yaşasin" diyenler de
ku rtu la mayaca kla rd ı r.
Kamuoyuna saygı yla duyurulur.
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MESEKTAŞ AHIMIZA SAIıJIRILAR
Değerli meslekta şları m ız Samsun Barosu avukatlar ı ndan Yusuf Altayl ı 'n ı n
uğrad ığı hain sald ığı sonucu ya şam ı nı yetirmesi sebebiyle. 11 Ey lül 2001
günü Samsun'da gerçekleşen bas ı n to plantı sı nda yap ı lan kamuo yu duyurusu:
KAMUOYU AÇIKLAMASI
(AVUKATLARA SALDIRI)
Son günlerde avukatlara yönelik sald ı rı lar artm ış , Isparta Barosu
avukatları ndan Fatma Sevük'e yap ı lan ve ölümüyle sonuçlanan sald ı rıdan sonra,
bir çok meslektaşı m ı za da silahh sald ı rı larda bulunulmu ştur.
05.09.2001 günü icra memuru ile hacze giden Samsun Barosu
avukatları ndan Yusuf Altayl ı u ğrad ığı sald ı rı sonucu ya şam ı n ı kaybetmi ştir. Ayn ı
olayda icra memuru arkada şa yap ı lan bu i ğrenç tecavüzüde ş iddetle kı n ı yor,
failinin, geciktirilmeden yarg ı lanarak hak etti ği cezaya çarpt ı rı lmas ı nı diliyoruz.
Türkiye Barolar Birli ği bundan önce oldu ğu gibi, bundan sonrada aç ı lacak kamu
davas ı n ı n izleyicisi olacak adil ve h ızl ı bir yarg ı laman ı n yap ı lmas ı için her türlü
katk ı yı verecektir.
Olaydan sonra, Samsun Valisi Muammer Güler ba şta olmak üzere,
Cumhuriyet Ba şsavcıs ı Kemal Karacan ı n, Adalet Komisyonu Ba şkan ı Ahmet
Akyüzün, Emniyet Müdürü Mustafa Şahinin, Baromuz Ba ş kan ı Av. Arif Y ı lmaz
Üneyin ve tüm kamu görevlilerinin gösterdi ği ilgi ve duyarl ı l ığa teşekkür
ediyoruz.
Yargı nı n önemli bir unsurunu olu şturan, savunman ı n temsilcileri
avukatları n bundan böyle, ayn ı biçimde sald ı rıya u ğramamas ı için gerekli
güvenlik önlemlerinin al ı nmas ı konusunda, Adalet Bakan ı Say ı n Hikmet Sami
Türk ve İ çi ş leri Bakan ı Say ı n Rü ştü Kazı m Yücelen ile görü şülmüştür. Her iki
Sayı n Bakan kamu görevi yapan avukatlara yönelik bu sald ı rı lardan duyduklar ı
üzüntüyü ifade ederek, görevin gere ği olan tüm güvenlik tedbirlerinin al ı nmas ı
konusunda, gerekli duyarl ı l ığı göstereceklerini bildirmi şlerdir.
İ nfaz ve Usul yasaları nda yap ı lan değişikliklerle, yerli yersiz ç ı karı lan af ve
erteleme yasaları ile suç ve ceza politikaları temelinde sars ı lm ış ve cezaları n
cayd ı rıc ı gücü kaybolmu ştur. Bugün suça temayülü olan ki ş iler, verilecek
cezadan hiç çekinmemekte ve gözünü k ı rpmadan hoş lanmad ığı kiş i yada ki ş ileri
öldü rebi 1 me kted i rler.
Türkiye Barolar Birliği y ı llard ı r af ve erteleme gibi çok hassas olan
konularda s ı k sı k düzenleme yap ı lmamas ı gerekti ğini ifade etmi ş , ancak
64
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yetkililer bu sözlere gereken duyarl ı l ığı göstermemi ştir. Ceza infaz ı , ceza
yargı lamas ı n ı tamlayan bir unsurdur. Infazda yap ı lacak kesintiler cezan ı n
yaptı rı m gücünü etkiler, cezalar ı n infaz ı , adil yargı lama sonunda suçlunun
cezaland ı rı lmas ı kadar önemlidir. Kamuoyu beklentisiyle, ceza infaz ı aras ı ndaki
denge, toplumun düzeni için son derece önem ta şı maktad ı r. Suç i ş leyen ki ş i.
hukuk içinde kal ı narak mutlaka hak etti ği cezayı çekmelidir. Politik nedenlere
dayal ı , af ve erteleme olanaklar ı ile sokağa sal ı nan eli kanl ı katiller, katil
adayları için kötü örnek olmaktad ı rlar. Bu bakı mdan hangi nedenle olursa olsun,
suç i ş leyen yasalarda yazan cezay ı çekeceğini bilmeli ve buna inanmal ı d ı r.
Bugün daha sorgusu yap ı lmadan, bir çok san ı k yeni af ve erteleme yasas ı ,
çı kaca ğı na inanmakta ve umut etmektedir. Toplumdaki bu yayg ı n inanc ı n
mutlaka k ı rı lmas ı , herkesin hak etti ği cezayı çekeceğine, bundan hiçbir biçimde
kurtuluş olmad ığı na, tüm toplumu inand ı rmak laz ı md ı r. Meslekta şı m ıza görevi
ba şı nda sald ı ran ve onu ac ı masızca öldüren katil, biliyor ve umut ediyor ki bir
kaç içinde y ı l infaz yasas ı olanakları yan ı nda, ç ı kacak olan af ve erteleme
yasaları n ı n sağlad ığı olanaklarla kendisini d ışarıda bulacakt ı r. Politikac ı lardan ve
Say ı n Adalet Bakanl ığı yetkililerinden bundan böyle yerli-yersiz af ve erteleme
yasas ı ç ı karmamalar ı nı önemle bir kez daha rica ediyoruz.
Türkiye Barolar Birli ği 74 baroya kay ıtl ı 45 bin üyesi ile Türkiye'de
hukukun üstünlü ğ ü, demokrasi ve insan haklanna dayanan hukuk devletinin
tüm kurum ve kuralları ile yaşama geçmesi için and içmi ştir. Çok değerli
meslekta şları m ıza sald ı ran ki ş iler, zaman içinde sald ı rmayı düşünenler ve tüm
halk ı m ız şunu aç ı kça bilsin, bu ve benzeri sald ı rı lar bizi hukuk yolunda
yapt ığı m ız mücadeleden ve and ı m ızdan döndüremez. Zaman içinde hukuk ve
kural tan ı maz kiş i, örgüt ve kurumlar ı hukuk içine çekeceğiz, bunu yapacak
gücümüz ve birikimimiz vard ı r.
Sald ı rı larda yaşam ı n ı kaybeden meslekta şları m ıza tanrı dan rahmet, geride
kalanlar ı na ba şsa ğl ığı , yaralananlara acil ş ifa, yakı nları na geçmi ş olsun
dileklerimizi sunar ız.
Saygı ları mla.
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05 Kası m 2001 günlü duyuru:
23.10.2001 günü haciz esnas ı nda, Adana Barosu Avukatlar ı ndan Savaş
BED İ R ile icra Müdürü Hasan FINDIL' ı n hain bir sald ı rı sonucu yaşamları n ı
yitirmeleri sebebiyle Adana'da yap ı lan bas ı n toplantıs ı nı n metni.
Değerli Bas ı n Mensupları ,
Genelde avukatl ı k mesleğinin geleceğine ili şkin projelerin tart ışı ld ığı
toplantı lar için geldi ğimiz Adana'ya bu kez son derece ac ı ve hüzün veren bir
olayı meslekta şlarım ızla paylaş mak, soruna çareler aramak ve bu mentur olay ı
kı namak için gelmiş bulunuyoruz.
Bildi ğ iniz gibi 23/10/2001 günü hacze giden meslekta ş ları m ız Sava ş
BED İ R ve icra Müdürü Hasan FINDIL u ğrad ı kları sald ı rı sonucu ya şamları n ı
kaybetmi şlerdir. Kamu görevi yapan meslekta şı m ı za ve icra müdürüne yap ı lan
bu i ğrenç tecavüzü şiddetle k ı n ı yor, failinin, geciktirilmeden yargı lanarak hak
ettiği cezaya çarpt ı rı lmas ı nı diliyoruz. Türkiye Barolar Birli ği bundan önce
oldu ğu gibi, bundan sonrada aç ı lacak kamu davas ı n ı Müdahil s ıfatıyla izleyicisi
olacak, adil ve h ızl ı yargı laman ı n yapı lmas ı için her türlü hukuki katk ıyı
verecektir.
Son aylarda Avukatl ı k mesleğini icra ederken sald ı rıya u ğrayan sekiz
arkada şı m ı zdan maalesef beşi ya şamları n ı yitirmi ş , di ğerleri de hayati tehlike
geçirecek şekilde ağı r biçimde yaralanm ış lard ı r.
Bu olaylar, savunma mesle ğinin temsilcileri olan Avukatlar ı son derece
üzmüş , bunun sonucu olarak barolar ı m ızdan etkin ve yo ğun tepkiler al ı nm ıştı r.
Samsun Barosu avukatları ndan Yusuf ALTAYLI'n ı n 05/09/2001 tarihinde
yine icra takibi sı rası nda öldürülmesinden sonra Adalet Bakan ı Say ı n Hikmet
Sami TÜRK ve içi şleri Bakan ı Sayı n Rü ştü Kaz ı m YÜCELEN ziyaret edilmi ş ,
kendilerine olaylarla ilgili üzüntülerimiz bildirmi ş ve haciz s ı ras ı nda gerekli
güvenlik önlemlerinin al ı nması istenmi ştir. Her iki bakan teş kilatları na
yollad ı kları genelgelerde yarg ı lama ve haciz s ı ras ı nda gerekli güvenli ğin
sağlanmas ı konusunda duyarl ı l ı k gösterilmesini istemi ş lerdir. Ancak sonuç
ortadad ı r...
05/09/2001 günü Samsundaki sald ı rıdan sonra, 23/10/2001 günü oyun
tekrarlanm ıştı r. Bu kez sald ı rgan Adana'da haciz s ı ras ı nda Avukat Sava ş BED İ R
ve icra Müdürü Hasan FINDIL' ı n ölümüne neden olan sald ı rıyı
gerçekleştirmiştir. Bu, sorunun genelgelerle çözülecek boyutu çoktan a ş m ış
66

• 27 Olağan Genel Kuru)
Çalışma Raporu

MESLEKTA Ş AR İ MIZA SAlDIRILAR

oldu ğunu göstermektedir. Yaş ananlar özelde yarg ıya, genelde "Hukuk Devleti"
ne baş kald ı rı d ı r.
Adana'da bundan önceki sald ı rı y ı gerçekleştiren ki şi Belde Belediye
Başkan ıdı r. Eylem bilinçli ve amaçl ı d ı r. Hedef, bilinçli ve amaçl ı d ı r. Hedef,
Yargı ve "Hukuk Devleti" dir. Kural tan ı maz ki şi ve kurumlar ülkede
egemenliklerini ve zorbal ı kları n ı peki ştirmek için "Hukuk Devleti"i ne
sald ı rmaktad ı rlar. Bununla "Hukuk Devletine meydan okumakta, onun
geli ş mesine, güçlenmesine engel olmak istemektedirler. Çünkü, "Hukuk Devleti"
geli ştikçe, onlar egemenliklerini yitirecek ve yok olacaklard ı r.
Bunları önlemek durumunda olan siyasal iktidar ise, günlük sorunlarla
u ğra şı rken, mülkün devletin temeli olan adaletin geleceğini tehlikeye atrnakta,
gerekli özeni ve duyarl ı l ığı göstermemektedir.
İ nfaz ve Usul yasaları nda yap ı lan değiş ikliklerle, yerli yersiz ç ı karı lan af ve
erteleme yasaları ile suç ve ceza politikalar ı temelinden sarsı lm ış ve cezalar ı n
cayd ı rıcı gücü kaybolmu ş tur. Bugün suça temayülü olan ki ş iler, verilecek
cezadan hiç çekinmemekte ve gözünü k ı rpmadan hoş lanmad ığı ki şi ya da
ki şileri öldürebilmektedir. Bu anlay ışı n yay ı lması "Hukuk. Devleti'nin temelini
dinamitlemekle eş anlama gelmektedir.
Türkiye Barolar Birli ği 74 baroya kay ıtl ı 45 bin üyesi ile Türkiye'de
hukukun üstünlü ğü, demokrasi ve insan hakları na dayanan "Hukuk Devleti'nin
tüm kurum ve kuralları ile ya şama geçmesi için and içmi ştir. Çok değerli
meslekta ş ları m ıza sald ı ran kiş iler, zaman içinde sald ı rmayı düş ünenler ve tüm
halkı m ı z şunu aç ı kça bilsin, bu ve benzeri sald ı rı lar bizi" Hukuk Devleti"
yolunda yapt ığı m ı z mücadeleden ve and ı m ızdan döndüremez. Hukuk ve kural
tan ı maz ki şi, örgüt ve kurumlar ı hukuk içine çekecek ve buna gücümüz,
birikimimiz vard ı r.
Sald ı rı larda ya şam ı n ı kaybeden meslekta ş ları m ıza tanrıdan rahmet; geride
kalanlara ba şsa ğl ığı , yararlananlara acil şifa, yak ı nları na geçmi ş olsun
dileklerimizi sunarız.
Saygı ları mla.
.
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Bir satış işlemini taki p etmek üzere 19.11.2001 günü Samsun'a giden
Kayseri Barosu Avukatları ndan Erdal Altuner'in 19.11.2001 günü silahl ı
sald ırı sonucu yaralanmas ı ile il gili yap ı lan 21.11.2001 günlü kamuoyu
duyurusu:
Bir sat ış i şlemini takip etmek üzere Samsun'a giden Kayseri Barosu
Avukatları ndan Erdal Altuner 19.11.2001 günü silahl ı sald ı rı sonucu
yaralanm ıştı r.
Avukat arkada şları m ıza yönelik olarak bir yı l içinde Çoğu ölümle biten
çeşitli sald ı rı lar gerçekleştirilmiştir. Sald ı rganlardan biri hariç, tamam ı
yakalanarak adliyeye teslim edilmi ştir. Bu sald ı rı ları şiddetle k ı n ıyor, san ı kları nı n
gereken cezay ı almaları için birlik olarak yasal giri ş imlerimizi sürdürüyoruz.
Konu 20.11.2001 günü Say ı n Adalet Bakan ı na ve Emniyet Genel
Müdürlü ğüne yeniden iletilmiş , icra i ş lemleri s ı ras ı nda ve Adliye Binalar ı nda
güvenlik önlemlerinin art ı rı lması istenmi ştir.
Yargı n ı n parças ı olan savunmaya yönelik bu sald ı rı lar, her zaman
söylediğimiz gibi özünde "Hukuk Devletine" ba ş kald ı rı d ı r. Çünkü sald ı rganları n
çoğunluğunun ekonomik ve mali durumlar ı iyi olduğu gibi Adana'da Avukat Ali
Topçu'ya sald ı ran kişi Belde Belediye Başkan ıd ı r.
At ve erteleme yasalar ı n ı n da cesaretlendirdi ği kural tan ı maz sald ı rganları n,
adaletin gerçekleştirilmesinden ba şka dü ş ünceleri olmayan meslektaş larım ıza
yönelik eylemlerinin sona erdirilmesi için görevli ve yetkilileri gerekli önlemleri
almaya ça ğı rıyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

27 Kası m 2001 günlü duyuru:
Meslektaş ları m ı za yapı lan, büyük bir bölümü ölümle ve a ğı r yaralanmalarla
sonuçlanan sald ı rı ları n son günlerde yo ğ unla ştığı hepinizin malumları d ı r.
Avukatlara yap ı lan bu ac ı mas ı z sald ı rı ları , ekonomik krize ba ğlamak
suretiyle geçi ştirmek, krizin faturas ı n ı , krizin do ğumunda hiçbir kusurları
olmayan avukatlara ödettirmek, meslektaş ları m ıza yap ı lan büyük bir haks ızl ı k
ve olayı hafife almaktı r.
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Her avukatı n güvenliğini temin için bir polis görevlendirilemeyece ğine göre,
rrı eslekta şları m ı zı n can güvenli ğini temin için neler yap ı labilir?
Meslekta ş ları m ı zı n görevlerinin büyük bir bölümünü ifa ettikleri adliyelerde
yeterli güvenlik önlemlerinin al ı nd ığı söylenemez. Adliye giri şlerinde duyarl ı kap ı
bulunmakta, ancak adliye koridorlar ı nda hiçbir güvenlik önlemi al ı nmanıaktad ı r.
Meslektaş ları m ız zaman zaman, duru şmadan öfkeli olarak ç ı kan tarafları n sözlü
ve fiili sald ı rı ları na hedef olmaktad ı rlar.
Genelde tüm adliyelerde duru şmalar saat 09.00'da ba ş layı p, 12.00'de
sona ermektedir. Adliye koridorları nda bu saatte yeterli say ı da polis
bulundurulmas ı bu gibi olayları n önlenmesi bakı m ı ndan, önemli ölçüde cayd ı r ı c ı
olacak, tats ı z sald ı rı olayları n ı n büyük oranda önü al ı nacaktı r.
Son günlerde meslektaş ları m ıza yönelik sald ı r ı lar, icra takipleri nedeniyle
yap ı lan hacizler ve sat ış lar esnas ı nda ortaya ç ı kmaktad ı r.
Haciz ve sat ış mahallinde bulunan avukat icra memuru ve sair görevlilerin
can güvenli ği nası l sa ğlanmal ıd ı r?
ilk. madde 80/son da "...haczi yapan memur, borçlunun üzerinde para,
k ıymetli evrak, alt ı n veya gümüş veya k ıymetli şeyleri saklad ığı n ı anlar ve borçlu
bunları vermekten kaç ı n ı rsa, borçlunun şahs ı na karşı kuvvet istimal edilebilir."
. İ .K.nun 81. maddesinde ise zor kullanma hususunda bütün zab ıta
memurları icra müdürünün yaz ı l ı müracaatı üzerine kendisine muavenet ve
emirlerini ifa etmekle mükelleftirler. Köylerde haciz yapan müdürün emirlerini
muhtarlar da itaya mecburdurlar." Hükmü öngörülmü ştür.
Son olaylardan sonra ilgili Bakanl ı klar ve Genel Müdürlükler haciz ve sat ış
mahallinde polis temininde kolayl ı klar sağlanmas ı konusunda teş kilatları na
genelge yayı nlanm ış lard ı r. Uygulamada Icra Müdürlüklerinin bu konudaki
talepleri de büyük bir ço ğ unlukla yerine getirilmektedir.
Ancak, lsparta'da sald ı rı ya u ğrayan meslekta şı m ız örneğinde olduğu gibi,
polis temini her zaman muhtemel sald ı rı ları önlemeye yetmemektedir.
Sorun, haciz ve sat ış iş lemlerinin esnas ı nda icra memurunun, i, İ .K.80/son
ve 81. maddelerindeki yetkilerini bilmemesinden, bu yetkilerini gere ği gibi
kullanmamas ı ndan, yeterli eğitimi bulunmad ığı en yetkili a ğı zlardan ifade
olunan polisin ise, i şlevinin ne olduğunun farkı nda olmamas ı ndan ya da görevini
ciddiye almamas ı ndan kaynaklanmaktad ı r.
• 2?. Olağan Genel Kurul
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Öyle ise yap ı lmas ı gereken, icra memuru ve polisin haciz mahallinde
uygulayacakları yöntemi belirleyip bu konuda e ğitilmelerinin sağlanmas ıd ı r.
Ya şan ı lan müessif alaylann tümünde, haciz ve satış mahallinde bulunan
borçlu büyük bir hareket serbestisi içinde, olay yerinden ayr ı l ı p, suç aletini al ı p
gelmek suretiyle öldürme/yaralama eylemini gerçekle ştirmi ştir.
Yapı lması gerekenler şöylece maddelenebilir:
a) Haciz ve satış i ş lemlerinde gerekli görüldü ğünde mutlaka yeterli say ı da
polis bulundurulmal ı ,
b) ilK. 81, maddesine göre icra müdürünün emirlerini yerine getirmekle
görevli polis memurları yasal i ş lemler ba şlamadan haciz ve sat ış rnahallinin
güvenli ğini sa ğlayacak önlemler almal ı
c) Borçlunun üst aramas ı da yap ı lmak suretiyle, haciz ve sat ış iş lemlerinin
devam ı süresince etkisiz hale getirilmelidir.
Bu önlemlerin al ı nması Adalet ve içi şleri bakanl ığı nca yay ımlanacak
genelgelerle en k ı sa zamanda te ş kilatları na duyurulmal ıd ı r.
'Bu konu ile yak ı n ilgisi nedeniyle üzerinde önemle durulmas ı gereken bir
konu daha vard ı r.
Anayasan ı n 38. maddesine eklenen bir f ı kra ile "Hiç kimse, yaln ızca
sözleş meden doğ an bir yükümlülü ğ ün yerine getirememesinden dolayı
özgürlü ğünden al ı konulamaz" hükmü getirilmi ştir.
Bunun prati ğe yans ı mas ı bugüne kadar alaca ğı n tahsilat ı nda büyük
kolayl ı klar sağlayan, karşı l ı ksı z çek, mal beyan ı nda bulunmama ve taahhüdü
ihlal nedeniyle ş ikayet ve cezaland ı rı lma gibi imkanları n ortadan kalkmas ı
şeklinde olacaktı r.
Bu durumda meslekta ş larım ı z ı n icra takiplerinde, alaca ğı n tahsili için
haczettikleri mallar ı muhafaza ve satış talep etmekten ba ş ka çareleri
kaymayacaktı r. Ki buda meslekta ş lar ı m ızı borçlu ile doğrudan karşı karşı ya
getirecek, husumetin meslekta şları m ıza odaklanması na neden olacaktı r.
Uyum yasalar ı çı kmadan, konuya çözüm getirici yasal düzenlemeler
yap ı lmas ı bak ı m ı ndan en k ısa zamanda konu Adalet Bakanl ığı na, parlamentoda
grubu bulunan siyas ı partilere, TBMM Adalet Komisyonuna, bu konuda yetkili
ve etkili tüm ki şi, kurum ve kurulu ş lara iletilecektir.
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Ayrı ca yukarı da aç ı klanan görü ş ler ve icra İflas Yasas ı nı n emredici
hükümlerinin hayata geçirilebilrnesi için, haciz ve sat ış i şlemlerine kat ı lan
avukatları n, icra memurlar ı n ı n ve hafta güvenlik birimlerinin e ğitilmelerinde
yarar bulunmaktad ı r. Bu çerçevede barolar ı n kendi çevrelerinde bulunan il ve
ilçelerdeki Cumhuriyet Ba şsavc ı l ı kları ile temasa geçerek, ilgililerin katı l ı m ı
sa ğlayarak eğitim çal ışmaları yapmaları n ı n gerekli ve zorunlu oldu ğu kanıs ı na
varı lm ıştı r. Meslekta ş ları m ı z ı n can güvenliği aç ıs ı ndan baroları m ı zı n ve
meslektaş ları m ı z ı n bu konuda duyarl ı davranacağı na ş üphe bulunmamaktad ı r.
Önümüzdeki günlerde vakit geçirmeksizin resmi makamlar nezdinde
Birli ğimizce gerekli giri şimlerde bulunulacak ve geli şmelerden bilgi verilecektir.
Baroları m ızı n konuya en üst düzeyde duyarl ı l ı k göstereceğine olan inanc ı m ı
tekrar eder geli ş melerden bilgi verilmesini rica ederim.
Saygı ları mla.
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BamtşkanTan
Samsun 'da top!an4yor
SkMSUN (Cunabu- n ı yitirirken. icra Mürivot) - Bir hadi i şlemi düai Koca da ağıryansırasında, Samsun Sa- ii olarak hastaneye kal.
rosu avukaalanndan d ıntd ı.Yeni adli y ı l ın
'Wsuf Altavif n ın öldn- halamas ı nedeniyle
gülmesi. Çarşamba İcra Samaunda önceki gün
Müdürü Emralı Kan yapılan tören de buruk
ca'nia da ağır yaralan- geçti. Samsun Barosu
nuri nedeniyle Türki . Avukaı Arif Yılmaz
yar Barolar Birli ği Baş- Uneyitelefonlaarayan
kan ı Avukat öıdemlr Özdemir (izak. Al ıayÖarak, Karadeniz Böl. lı 'ııın öldürülmesi ve
geri 'ndeki baro baş• Koca'nın da ağır yarakanlarıyla sal ı günü lanması olayı ile ilgili
Samsun'dalıirarayagc- olarak bir değerlendirlee&
nıc toplantısı yapacaklann ı söyledi.
5 Eylül günü Çarşanı ba ilçeinin ıle, kiro- Ote yandan Adalet
kat YusufAlıaylı ile le- Bakan ı Hilcnıı< Sami
iri Müdürü Emrah Ko- Türk de Samsun Cumara bir hadi i şlemi ya- lıuriyet Başsastısı l<eıarkcn borçlu Ragıp mal Karaan'a gönderÖzköroğiu tarafından diği mesajında saldı nyı
tabanca ile vuruldu, şiddet ve nefretle kanaAvukat ADayIi yaşamı- dığını açıkladı.
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KOM İ SYON ÇALl Ş MAARl

TÜRKiYE BAROLAR B İ RLİĞİ KADIN HUKUKU KOM İ SYONU
TÜBAKKOM MAYIS 2001 - MART 2003 DÖNEM İ RAPORU
"Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal
ba ğı ms ızl ığı n ı n korunmas ı , Laiklik, Demokrasi, Eşitlik ve Kad ı n ı n İ nsan Hakları
ortak paydas ı nda birleşerek, yasalarda ve uygulamada kad ı n ile erkeğin eşit
haklara sahip olmalar ı ilkesinin ya şama geçirilmesi için etkin bir şekilde
çal ışmak;
Medeni kanun ba şta olmak üzere Ceza Kanunu, I ş Kanunu ve di ğer
kanunlarda yer alan e ş itli ğe ayk ı rı hükümlerin günümüz koş ullar ı nda ortaya
çı km ış olan ihtiyaçları karşı layacak şekilde değiştirilmesini sa ğlamak için güçlü
bir baskı grubu olu şturmak;
Aile içi şiddet te dahil olmak üzere kad ı nlara karşı yapı lan her türlü
ayrı mc ı l ı ktan kaynaklanan sorunlara çözüm getirilmesi ve uygulamada çe şitli
kurumlarda kad ı nları n başvuruları değerlendirilirken karşı la şı lan önemsememe,
a şa ğı lama ve benzeri ayr ımc ı davranış biçiminin ortadan kald ı rı lmas ı için
çal ış mak;
Hakları ve nereye ba şvuracakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan
dar gelirli kad ı nlara ücretsiz dan ışmanl ı k hizmeti vermek ve ayn ı zamanda yasal
haklar eğitimini ülke çap ı nda yaygı nlaştı rmak
Demokrasinin temel ilkeleri olan ki şileraras ı "eşitlik" ve "ayr ı mcı l ı k yasa ğı "
ilkelerinin yasalarda ve uygulamada yerleşmesinde etkili olmak;
Ülkemizin onaylad ığı ba şta BM Kad ı nlara Karşı Her Türlü Ayrı mc ı l ığı n
Kald ı rı lması Uluslararas ı Sözleşmesi olmak üzere,uluslararas ı taahhütlerin
yerine getirilmesi için çal ışmalar yapmak;
Barolar Kad ı n Hukuku Komisyonlar ı üyeleri aras ı nda dostluk ve bilgi
al ışveri ş ini güçlendirmek,henüz Komisyonu kurulmam ış olan Barolarda
Komisyon kurulmas ı n ı özendirmek."
Amaçlarıyla 20 mart 1999 günü İ stanbul'da "Demokratikleş me Yolunda
Yasalarda Kad ı n Erkek Eş itli ği ve Uygulamada Karşı laşı lan Aksakl ı klar"
konusundaki çal ış ma toplantısı ile 21 Baro temsilcisi biraraya gelmi ştir.
• 27. Olağan Genel Kurul
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Türkiye Barolar Birli ği Ba ş kanl ığı 'n ı n 5 Haziran 1999 tarih ve 3003 say ı l ı
kararı ile de "TBB Yönetim Kurulu'nun 05061999 günlü toplant ıs ı nda al ı nan
karar ile TÜBAKKOM,Türkiye Barolar Birli ği Kad ı n Hukuku Komisyonu olarak
kabul edilmi ştir."

2001 - 2002 —2003 dönem çal ış maları k ısaca şöyledir:
TÜBAKKOM OLAĞ AN BÖLGE TOPLANTISI PROGRAMI
(Diyarbakı r 14/15 Nisan)
1.Gün
10.00

Baro Baş kan ı n ı n aç ı l ış konuş mas ı

10.15

Komisyon Ba şkan ı n ı n aç ı l ış konu şmas ı

10.30

Bilgilendirme TÜBAKKOM Yürütme Kurulu ad ı na Şenal
Saruhan' ı n sunu şu

11.0

Di ğer Baro
konu şmalar ı

Kad ı n

Komisyonları n ı n

bilgilendirme

12,00-13.30 Yemek aras ı
Öğleden Sonra
13.30

Medeni Yasa Tasar ı s ı 'n ı n son durumu ve çal ış maları n
gözden geçirilmesi

14.30

Türk Ceza Yasa Tasarısı na ili ş kin Yürütme Kurulu
Raporu'nun Okunmas ı ve Değerlendirilmesi

15.00

Ikinci Dönem Yürütme Kurulu Raporunun sunulmas ı

15.30

Yürütme Kurulu'nun saptanmas ı

16.00

Yeni Dönem için öneriler

Bu toplant ı sonucunda a şa ğı daki kararlar al ı nm ıştı r.
1- Öncelikle TÜBAKKOM toplant ı ları na ilk kez katı lan Barolann Kad ı n
Komisyonları n ı n faaliyetleri hakkı nda bilgi almak ve yine onlara hem
TÜBAKKOM, hem i şleyiş hem de di ğer Baroları n Kad ı n Komisyonlar ı n ı n
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çal ışmaları hakkı nda bilgi vermek amac ıyla Baro Kad ı n Komisyonlar ı n ı n
çal ışmaları na ilişkin bilgilendirmeler yap ı lm ıştı r.
2- Medeni Yasa'n ı n son durumu ele al ı narak tartışı lm ışt ı r. Tasarı
görü şmelerinin Mal Rejimleri konusunda t ı kand ığı n ı n, sonuçta bu maddelerin
tekrar ele al ı nmak üzere atland ığı n ı n, komisyon çal ış maları n ı n sivil toplum
örgütleri ve hukukçulara kapal ı olarak yap ı ld ığı n ı n, bunun demokratik
toplumlarda olmamas ı gereken bir tavı r olduğu ve yeniden görü ş meler al ı nmak
için çal ışı lması gerekti ğinin belirtildi ği tartış malarda, Ankara Barosu kad ı n
Komisyonu temsilcisi ve TÜBAKKOM Dönem Ba ş kan ı Şenal Saruhan
TÜBAKKOM'un ba ş tan beri yasal mal rejimi olarak edinilmi ş mallara katı lma
rejimini kabul etti ğini, TÜBAKKOM'un kurulu ş amaçları ndan birinin kad ı n erkek
eşitliğinin yasalarda yer almas ı n ı sağlamak oldu ğunu ve bu konudaki
çal ışmalara devam edilmesi gerekti ğini ifade etmiştir.
3- Medeni Yasa Tasarıs ı 'n ı n bir an önce yasala şmas ı ve yasal mal rejiminin
edinilmi ş mallara katı lma rejimi olmas ı konusunda eylem planı önerileri
değerlendirilmi ştir.
4- 4320 Say ı l ı Ailenin Korunmas ı na Dair Yasan ı n daha geni ş kitlelerce
tan ı nmas ı ve uygulanmas ı için eğitim çal ış maları na devam edilmesi, 4320
S.Y.Yasan ı n yı llara göre uygulan ışı nı n tespit edilmesi, buna dair rapor tutulmas ı ,
yerel bazda haz ı rlanacak bu raporlar ı n değerlendirilerek TÜBAKKOM taraf ı ndan
hazı rlanacak nihai raporun Adalet Bakanl ığı'na sunulmas ı na karar verilmi ştir.
Diyarbak ı r Genel Üye Toplant ıs ı ndan sonraki toplant ı Bursa'da
gerçekleştirilmi ştir.
TÜBAKKOM Bursa Genel Üye Toplant ısı Program ı
(14.07.2001 - 15.07.2001)
10.00 - 10.45

Açı l ış Konuş maları

10.45 - 11.00

Kahve aras ı

11.00 - 12.45

Türk Ceza Yasa Tasar ıs ı ve Namus Cinayetlen
Konusunda Görü şme

12.45 - 13.45

Yemek Aras ı

13.45 - 14.45

Medeni Kanun Yasa Tasar ı sı Konusunda Yap ı lacak
Çal ışma ve Eylem Plan ı n ı n Belirlenmesi
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14.45 - 1500

Kahve aras ı

15.00 - 1645

Eğitim Çal ışmas ı Önerisi ve
Görü şülmesi

Di ğer Önerilerin

TÜBAKKOM İ stanbul Genel Üye Toplant ı sı Program ı
2— 3 Şubat 2002)
2 Şubat 2002
10.0

Aç ı l ış Konu ş mas ı (Av. Ayşen Erdoğan)

10.30

Komisyonları n tan ışmas ı

11.00-12.30

MK - Evlenme - Bo şanma Doç, Dr. Tutan Öğuz

12.30 - 13.30

Yemek

1145 - 15.00

Velayet - Vesayet Doç.Dr. Saibe Oktay Özdemir

15.30 - 18.00

TÜBAKKOM Dönem toplant ı s ı
İ leti şim
Öneriler
Sorunlar ( İ leti şim - Yard ı mlaşma - Destek

3 Ş ubat 2002
10.30 - 12.30

Mal Rejimleri Av: Nazan Moroğ lu

12.30 - 14.00

Yemek

14.00 - 15.30

Mal Rejimleri tart ışmas ı

15.30— 17.00

Miras - Prof.Dr. Ayd ı n Aybay

TÜBAKKOM Yürütme Kurulu Toplant ı s ı Program ı
(2-3 Mart 2002)
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10.00 - 1030

Aç ı l ış Konuş mas ı Av. Ayşen Erdoğan

10.30 - 11.30

MK Aile Hukukuna ili şkin Bölge Raporları n ı n sunumu

11.30 - 11.45

Kahve aras ı

11.45 - 12.45

MK Aile Hukukuna ili ş kin Bölge Raporları n ı n Sunumu
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12.45 - 13,45

Yemek Aras ı

14.00 - 15.00

TCK Tasarıs ı Konusunda Bölge Raporları n ı n Sunumu

15.00-15.15

Kahve aras ı

15.15 - 16.15

TCK Tasarı sı Konusunda Bölge Raporlar ı n ı n Sunumu

16.30 - 17.30

Aile Mahkemelerinin Kuruluş una
Tasla ğı n ı n Değerlendirilmesi

17.30 - 18.30

2002 TÜBAKKOM Faaliyet Kitapç ığı na ili ş kin
Bölgelerin Raporları n ı n Sunumu

18.30 - 19.00

Değerlendirme

Dair

Kanun

TÜBAKKOM Zonguldak Genel Üye Toplantısı
11-12 Mayıs2002)
1.Gün
10.00— 10.30

Tan ış ma ve Aç ı l ış Konuşmalan

10.30— 11.30

Temsilcilerin Konu şmaları

11.30— 12.30

Aile Mahkemeleri Yasa Tasar ıs ı İ le Ilgili Görü ş me

12.30 - 13.30

Yemek Aras ı

13.30 - 14.30

M.K. ili ş kin yap ı lan ve yap ı lacak çal ış malar konusunda
görü ş me

14.30 - 14.45

Çay molas ı

14.45 - 16.30

Çal ışma Yöntemi ve Gelecek Dönem Yürütme
Kurulunun belirlenmesi

16.30 - 18.00

Diğer öneriler

2.Gün
10.00— 11.00

TCK Tasarıs ı Hakkı nda Görü ş me

11.15- 11.30

Çay molas ı

11.30— 12.30

TCK Tasar ı sı ile İ lgili Yap ı lacak Çal ış ma Konusunda
Görü şme
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Bu dönemde Türk Medeni Kanunu Tasar ısı ve Türk Medeni Kanununun
Yürürlü ğü ve Uygulama Şekli Hakk ı nda Kanun Tasar ısı Adalet Komisyonu ve
TBMM'de tart ışı l ı rken yoğun biçimde çal ışmalar yürütülmü ştür.
Ülkemizin birçok bölgesinde ba şta televizyon ve radyo konu şmaları olmak
üzere paneller düzenlenmi ş konferanslar verilmi ştir.
Kad ı n kurulu şları ile müş terek etkinlikler yap ı lm ış , bu konuda kurulan
platformlara kat ı l ı nm ıştı r.
21- 22 Aral ı k 2002 tarihinde İ stanbul Savoy Otelinde Doç.Dr. Şükran
Ş IPKAAv.Nazan MOROĞ LU ,Doç.Dr.Tufan ÖĞ ÜZ ve Prof.Dr.Ayd ı n AYBAY' ı n
katı ld ığı Medeni Kanun Eğitim Toplantıs ı ' yapı lm ışt ı r.
25-26 Ocak 2003 tarihlerinde Adana'da TUBAKKOM GENEL ÜYE
TOPLANTISI'nda Medeni Yasa ile ilgili eylem plan ı ,Aile Mahkemeleri ve 8 Mart
Eylem plan ı görü şülerek sonuç bildirgesi yay ı nlanm ıştı r.
7-8-9 Mart 2003 tarihlerinde Ankara'da Medeni Yasa konulu sempozyum
yapı larak sivil toplum kurulu ş ları ile birlikte ortak bas ı n aç ı klamas ı yapı lm ış ve
An ıtkabir'e çelenk konulmu ştur.
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4667 Sayı l ı "Avukatl ı k Kanununda De ğişiklik Yap ı lmas ı na Dair Kanun",
1136 sayı l ı Yasada köklü deği şiklikler getirmi ş , yasan ı n 59 ve 63. Maddeleri,
1136 sayı l ı yasan ı n 110 ve 121. Maddelerini de ği ştirmiştir. Bu deği şiklik ile;
Türkiye Barolar Birli ği Hukukun üstünlü ğü ve İ NSAN HAKLARINI savunmak ve
korumak bu kavramlara i şlerlik kazand ı rmak" (Av. Yasas ı md. 110/17) ve
"Mesleki dayan ış man ı n sağlanmas ı ve devaml ı l ığı için her türlü çal ış malarda
bulunmak, mesleğe ve meslek mensupları na yönelik HAK İ HLALLER İ NE karşı
avukatl ı k mesleğini ve meslekta ş ları n ı savunmak ve bu konularda her türlü yasal
ve idari girişimde bulunmak" (Av. Yasas ı md. 121/18) görevleriyle donatı lm ıştı r.
Türkiye Barolar Birliği kuruluş undan bu yana, hukukun üstünlü ğü ve insan
hakları n ı n tan ı nmas ı , korunması ve geli ştirilmesini, varl ığı n ı n bir gereği olarak
sürekli savunmu ştur. Bu anlayış ve yasal durumdaki son de ğiş iklikler Türkiye
Barolar Birliği'ni "insan hakları " konusunda daha farkl ı yapı lanmalara do ğru
götürmü ştür, Bu ba ğlamda Türkiye Barolar Birli ği içinde faaliyet gösteren İ nsan
Hakları Komisyonu yerine bir İ nsan Hakları Merkezi olu şturma sürecine
girilmiştir. Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu'nun 19-20/10/2001 günlü
toplantıs ı nda İ nsan Haklar ı Ara ştı rma ve Uygulama Merkezi Yönetmeli ği"
görü ş ülerek kabul edilmi ş , başkanl ığı na da Prof. Dr. İ brahim Kaboğlu'nun
getirilmesine karar verilmi ştir. Türkiye Barolar Birli ği İ nsan Hakları Araştı rma ve
Uygulama Merkezi ilk etkinli ğini 7-8 Aral ı k 2001 tarihinde Ankara'da " İ NSAN
HAKLARI VE GÜVENL İ K' konulu bir uluslararas ı toplantı düzenleyerek
gerçekleştirmi ştir. ' İ nsan Hakları Araştı rma ve Uygulama Merkezi'nin
yönetmeli ği gereği, Merkez Baş kan ı d ışı nda, Yürütme Kurulu ve Bilim Dan ış ma
Kurulu organlar ı mevcut olup bugüne gelindi ğinde Ankara'da 5 kez Bilim
Dan ış ma Kurulu Toplant ıs ı (bu toplant ıdan B'ü Atölye Çal ışmas ı niteli ğinde, 2'si
ise genel olarak İ nsan Hakları n ı ile ilgili politika ve faaliyetlerin görüş üldü ğü
toplantı olarak) gerçekleştirilmi ştir. İ nsan Haklar ı Araştı rma ve Uygulama
Yürütme Kurulu Toplantı ları ise yaklaşı k her ay 2 kez olmak üzere yap ı lm ış ;
faaliyetler hakkı nda Bilim Dan ışma Kurulu ve Türkiye Barolar Birli ği Baş kanl ı k
Divan ı 'na bilgi verilmi ştir.
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MERKEZ FAALİ YETLER İ
1- Atölye Çal ışmaları : (Bilim Dan ış ma Kurulu Toplantı ları içinde
yap ı lm ıştı r.)
A- Anayasa Deği şikli ği: Uyum Yasaları (1) İ leti şim Özgürlü ğü ve RTUK
(06/07/2002)

B- Anayasa Deği şikliği: Uyum Yasalar ı 2. " Dernekler Yasa Tasla ğı"
(12/10/2002 ve 18/01/2003
Ayrı ca-1982 Anayasas ı 'n ı n 20nci yı l ı :Anayasa De ği şiklikleri - Uyum
Yasaları 3. Merkezince Planlanan bu toplantı Türkiye Barolar Birli ğince 14.
Aral ı k 2002 günü Yarg ıtay Konferans salonunda Yargıtay ile ortaklaşa 'Anayasa
ve Uyum Yasaları " adl ı 2 gün süren bir Panel olarak gerçekle ştirilmi ştir.
Il- Ulusal ve Uluslar arası Toplantı lar
1- İ nsan Hakları ve Güvenlik 7-8 Aral ı k 2001 ANKARA
2-Anayasa Reformu ve Avrupa Anayasas ı 1 Haziran 2002 !STANBUL
3-Hazı rl ı kları son aşamaya gelmi ş olan 15-20 Nisan 2003 tarihlerinde
Ankara'da yap ı lacak "Avrupa Birli ği Siyasal Yap ı ve İ nsan Hakları " konulu
uluslar aras ı toplantı .
111- YAYINLAR:
- İ nsan Hakları ve Güvenlik (Yay ı nland ı .)
-Anayasa Reformu ve Avrupa Anayasas ı (Yayı nland ı .)
-RTÜK (Yay ı na haz ı rlan ı yor.)
-Dernekler Yasa Tasla ğı (Yay ı na haz ı rlan ıyor.)
IV- AVUKATLARIN İ NSAN HAKLARI FORMASYONUNA KATKI
PROGRAMI
Bir yandan merkezin sadece ara ştı rma değil, ayn ı zamanda Uygulama
Merkezi oldu ğunu; öte yandan, İ nsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi tarafı ndan
(Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanl ığı ile i şbirli ği çerçevesinde) hakim ve savc ı lar
için haz ı rlanan "Hakim ve Savc ı ları n İ nsan Haklar ı Formasyonuna Katk ı
Program ı " göz önüne al ı narak, Avukatlar için seminer program ı haz ı rlanm ıştı r.
82

• 27. Olağan Genel Kuru)
Çalışma Raporu

KOM İSYON
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLİĞİ BAŞKANLI Ğ INA
KONU: Avrupa Konseyi taraf ı ndan 9-10 Eylül 2002 tarihinde Avrupa
Sarayı nda düzenlenen; " İ nsan Hakları nı n korunmas ı için ortaklar, insan Haklan
Avrupa Mahkemesi ile ulusal yarg ı organlar ı aras ı ndaki etkileş imi güçlendirmek"
konulu seminer
Seminer; Bireysel ba şvuruları n aşı n derecede ço ğalmas ı nedeniyle HAIvl' ı n
artan i ş yükü, mahkemenin etkilili ğini tehlikeye dü şürdüğünden, güncel
uygulamay ı ve /veya sistemi de ği ştirmek amac ı yla, Avrupa Konseyi içerisinde
olu şturulan dü şünce grupları n ı n yaptı kları çal ışmaları tamamlayı c ı olarak ön
görülmü ştür.
KATILIMCILAR: Seminere, Avrupa Konseyi üye ülkelerin yüksek yarg ı
organları temsilcileri, İ HAM üyeleri, üye devletlerin Avrupa Konseyi nezdindeki
temsilcileri ile konunun uzmanlar ı katı lm ış lard ı r.
ELE ALINAN KONULAR: lki gün süreyle " HAS denetim sisteminin
reformu" genel konu olarak ele al ı nm ışt ı r. Bu çerçevede toplant ı ş u iki bölümden
olu şmu ştur.
- HAM ile ulusal yargı organları aras ı nda artan etkileş im çerçevesinde
İ HAM'ı n etkilili ğini ilerletmek amac ıyla yürütülen çal ış malar: Mahkemenin
güncel durumu ve gelece ğe ili şkin güncel perspektifler, Değerlendirme Grubu
tarafı ndan öngörülen pratik ve hukuki öneriler, insan haklar ı n ı n koruma
usullerinin iyileştirilmesi için " Dü şünce Grubu ve Eksperler Komitesi içinde
yürütülen çal ış malar.
- İ HAM ve ulusal yarg ı organları aras ı ndaki iliş kileri güçlendirmek : güncel
etkileş im araçları , bu konuda mevcut olanaklar ve bunlar ı n s ı n ı rları , yeni
etkileş im biçimleri için olanaklar
- İ ki gün süren seminerde belirtilen ba ş l ı klar altı nda sunulan bildiriler
çerçevesinde yoğun tartış malar yap ı lm ış ve toplantı , değerlendirme ve önerilerle
sona ermi ştir.
DEĞERLENDIRME VE ÖNER İ LER:
1-Toplantıda üzerinde genel konsensüs sa ğlanan konu şu olmu ştur; ulusal
yargı organları n ı n ve avukatları n bilgilendirilmesi ve duyarl ı k ı l ı nmas ı .
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2- İ nsan Haklan Avrupa Sözleş mesinin üye devletlerin tamam ı na
yak ı n ı nda iç hukuk düzeninin aynlmaz parças ı olduğu saptanm ış ; iHAS ise,
Strazburg mahkemesi tarafı ndan yorumland ığı biçimde tan ı mlanm ıştı r.
3- Avrupa Mahkemesi kararlar ı n ı n yazı lmas ı nda değiş iklik: Kararları n
gerekçelerinin daha aç ı k seçik ortaya konnias ı n ı n, bu kararlar ı n ulusal
makamlar tarafı ndan uygulamaya konmas ı n ı kolayla ştı raca ğı vurgulanm ıştı r.
4- Avrupa Mahkemesi karar ı ndan sonra iç hukukta yarg ı laman ı n
yenilenmesi yönündeki uygulaman ı n bütün üye devletlerde genelle ştirilmes ı
gereği belirtilmi ştir.
5- Anayasa Mahkemelerine bireylerin do ğrudan ba şvurmaları n ı n
sağlanmas ı önerilmi ştir.
6- Ayrı ca a şa ğıdaki konular tartışı lm ıştı r: Ulusal mahkemelerin dava
sonuçlanmadan ön sorun olaak Avrupa Mahkemesine ba şvurmaları veya
Avrupa Mahkemesinin dava sonuçlanmadan ulusal mahkemeye dosyay ı geri
gönderebilmeleri, Avrupa Mahkemesinin içerikten yoksun davalar ı ret
edebilmesi, ulusal düzeyde süzgeçten geçirme komisyonlar ı n ı n (fı litraj)
olu şturulmas ı .......vb.
K İŞİ SEL KANAAT: Ad ı geçen toplant ı da yaptığı m konu şmalar ile
değerlendirme raporuna yans ıyan baz ı öneriler aras ı nda tam bir örtü şme
bulunmaktad ı r. Ülkemizden yüksek yarg ı organları baş kanları ve temsilcilerinin
(bir AY Mahkemesi raportörü d ışı nda) katı lmam ış olmaları bir olumsuzluk olarak
kaydedilmelidir.
TEMASLARIM: Toplant ı sı rası nda ve sonras ı nda İ HAM nezdinde bir çok
ikili görü şmem oldu
1- Toplantı sı ras ı nda özellikle Orta ve Do ğu Avrupa devletlerinden kat ı lan
yüksek yarg ı organ ı ba şkanları ile temaslar ı m özellikle Nisan 2003'de AB için
yapacağı m ız toplantı bakı m ı ndan yararl ı oldu.
2- İ HAM nezdinde yapt ığı m temaslar, mahkeme üyeleri ve özellikle İ nsan
Hakları Genel Müdürlü ğü sorumluları ile oldu.
İ nsan Hakları Genel Müdürlü ğü sorumlulanyla özellikle, Türkiye'de insan
Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi olarak geli ştirdi ğimiz Hakim ve Savc ı ları n İ nsan
Hakları Formasyonu Program ı nı n uygulamaya konmas ı üzerine yararl ı
görüşmeler yaptı m.
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Ayrı ca TBB İ HAUM ad ı na yaptığı m görüş melerde İ nsan 1-laklan Genel
Müdürlü ğ ü yetkilileri, Merkezimizden avukatlar ı n insan hakları formasyonu için
proje beklediklerini ve bu konuda katk ı da bulunabileceklerini belirttiler.
Yine. Türkiye'de yürürlüğ e konan uyum yasaları çerçevesinde "idam cezas ı
konusunda TBB İ HAUM'la birlikte Ankara'da bir enformasyon toplant ı s ı
düzenleme isteklerini beyan etmi şlerdir.
SONUÇ: Ad ı geçen seminer vesilesiyle TBB ad ı na Strazburg'da geçirdi ğim
dört günün oldukça verimli oldu ğ u kanaatindeyim. Dile ğim, Türkiye'nin benzer
platformlarda nicelik ve nitelik olarak daha iyi temsil edilmes ı dir.
Bilgilerinize saygı ile sunarı m.
Prof. Dr. İ brahim Ö. Kaboğlu

Ek: Report of the Evaluation Group to the Committee of Ministers on the
European Court of Human Rights.
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TÜRKİYE BAROLAR B İ RLİĞİ

AVRUPA B İ RLi Ğİ VE DI Ş İ LİŞKİ LER KOM İ SYONU RAPORU
Türkiye Barolar Birli ğ i ("Birlik") 2001 y ı l ı Aral ı k ayı sonunda d ış ili ş kileri
yürütmek ve Avrupa Birli ğine giri ş süreci h ızlanan Türkiye'nin Avrupa Birli ği ve
AB hukuki kurumlarıyla ili şkilerini geli ştirmek için yeni bir yap ı lanmaya gitmi ş
ve Avrupa Birli ği ve Dış İ li ş kiler Komisyonu (k ısaca" Komisyon") çal ış maları n ı n
yöntem ve i şleyiş ini belirten bir iç çal ışma yönergesi haz ı rlayarak toplantı ları na
23.1.2002 tarihinde ba şlanm ıştı r. Komisyon ilke olarak her ay ı n ikinci ve
dördüncü haftas ı nda Perş embe günleri toplanmaktad ı r.
Ocak 2002-May ı s 2003 döneminde Komisyonun gündeminde yer alan
konular şunlard ı r:
Türkiye Barolar Birli ğinin tan ıtı m ı amac ıyla Türkçe-ingilizce bir broş ür
hazı rlanmas ı için çal ış malar yap ı lm ış ve broş ür için gerekli Türkçe ve İ ngilizce
metinler tamamlanm ıştı r.
Türkiye gündemindeki "K ı brı s Sorunu" ile ilgili bir rapor haz ı rlanm ış ve
Birlik Yönetim Kuruluna sunulmu ş tur; bu rapor TBB Dergisinde yay ı nlanacaktı r.
Uyu ş mazl ı kları n alternatif çözüm yollar ı yla ilgili (arabuluculuk, uzla ştı rma,
tahkim) ulusal ve uluslararas ı kurumları n i ş leyiş i hakk ı nda bir ara ştı rma
yap ı lm ış ve TOB bünyesinde bir Uyu şmazl ı k Çözüm Enstitüsü kurulmas ı
yolunda çal ış malar ba ş lat ı larak ilerde kurulmas ı planlanan "TBB Alternatif
Uyuş mazl ı k Çözüm Merkezinin" statüsü ve kurallar ı hazı rlanarak TBB Yönetim
Kurulunun görü şlerine sunulmu ştur.
Komisyonumuz ayr ı ca çal ışmaları n ı bildireceği ve irtibat kuraca ğı ulusal ve
uluslararas ı muhatapları n ı n bir listesini ç ı karm ıştı r. Avrupa Birli ğine giriş
sürecinde Türkiye'deki hukuki düzenlemelerin yak ı ndan takip edilerek Kopenhag
zirvesi sonucunda ç ı kan sonuç bildirgesinin de incelenmesiyle AB yolundaki
Türkiye'nin son durumu ile ilgili bir rapor haz ı rlanmas ı için yap ı lmaya ba şlanan
çal ış malar da TBB'nin di ğer projeleri arası ndad ı r.
Komisyon, Birli ğ imizin üye bulundu ğu uluslararas ı hukuk kurulu ş ları ,
yabancı barolar ve kurulu ş larla ili ş kilerini ve yaz ış maları n ı 2001-2003,
döneminde de sürdürmü ş ; temsilciler arac ı l ığı yla çeş itli toplantı ve seminerlere
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katı lm ış ve gözlemlerini ayrı ntı l ı raporlarla Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanl ığı na
sunmuştur.
Danimarka'n ı n Avrupa Birli ği Dönem Baş kanl ığı s ı ras ı nda 8-9 Temmuz
2002 tarihlerinde Danimarka Adalet Bakanl ığı , Danimarka Barosu ve Law
Society i şbirli ğiyle Kopenhag'da düzenlenen "21. Yüzy ı lda Özel Hukuk Davalar ı "
konulu seminere Birli ğimiz ad ı na bir temsilcimiz kat ı lm ışt ı r. Seminer
gündeminde yer alan ba ş l ıca konular; Modern toplumlarda uyu şmazl ı k çözüm
yolları , alternatif uyu ş mazl ı k yollarıyla ilgili taraflar ı n hukuki ç ı karları
korunurken, mahkemede ve mahkeme d ışı nda özel hukuk uyu şmazl ı k çözüm
yolları n ı n en iyi şekilde nas ı l uygulanabileceği, küreselleş me ve buna ba ğl ı
olarak avukatl ı k mesleğinde uzmanlaşman ı n geli ştirilmesi, i ş dünyas ı n ı n
taleplerini karşı lamak için hukuk mahkemelerinin neler yapmas ı gerekti ğidir.
Türkiye Barolar Birli ği'nin de üyesi oldu ğu Avrupa Konseyi Güney-Doğu
Avrupa Stabilite Pakt ı çerçevesinde Mart 2001 y ı l ı nda kurulan Bölgesel Barolar
Konseyinin Il. Toplant ı s ı Romanya Barosu'nun katkı larıyla 30 Mayıs - 1 Haziran
2002 tarihleri aras ı nda Romanya'n ı n Sinaia şehrinde yap ı lm ıştı r. Toplant ıda
mal ve hizmetlerin serbest dola şı m ı na dair GATTS anlaşmas ı nı n avukatl ı k
mesleğiyle ilgili bölümü tart ışı lm ış ve toplant ı ya katı lan temsilciler arac ı l ığı yla
Balkan ülkelerindeki GATTS'la ilgili düzenleme ve taahhütler incelenmi ştir. Bu
toplantı da, Bölgesel Barolar Konseyinin tüm üye ülkelerdeki avukatlara ula şmas ı
ve ortak bir eğitim merkezi kurulmas ı na dair bir karar al ı nm ıştı r. Eğitim
Merkezinin kendi ülkelerinde kurulmas ı konusunda Türkiye Barolar Birli ği ve
Romanya Barolar Birli ği gönüllü olmu ştur. İ ki ülke baroları n ı n bu projeye
sağlayabilecekleri katk ıyı aç ı klayan raporlar ı Ekim 2002 tarihinde Avrupa
Konseyine ulaştı rı lm ışt ı r. Ayrı ca ikinci toplant ıda bir sonraki toplantı n ı n TBB ev
sahipli ğinde Ankara'da yap ı lmas ı na karar verilmi ştir. Nisan 2003 tarihinde
yap ı lacak bu toplantıda Bölgesel Barolar Konseyi Üyeleri Ortak E ğitim
Merkezinin nerede kurulaca ğı na karar vereceklerdir. 111. Toplant ıda Avrupa
Konseyi önerileri ışığı nda "adli yard ı m ve s ı n ı r ötesi meslek icras ı " konular ı da
tartışı lacaktı r.
4-5 Eylül 2002 tarihlerinde Avrupa Konseyi Güneydoğu Avrupa Stabilite
Paktı çerçevesinde Strazburg'da düzenlenen "Güneydo ğu Avrupa'da Adli
Yard ı m, Adaletin Etkinliğinin Artı rı lmas ı " konulu seminere bir temsilcimiz
katı lm ış ve toplant ı da Avrupa Birli ği üyesi ülkeler ve aday ülkelerdeki adli
yard ı m müessesesi karşı la ştı rmal ı olarak değerlendirilerek toplant ı sonunda
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Avrupa Komisyonuna topluluk içinde adli yard ı m ı düzenleyen bir öneri metni
sunulmu ştur.
TBB Ba ş kan ı ve TBB Genel Sekreteri İ ngiltere ve Galler 37. Adli Y ı l Aç ı l ış
Törenleri nedeniyle Law Society'nin daveti üzerine 30 Eylül-1 Ekim 2002
tarihlerinde Londra'daki aç ı l ış törenlerine Birli ğimizi temsilen kat ı lm ış lard ı r.
Azerbaycan Hükümeti ile AGT Demokratik Kurumlar ve insan Haklar ı Ofisi
tarafı ndan 10-11 Ekim 2002 tarihlerinde Bakü'de düzenlenen 'Demokratik
toplumlarda Dinin Rolü ve Terörizmle Mücadele" konulu konferansa Türkiye
Barolar Birli ğini temsilen Türkiye Barolar Birli ği Baş kan ı ve Sayman ı
katı lm ışlard ı r. 11 Eylül sonras ı nda dünyadaki terör eğiliminin incelendi ği
konferansta; Demokratik bir toplumda dinin rolü, Temel Hak ve Özgürlüklere
Dokunmadan Güvenli ğin Sağlanmas ı , Sorunları n Çözümünde A şı rı Uçlar ve
Terörizmle Mücadelede Dinler ve Kültürler aras ı Diyaloğun Rolü ve Dini
Aşı rı l ı kları n Güçlenmesine Karşı Mücadelede Hoşgörü ve Eğitimin Etkisi konuları
tartışı lm ıştı r.
18 Ekim 2002 tarihinde İ stanbul Ticaret Odas ı tarafı ndan düzenlenen tüm
dünyada ya şanan rekabet ve buna ba ğl ı olarak ticari uyu şmazl ı kları n en k ısa
sürede çözülmesini sa ğlayacak ulusal ve uluslar aras ı uyuş mazl ı k çözüm
yolları nı n incelendiğ i seminere komisyonumuz ad ına iki temsilcimiz kat ı larak
değerlendirmelerini sunmu şlard ı r.
27 Kası m 2002 tarihinde iktisadi Kalkı nma Vakfı ve TürkiyS Odalar
Borsalar Birliği işbirliğiyle Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birli ğine giri ş
sürecinde Türkiye Plattormunun Avrupal ı muadilleriyle buluştu ğ u "AB Destek
Toplantı sı na" Birlik Baş kan ı m ı z ve CCBE temsilcimiz katı lm ıştı r.
2002 y ı lı Şubat ayı nda Birli ğimize merkezi Atina'da bulunan, hukukçu
üyelerden olu şan, dünyada barışı n sa ğlanması , insan hakları nı n korunmas ı ve
hukukçular aras ı iletiş imin güçlendirilmesini hedefleyen bir sivil toplum örgütü
olan KEADEA'dan, Balkan ülkelerinin i ş birli ği ile kurulacak olan "Balkan
Hukukçular Federasyonuna" kurucu üye olmam ı z için davet gelmi ştir. TBB
Başkanl ı k divan ı na sunulan bu öneri sonunda KEADEA ile yaz ış malara devam
edilerek Yunanistan'da yap ı lan toplantı lara Birli ğimizi temsilen TBB Genel
Sekreteri kat ı lm ış ve 20-22 Eylül 2002 tarihlerinde Kastoriada yap ı lan
toplantı da Federasyonun ana statüsü görü şülmüştür. Kas ı m 2002 tarihinde
çal ışmaları na Atina merkezinden devam etmekte olan Balkan Hukukçular
federasyonunun Ana Statüsüne konan çekincelerin görü ş ülmesi amac ıyla
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Istanbul'da Birli ğimizin ev sahipli ğinde tüm üyelerin katı ld ığı bir toplant ı
düzenlenmi ş ve TBB Genel Sekreteri Yürütme Kurulu üyeli ğine seçilmiştir. Ana
Statünün yeniden gözden geçirilmesi ve yeni önerilerin iletilmesi için üyelere
zaman verilmi ştir.
Avrupa Birli ği Barolar Konseyi (CCBE) ile ili ş kilerimiz Türkiye Barolar
Birli ğinin AB üyesi olmamas ı nedeniyle gözlemci statüsünde devam etmektedir.
Haziran 2002 tarihinde atanan yeni temsilcimiz Konseyin yönetim kurulu ve
komite çal ışmaları na katı lmaktad ı r.
CCBE, Avrupa'da 500.000 avukat ı n temsil edildi ği ve sekreteryas ı
Brüksel'de bulunan bir kurulu ş tur. 18 delegasyon ve 13 gözlemci üyeden
oluş maktad ı r. CCBE, kararları nı yı lda iki kez toplanan Genel Kurul ve her ay
toplanan Daimi komite çal ış maları sonucu almaktad ı r. Avukatl ı k mesleğini
ilgilendiren konuları irdelemekte, ayr ıca Avrupa Birli ği Kurumlarıyla ulusal yarg ı
organları ve hükümetleri aras ı nda bir nevi" köprü" görevini üstlenmektedir.
CCBE'ye üye barolara kay ıtl ı avukatları n kullanmas ı için tek tip bir "avukatl ı k
kimlik kartı " ve 500.000 avukata yönelik "Deontoloji kurallar ı" uygulamas ı
mevcuttur.
CCBE, genel olarak, meslek ilkeleri, avukatları n meslek s ı rrı hakları n ı n
korunmas ı , kara para aklama operasyonlar ı nda avukatları n ve üyesi
bulundukları baroları n dikkate alması gereken hususlar, avukatlar için zorunlu
mali mesuliyef sigortas ı , ücretli kamu avukatlar ı n ı n tabi oldukları kurallar,
avukatl ı k staj ı , avukatlar için sürekli eğ itim, özel olarak da, AB içinde
diplomaları n karşı l ı kl ı tan ı nmas ı , avukatları n serbest dola şı m ı ve yerleşimi
konuları nda yoğun çal ış malar yapmaktad ı r.
Türkiye Barolar Birli ği, gözlemci üye s ıfatı yla CCBE'nin tüm çal ışmaları na
katı lmakta ve AB'nin,aday ülkelerden bekledi ği "Avrupa Müktesebat ı na " uyum
çal ış maları n ı n Türkiye'de izlenmeyi üstlenmi ş bulunmaktad ı r. Son olarak 27
Ş ubat 2003 tarihinde Viyana'da düzenlenen 31. Avrupa Baro Ba ş kanları
toplantıs ı na Birli ğimizi temsilen TBB Ba ş kan ı ve CCBE temsilcimiz kat ı lm ış ve
önemli temaslarda bulunmu ş lard ı r.
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AVRUPA KONSEY İ

BÖLGESEL BAROLAR KONSEY İ
tut 1*1

İl Fil

10-11 Nisan 2003,Ankara
Bölgesel Barolar Konseyi; Avrupa Konseyi Güney-Do ğu Avrupa Stabilite
Paktı çerçevesinde kurulmu ş olup toplant ı ları na Arnavutluk, Bosna-Hersek,
Bulgaristan, H ı rvatistan, Karada ğ , Kosova, Makedonya, Moldova,Romanya,
Slovenya, S ı rbistan, Türkiye baroları ndan temsilciler katı lmaktad ı r. Bölgesel
Barolar Konseyi, üye olan ülkelerdeki avukatl ı k mesleğinin geliştirilmesi için
mesleğin ortak sorunlar ı n ı inceleyen meslekta şlar aras ı iletiş imle ortak çözüm
yolları üretmeye çal ışan ve bilgi al ışveri şinde bulunan bir olu ş umdur.
Ilk toplant ıs ı n ı Mart 2001 tarihinde Avrupa Konseyi merkezi olan
Fransa'n ı n Strazburg kentinde düzenleyen Bölgesel Barolar Konseyinin Il.
Toplantıs ı Romanya Barosu'nun katk ı larıyla 30 May ı s - 1 Haziran 2002
tarihleri aras ı nda Romanya'n ı n Sinaia ş ehrinde yapı lm ıştı r. Toplant ı da mal ve
hizmetlerin serbest dola şı m ı na dair GATTS anla ş mas ı n ı n avukatl ı k mesleğiyle
ilgili bölümü tartışı lm ış ve toplantıya katı lan temsilciler arac ı l ığıyla Balkan
ülkelerindeki GATTS'la ilgili düzenleme ve taahhütler incelenmi ştir. Bu toplant ı
sonunda , Bölgesel Barolar Konseyinin tüm üye ülkelerdeki avukatlara ula ş mas ı
ve ortak bir eğitim merkezi kurulmas ı na dair bir karar al ı nm ışt ı r.
Eğitim Merkezinin kendi ülkelerinde kurulmas ı konusunda Türkiye Barolar
Birli ği ve Romanya Barolar Birli ği aday olmuştur. iki ülke barolar ı n ı n bu projeye
sağlayabilecekleri katk ıy ı aç ı klayan raporlar ı Kas ı m 2002 tarihinde Avrupa
Konseyine ula ştı rı lm ıştı r. Ayrıca ikinci toplant ı da bir sonraki toplant ı n ı n TBB ev
sahipli ğinde Ankara'da yap ı lmas ı na karar verilmi ştir. 10-11 Nisan 2003
tarihinde yap ı lacak bu toplantı da Bölgesel Barolar Konseyi Üyeleri Ortak E ğitim
Merkezinin nerede kurulaca ğı na karar vereceklerdir. 111. Toplant ı da Avrupa
Konseyi önerileri ışığı nda "adli yard ı m ve s ı n ı r ötesi meslek icras ı " konuları da
tartışı lacaktı r.(Ek-1 Toplantı Program ı )
Türkiye Barolar Birli ği toplantı n ı n düzenlenmesinde Avrupa Konseyi ile
i ş birliği yapmaktad ı r ve bu toplantı ya yapaca ğı katk ı Avrupa Konseyi ile
gelecekteki ili ş kilerin güçlendirilmesi bak ı m ı ndan önem ta şı maktad ı r.
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AVRUPA KONSEY İ
GÜNEY-DOĞ U AVRUPA STAB İ Lİ TE PAKTI

BÖLGESEL BAROLAR
KONSEY İ

EĞİ Tİ M MERKEZ! PROJE Şİ RAPOR

TÜRKIYE BAROLAR B İ RLİĞİ
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Türk Hukuk Sistemi, yap ı lan köklü devrimler sonucu Avrupa'daki çe şitli
ülkelerde varolan yerle ş ik hukuk düzenlerinin, Türk sosyal yap ıs ı na ve
geleneklerine uyarlanmas ı ile oluşturulmuş tur. Kara Avrupas ı Hukuk Sistemi
olarak adland ı rı lan bu sistem yakla şı k 80 y ı ld ı r uygulanmaktad ı r.
Öte yandan, Cumhuriyetin kurulu ş y ı lları ndan itibaren şehir baz ı nda
örgütlenerek baro te şkilatları n ı kuran Türk avukatlar ı nı n mesleğin
organizasyonu, yap ısı meslek kuralları ve eti ği alanları nda büyük birikime sahip
oldukları söylenebilir. 7 Temmuz 1969 tarihinde yürürlü ğe giren Avukatl ı k
Kanunu uyarı nca, baro temsilcilerinin kat ı l ı m ı ile 9-10 Ağ ustos 1969 tarihinde
toplanan Türkiye Barolar Birli ği ilk Genel Kurul toplant ıs ı nda Türkiye Barolar
Birli ği resmen kurulmu ş ve organları teşekkül etmiştir.
Türkiye Barolar Birliği bugün, 74 baroya kay ı tl ı yaklaşı k 48.000 avukat ı
temsil eden bir meslek kurulu ş udur.
Tük avukatları yaklaşı k 30 y ıld ı r ba ğı msı z, özerk bir meslek örgütü çat ıs ı
altı nda avukatl ı k mesleğ ini icra etmektedirler. 1971 yı l ı nda yaz ı l ı Meslek
Kuralları n ı olu şturan Türkiye Barolar Birli ği'nin Avukatl ı k Kanunu 110.
maddesinde belirtilen görevleri aras ı nda, konumuzla ilgili olarak, mesle ğin
gelişimini sağlamak, avukatlar ı n genel çı karlarını ve mesleğin ahlak, düzen ve
geleneklerini korumak, avukatları n bilgi seviyelerinin yükseltilmesi için
konferanslar düzenlemek, yay ı nlar yapmak, yabanc ı memleket baroları , avukat
birlikleri ve hukuk kurumlar ı ile ili şkiler kurmak say ı labilir.
Türkiye Barolar Birli ğ i yasa ile belirli bu görevlerinin bilincinde olarak
gereken tüm ad ı mları atm ıştı r ve gelecekte de atmaya devam edecektir. Bu
bağ lamda TBB gerek Türkiye'de bulunan kurulu şlarla ve gerekse yabanc ı
kurulu şlarla i ş birli ği yaparak hukuk alan ı nda önemli konferanslara ve
toplantı lara ev sahipli ği yapm ıştı r. Bunlar aras ı nda Dünyan ı n çeş itli ülkelerinden
saygı n hukukçuları n katı ld ığı Anayasa Kurultay ı , Avukatl ı k Mesleğinin
Bağı ms ı zl ığı n ı n konu al ı nd ığı Avrupa Baro Liderleri Toplant ı sı ve DBA (Uluslar
aras ı Barolar Birli ği) i şbirli ğinde bulunularak gerçekle ştirilen ve Rekabet
Hukuku, Ekonomik Bütünleş me konulu konferans önemli etkinlikler olarak
say ı labilir. Tüm bunlar Türkiye Barolar Birliği'nin mesleğ in geliş imi için sürekli
meslek içi eğitime verdi ği önemin, ortak sorunları n belirlenmesi ve çözümü için
ortak zemin olu şturma çabaları n ı n birer göstergesidir.
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Türkiye Barolar Birli ği, Bölgesel Barolar Konseyi'nin di ğer üyelerine k ıyasla,
Türkiye'de avukatl ı k mesleğinin yap ı sal olarak daha geli ş mi ş bir düzeyde
oldu ğ unu dü şünmektedir.
Ancak Avrupa Konseyi taraf ı ndan görevlendirilmesi olas ı personel ile
eğitimcilere ödenmesi olas ı ücretler TBBnin sorumlulu ğ unda olmayacakt ı r.
ÖNER İ LER
Romanya'da yap ı lan toplantı da, katı l ı mcı lar Eğ itim Merkezi Projesi ile ilgili
önemli konularda de ği şik öneriler sunmu ş lard ı r. Buna göre TBB belirtilen
konular ile ilgili görü ş ve önerilerini a şa ğı da sunmaktad ı r.
A- Eğitim Merkezinde eğ itilecek avukatlar ın nitelikleri neler olmal ıd ı r?
Sayı ları ne olmal ıd ı r? Seçim yöntemi ne olmal ı dı r?
TSR avukatları n niteliklerinin a şa ğı daki ba şl ı klar halinde ele al ı nmas ı n ı
önermektedir.
Deneyim Merkezde eğitilecek avukatlar ı n belli bir süre avukatl ı k yapm ış
ki şiler aras ı ndan seçilmesi gereklili ği vard ı r. Ek olarak bu ki ş ilerin e ğitim
konusunda yeterli bilgiye de sahip olmas ı seçim için dikkate al ı nmas ı gereken
bir özellik olmal ı d ı r.
Yabanc ı Dil: Çeviri yap ı lmas ı güçlü ğ ü, eğ itim dilinin ve belgelerin yabanc ı
dilde olaca ğı dikkate al ı narak eğitim için seçilecek avukatlar ı n eğitim dilini hem
konuş ma hem de yazma olarak iyi bir şekilde kullan ıyor olmalar ı gerekmektedir.
Eğitim dilinin ne olaca ğı na Avrupa Konseyi ve Bölgesel Barolar Konseyi karar
verecek olsa da, TBB dilin İ ngilizce olarak belirlenmesini önermektedir.
TBB eğitilecek avukatları n say ı s ı na ili ş kin olarak a şağı daki önerileri
getirmektedir;
Avukatlar ı n sayı sı konusu Romanya toplant ıs ı s ı ras ı nda tart ışı lflıış ve
değişik görü şler öne sürülmü ştür. Bunlar; her ülke için ayn ı sayı n ı n belirlenmesi,
eğitim konuları na göre say ı belirlenmesi veya barolar ı n üye say ı ları na göre
belirlenmesidir.
TSR, halen kay ı tl ı 48.000 avukat ı n, örneğin Bosna Hersek'de kay ı tl ı 300
avukata oranla çok yüksek oldu ğ unu, di ğer bir deyi ş le üye ülkelerdeki avukat
say ı ları aras ı nda çok büyük farklar olduğ una ayrı ca proje gereği eğitilen
avukatlara! kendi ülkelerindeki avukatları eğitmeleri söz konusu oldu ğundan,
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üye ülkelerin coğrafik büyüklüklerine dikkat çekerek, say ı n ı n belirlenmesinde bu
büyüklü ğün ve kay ı tl ı avukat say ı sı n ı n kriter olarak al ı nmas ı önerilmektedir.
Yukarıdaki açı klamalar ışığı nda, TBB Türkiye için en az 10 avukat olmas ı n ı
önermektedir.
Amaçları na yönelik faaliyetlerinin kendisine sa ğlad ığı deneyimi di ğer üye
ülke barolar ı ile payla ş mak istemektedir. Merkezin Türkiye'de kurulmas ı
durumunda sadece e ğitim konuları nda değil ama uygulama aç ıs ı ndan da Türk
Avukatları n ve dolay ı sıyla Türkiye Barolar Birli ği'nin merkeze katk ı ları n ı n büyük
olaca ğı bir gerçektir.
Türkiye Barolar Birli ği'nin üye sayıs ı n ı n da di ğer barolara oranla fazla olu ş u
ise bizce merkezin Türkiye'de kurulmas ı için yeterli nedenlerden biridir.
Merkezin avukat say ıs ı az olan bir ülkede kurulmas ı durumunda projenin
amaçlanan etkinli ğe ve süreklili ğe kavuşamamas ı durumu söz konusu olacakt ı r.
Ek olarak, aşa ğı da öneriler bölümünde belirtilen nedenlerden dolay ı eğitim
merkezinde eğitilecek avukat say ı sı n ı n barolar ı n üye sayı sı na göre belirlenmesi
görüş ünü ta şı d ığı m ı zdan, eğer bu görü ş kabul edilirse Türkiye'den kat ı lacak
avukatları n sayı sı di ğerlerine göre daha fazla olaca ğı ndan, merkezin ba ş ka bir
ülkede olması durumunda masraflar ı n (konaklama ve yolculuk) artaca ğı
ku ş kusuzdur. Oysa merkezin Türkiye'de kurulmas ı durumunda katı l ı mc ı Türk
Avukatlar ı n en az ı ndan yol masraflar ı n ı n asgari düzeyde olacağı açı ktı r.
Diğer yandan, Türkiye Barolar Birli ği di ğer üye barolardan daha güçlü bir
mali yap ıya sahiptir. Kurulmas ı planlanan merkezin bir yere, teknik
ekipmanlara, k ı rtasiye malzemelerine, eğitimin organizasyonu ve sa ğl ı kl ı bir
ş ekilde yürütülmesini sağlayacak elemanlara ihtiyac ı bulunmaktad ı r. Bunlara ek
olarak kat ı l ı mc ı ları n ve eğitmenlerin konaklama ihtiyaçlar ı n ı n da kar şı lanmas ı
gerekmektedir.
Yukarı daki aç ı klamalar ışığı nda, merkezin Türkiye'de kurulmas ı
durumunda, Türkiye Barolar Birli ği projeye katk ıda bulunmaya karar vermi ştir.
Bu katk ı kapsam ı nda, TBB Eğitim Merkezi için yer ve katı l ı mc ı lar için
konaklama sorunlar ı n ı in şaas ı na bu y ı l ba şlanacak olan TBB Yerleşkesi'nde
ücretsiz eğitim salonu tahsis etmek ve Yerle şke bünyesinde yer almas ı
planlanan otelde kat ı l ı mc ı ları n yarıs ı n ı ve tüm eğitmenleri konuk etmek yolu ile
çözümlemeyi taahhüt etmektedir. E ğ itim Merkezi projesinin TBB Yerle ş kesi
projesinden önce gerçekle şmesi durumunda, yer tahsisi Ankara Barosu ile
al ı nan ortak karar uyar ı nca Ankara Barosu E ğitim Merkezi'nde yap ı lacaktı r.
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Türkiye Barolar Birli ği ayrı ca, merkez için gerekecek teknik ekipmanlar ı ve
kı rtasiye malzemelerini de sa ğlamay ı taahhüt etmektedir. Buna göre, merkezde
internet eriş irnli bilgisayarlar, interaktit e ğitim için gerekli projekğ iyon makinesi,
dokümantasyon için gerekli malzemeler kat ı l ımc ı ları n ve eğitmenlerin
kullan ı m ı na sunulacaktı r. Eğitimin organizasyonu, Avrupa Konseyi ve Bölgesel
Barolar Konseyi'ne üye barolar ile ileti ş imin sağlanmas ı ve eğitimin sa ğl ı kl ı bir
şekilde yürütülmesini sa ğlayacak yeterli say ıdaki elemanlar da TBB tarafı ndan
sa ğlanacak olup bu ki ş ilerin ücretleri de TBB taraf ı ndan ödenecektir.
TBB eğitilecek avukatlar ı n seçimi konusunda da a şa ğı daki öneriyi
getirmektedir;
Bölgesel Barolar Konseyi'ne üye ülkeler seçim konusunda aktif bir rol
üstlenmeli ve seçim gerekli nitelikleri ta şıyanlar aras ı ndan, bu barolar taraf ı ndan
yap ı lmal ı d ı r.
TBB, Türkiye için geçerli olmak üzere, projenin etkinli ğinin sa ğlanmas ı için
bir plan önerisi haz ı rlam ışt ı r. Buna göre, projenin devaml ı l ığı n ı n sağlanmas ı
amacıyla, eğitilen avukatlar her şehir barosundan bir avukat ı eğitecekler ve bu
eğitim sonunda hazı rlanacak olan raporlar TBB taraf ı ndan Konsey'e
sunulacaktı r.
B- Eğitimciler Kimler Olacaktı r?
Eğitimcilerin konusunda uzman ki ş iler olmas ı zorunludur. Bundan
hareketle, deneyimli avukatlar ı n, ilgili uluslararas ı ve ulusal kurulu ş lardan
uzmanları n, hakimlerin, devlet yetkililerinin, hatta cezaevi yöneticilerinin e ğitime
katk ı sa ğ layaca ğı aç ı ktı r.
Bu ba ğlamda, CCBE tarafindan sa ğlanacak uzmanları n eğitime verecekleri
katk ı gerek TBB ve gerekse di ğer üyeler taraf ı ndan memnuniyetle
karşı lanacaktı r.
C-Eğitim Konulan Ne Olmal ı dı r?
TBB, avukatları n ihtiyaçları n ı da gözeterek, A İ HM Yargı lamas ı ve Kararları ,
AB Rekabet Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri ve S ı nai Mülkiyet Haklar ı Hukuku,
Alternatif Uyu ş mazl ı k Çözüm Yollan, GATS, Çevre Hukuku, Meslek Kurallar ı ve
Eti ği gibi Konsey'de ele al ı nan konuları önerilmektedir.
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D- Eğitim Yöntemi ve Süresi Ne Olmal ıd ı r?
TBB eğitimin seminerler şeklinde almas ı n ı ve teknik ekipman ve belgeler
ile desteklenmesini önermektedir. TBB e ğitimin kalitesi ve devaml ı l ığı aç ı sı ndan
katı l ımc ı ları n eğitime ili şkin belgeler ile donat ı lmas ı n ı da önermektedir.
Öte yandan teorik konulardan öte prati ğin ve uygulaman ı n daha kapsaml ı
ele al ı nmas ı n ı önermektedir.
Eğitimin süresi ise konularla ba ğ lantı l ı olarak kararlaştı rı labileceği gibi
kat ı l ı mc ı ları n fiilen çal ışan avukatlar olduklar ı dikkate al ı nd ığı nda sürenin çok
uzun olmaması gerekmektedir. Bu nedenle TBB, her e ğitim yı l ı için, en fazla 10
günlük bir süre önermektedir.
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(Mayıs 2002-Mart 2003)
Komisyonumuz bu dönemde de kadroları n ı esas olarak koruyarak
yap ı lanm ış ve çal ış maları n ı sürdürmü ştür.
Komisyonumuz çal ış maları ,esas itibariyle T.B.B. Ba ş kanl ığı 'nca iletilen ve
T,B.M.M ne sunulan yasa teklif ve tasar ı ları n ı n incelenmesi ve saptanan görü ş
ve önerilerin raporlar halinde sunulmas ı şeklinde yürütülmü ştür.
Bu ba ğ lamda incelenen ba ş l ı ca yasa teklif ve tasarı ları ş unlard ı r:
• Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda de ğiş iklik yap ı lmas ı na ili şkin
kanun tasarıs ı ,
• Adli Yarg ı İ lk Derece Mahkemeleri ile Bölge adliye mahkemelerinin
kurulu ş görev ve yetkileri hakk ı nda kanun tasar ıs ı ,
• icra Ve İflas Kanununda Değişiklik Yap ı lmas ı na ili ş kin Kanun Tasarı s ı )
• İş Mahkemeleri Kanununda Deği şiklik yap ı lmas ı na ili şkin Kanun
tasarı sı ,
• Bazı Suç Failleri Hakk ı nda Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda
Değiş iklik Yap ı lmas ı na ili şkin kanun tasarıs ı ,
• Türk Ceza Kanununa Baz ı Maddeler Eklenmesine Dair kanun Tasar ı sı ,
• Aile Mahkemelerinin Kuruluş ,Görev Ve Yarg ı lama Usullerine dair Kanun
Tasarıs ı ,
• Medeni Kanun tasar ı sı ,
• Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunmas ı
Hakk ı nda Kanun Tasar ı s ı ,
• Ceza ve Tedbirlerin İ nfazı Hakk ı nda Kanun tasar ı sı ,
Adli Kolluk Yasa tasar ı sı ,
Patent ve Marka Vekilleri Birli ği Hakk ı nda kanun Taslağı ,
• Milletleraras ı Tahkim Ücret Tarifesi,
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• Kaçakç ı l ığı n Önlenmesi izlenmesi Ve Soru şturulmas ı Hakkı nda Kanun
Taslağı ,
Bilgi Edinme Kanun Tasar ı sı ,
Önümüzdeki dönemde daha verimli bir çal ış ma yürütülebilmesi için
mesleğin geli şmesi ve ülke sorunları aç ı sı ndan gündeme daha etkin müdahil
olabilmek amac ı yla, Komisyonumuzun akademik çevrelerin de kat ı l ı m ıyla
geni şletilerek yeniden yap ı land ı rı lmas ı nı n ve saptanacak görü ş ve önerilerin
ba şta meslektaş ları m ız olmak üzere bas ı n ve kamuoyu ile payla şı lmas ı n ı n daha
yararl ı olacağı dü şünülmektedir.
Komisyon Ba şkan ı Av, Celil KAYIKET
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TÜRKIYE BAROLAR B İ RLİĞİ
B İ L İŞİ M GRUBU FAAL İYET RAPORU
AV.TR, E-AVUKAT VE E-BARO PROJE KONULARI
Hukuk ve Internet, bütün dünyada oldu ğu gibi bilgi toplumu ça ğı na
geçmekte olan ülkelerin en güncel sorunları ndan bir tanesidir.
Son 10 y ı ld ı r Dünya, ütopya gibi görülen ka ğı ts ız dava ve ka ğıts ı z
mahkemeye doğ ru gidi şte, beklenenden daha iyi bir yol alm ıştı r.
Ülkemizin de kat ı ld ığı Avrupa İ nsan Haklar ı Mahkemesi ve Avrupa Adalet
Komisyonu üye ülkelerin adalet altyap ı ları n ı yerel otomasyon bazı nda bitirmeleri
için 2004 yı l ı sonunu hedef alm ış ve önümüzdeki on seneyi de test süresi
alarak 2015 yı l ı nda bütün Avrupadaki Mahkeme ve Avukatlar dahil İ nternet
üzerinden çal ışabilecek ortam yarat ı lmas ı için karar alm ış lard ı r. Bu projelerin
hepsi, Avrupa Birli ğinin bili şim altyap ı s ı n ı desteklemek için ç ı kard ığı 6.Çerçeve
Destek Program ı kapsam ı na al ı nm ıştı r. Hukuk alan ı nda, bir çok ülkede
elektronik imzan ı n uygulamaya geçmesi ve yüksek güvenirli ği olan kriptolu
sertifikaları n yayg ı nlaş mas ı ile birlikte, günlük hukuk i ş lerinde İ nternet daha çok
kullan ı l ı r hale gelmektedir.
Ülkemizde de mahkemelerin yerel ve ülke çap ı nda otomasyona geçme
çal ış maları , Adalet Bakanl ığı n ı n yürüttü ğü Ulusal Yargı Ağı (UYAP) ile olmu ştur.
Havelsan, IBM i şbirli ği ile yapı lan bu proje test a şamas ı na gelmi ş ve 2004
yı l ı nda bitirilerek devreye girmesi öngörülmektedir. UYAP projesi, Avukatlar,
Noterler, Yüksek Mahkemeler ve Hukuk Fakültelerini ayn ı altyapıda birleştirerek
ülkemizin Hukuk Bilgi Toplumuna topyekün girmesi ve geli şmesini
öngörmektedir. Biz de burada yarg ı n ı n kurucu unsuru olan Avukatlar olarak
kendimize düşen altyap ıyı kurarak bu Hukuk Bilgi Toplumu Projesine entegre
olmaya karar verdik ve çal ış malarım ı z ı 2002 y ı l ı ba şı ndan beri bu i şe odaklad ı k.
NELER YAPILMASI AMAÇLANDI
Av.tr Projesi Bu anlamda ilk yap ı lmas ı gereken, avukatlara Sanal Dünya
" İ nternet"te bir adres vermekti. Türkiye (tr) alan ad ı n ı n alt ı nda bir alt alan ad ı
olarak avukat (av) alan ad ı n ı Türkiye Internet üst-kuruluna ba ğl ı DNS grubu bize
vererek, her avukata www.....av.tr adres alan ı nda bir yer verilmesi
kararla şt ı rı ld ı . Bununda i şleyiş tarzı alan adresi almak isteyen her avukat DNS
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Grubunun web sitesinden otomatik olarak 15.Milyon TL kar şı l ığı nda bir alan ad ı
alabilecek ve bunu teyid ve izin için Türkiye Barolar Birli ğ ine tescil ettirecektir.
Bu sistem Türkiye internet Haftas ı olan 7.Nisan. 2003 günü DNS grubu
tarafı ndan ilan edilecek ve alan ad ı satış ları ba şlayacaktı r.

www.barobirlik.org.tr
e-Avukat Projesi internet üzerinde tapu kayd ı almak, adres almak anlam ı na
gelen ve fiziki olmayan bir şeyi almak güzel ama yeterli de ğildir. Bu adreste
bizim bulundu ğumuzu gösterir fiziki bir şey olmal ı d ı r, i şte buda web sitesidir.
Web Sitesi ki ş inin dünyaya aç ı lan penceresidir. Onun varl ığı n ı teyid eden ve
günümüzde artı k telefon gibi ki ş isel web posta adresi ve web sayfas ı i ş
hayatı nda önem kazanmaktad ı r. Bizde e-Avukat Prjemizle, alan ad ı alan her
avukata, basit, standart ve asgari bilgileri içeren bir web sayfas ı (sitesi) yaparak
bunu TBB merkezinde "host' etmek (tutmak) amacı n ı ta şı d ı k. Bu projeden
amac ı m ız, ileride UYAP projesi bitti ğinde her avukata açacağı davalarda onu
destekleyecek bütün altyap ıyı , yani sanal ofisi onlara sunmakt ı r. Bu ofis içinde
bütün kanunlar, bütün yargı tay içtihatları , hukuksal makaleler, hukuk bilgi
bankaları na internet üzerinden an ı nda eriş mek gibi iş lemler dahil edilmi ştir.
e-Baro Projesi Mahkemelerin UYAP Projesi ile, Avukatlar ı nda av.tr ve eAvukat Projeleri ile internete ç ı kmaları , Avukatlara hizmet veren Meslek
kuruluş ları olan Barolar ı nda internet üzerine ç ı kmaları n ı zaruri hale getirmi ştir.
100
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Baroları n programları n ı n web üzerinde çal ışı r olması bir çok bürokratik i şlemleri
h ızland ı racak ve üye avukatlar ileride baro ile olan bir çok bürokratik ve mesleki
işlemleri kendi web sitesi üzerinden an ı nda (online) yapacak duruma gelecektir.
Bunun üzerine Barolar mesleki i şlevlere yönelerek kendi asli i ş lerinde AR-GE ye
önem verecek ve mesela üye avukatlar ı na yerel üniversitelerle i ş birli ğine girerek
çok kaliteli meslek-içi e ğitim programlar ı n ı web üzerinden düzenleyebilecektir.
Barolar web üzerinden T.C. İ çişleri Bakanl ığı Vatandaş l ı k Sorgulama MERN İ S'e
bağlanabilecek, Adalet Bakanl ığı Adli Sicil k ı sm ı na bağlanabilecek, Hukuk
Fakültelerine ba ğlanabilecek, Adliyede Mahkemelere ba ğlanabilecek ve böylece
artı k Avukat veya Stajyer Avukatlardan bana ş u belgeyi getir demeyecek, bütün
bunlar 1 saniye içinde otomatik olarak web üzerinden teyid edilecektir.
ÇÖZÜMLER
Yukarıda ad ı geçen üç projeyi ba şarabilmek için çözüme büyük
perspektitten bakmak ve projeyi günümüz Bilgi Teknolojilerinin kulland ığı WEB
TABANLI bir sistem üzerine oturtmam ı z gerekli idi.
Web tabanl ı dedi ğiniz zaman, karşı n ı za hemen modüler, java tabanl ı , XML
teknolojisini kullanan bir programlama stili ç ı kmaktad ı r.
Çözüm hem web servisleri denen teknolojiyi kapsayacakt ı . Piyasada bu
konuda ne Türkiye'de, ne de dünyada bu konuda yap ı lm ış hazı r bir program
veya paket yoktu. Biz ilk olacakt ı k. D ışarıya yaptı rsak çok pahal ı olacaktı .
Yönetim basit bir web sitesi yapaca ğı m ızı dü şünüyor ve bütçeyi ona göre
s ı n ı rl ı yordu, bu proje ise belli ba şı na, web sitesini de Portal biçiminde kapsayan
ama ISP,ASP dahil bir çok teknolojiyi kapsayan çok geni ş tabanl ı bir proje idi.
İ yi bir mimari tasar ı m ve analizden sonra, bu i ş i nokta at ışı ve kademeli olarak,
test ederek kendimiz yapabileceğimizi dü şündük ve haziran 2002 de bir
programcı , daha sonra eylül 2002 de ikinci bir programc ı ile bu i şi çok kısa bir
zamanda büyük bir k ı sm ı n ı tamamlad ı k.
Teknik altyapı için web tabanl ı oldu ğu için elimizde iki seçenek vard ı .
1) Microsott'un Java tabanl ı Platformu.Net , asp.net ve Java t, C t
kullanarak projeyi kendimiz yaz ı l ı m ı yazacaktı k. Veya, 2) Linux iş letim
sistemi + JAVA kullanarak bu i ş i gene kendimiz programl ıyacaktı k.
2) Biz eleman bulma kolayl ığı , eğitimlerin nispeten daha ucuz ve daha
yaygı n olmas ı ve bu tür projede arkam ı zda Microsoft güvencesini
alarak, birinci alternatifi seçtik.
27 Olağan Genel Kurul
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UYGULANAN YÖNTEMLER, YAPILAN İŞ LER VE YAPILACAK İŞ LER
As ı l hedefimizin av.tr, e-Avukat ve e-Baro Projelerini tamamlamak ve
hayata geçirmek oldu ğunu temel stratejimiz olarak belirledik. Projemizin
mimarisini, tasar ı m ı n ı , hangi yöntemi ne zaman, hangi yaz ı l ı m ı ne zaman
yapaca ğı m ı z ı kesin takvim ve plana ba ğl ıyarak son derece profesyonelce i ş i
daha baştan hem katam ı zda, hem de ka ğı t üzerinde netleştirdik.
Donan ı m ve Program Altyap ıs ı Projemizin küçük bir prototipini olu şturmas ı
ve bizi olaylara daha çok hakim k ı lmas ı açıs ı ndan ilk yapt ığı m ı z i ş Web Sitemizi
kendimizin, merkez ofisimizde Host etmemiz oldu. Bu bize ileriki safhalarda çok
büyük bir deneyim kazanmam ı za vesile oldu. Burada bizi d ışarıya ç ı karan uç
64K upload-256K Download kapasite ile Kablonet üzerinden ve çok ucuza
olmu ştur. Bu elbette avukatlar ı n say ı s ı n ı n 1000 leri geçece ği bir ortam için çok
küçük bir sistem idi, hafta şimdi bile günde sitemize 250 ziyaretçi ayn ı saat
dilimlerini kullansa bağlanmada gecikmeler olmaktad ı r.
Sistemin önüne, bir Modem/Router, bunun arkas ı na bir 24 lük Switch,
bunun da arkas ı na Microsoft ISA Firewall ve bunlar ı nda arkas ı na Mail Server ve
Web Server, bunları nda arkası na Uygulama (application) sunucular ı n ı (server)
koyduk. Geçici olarak Uygulama ve Veritaban ı Sunucuları n ı ayn ı sunucuya
koyduk. En son a şama olarak bütün bu sunucular ı Microsoft Active Directory"
teknolojisi ile tek yerden yönetim ve denetime olanak verecek bir şemsiye
altı nda toplad ı k.
Ancak bu tür ileri seviyede Microsoft ürünü kullanmam ız ve bütün
yazı l ı mları web üzerine ta şı yabilmemiz ve bu şemsiye alt ı nda korumal ı alana
ula şabilmemiz için Türkiye Barolar Birli ği içinde kulland ığı m ız Microsoft
ürünlerinin de en az Windows 2000 Professional veya XP Professional
seviyesinde olmas ı gerekiyordu. Bunun gerçekleşmesi içinde eski bilgisayarlar ı n
elden geçerek h ızları n ı n yükseltilmesi ve bilgisayar ı olmayan birimlere de en az
Pentium-4 ve Windows XP Professioneler al ı nmas ı gerekiyordu. Bu şekilde 10
(on) yeni bilgisayar al ı nm ış ve eski 15 adet bilgisayarda elden geçirilerek
kapasite!eri art ı rı lm ışt ı r.
İ ç Otomasyon ( INTRANET ) Altyapı donan ı m ve program i ş lerini
tamamlad ıktan sonra ilk önce TBB iç otomasyonuna önem vermi ştir. Bu
kıs ı mda av.tr, e-avukat ve e-baro projeleri ile ilintili i ş ler yap ı lmaktad ı r ve
bunları nda web üzerine bir an evvel ta şı nmas ı nda fayda olduğundan bu i ş
öncelikle yap ı lm ıştı r. Bu kapsamda bitirilen programlar: Etap-1- A : Gelen -
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Giden Evrak Program ı (haziran - 2002) Yönetim Dosya Takip Program ı ,(a ğustos
- 2002) Disiplin Dosya Takip Program ı (eylül-2002) Etap-1-B Ruhsat
Otomasyon Program ı : Bu program 47,000 aktif avukat ı n 50'ye yak ı n bilgisinin
sakland ığı dev bir program olmu ştur. Bütün bilgiler 3 (üç) adet CD ye s ığm ıştı r.
Bu program ı n önemi av.tr projesinde ALAN ADI için ODTÜ'ye ba ş vuracak
avukatları n Barolara kay ıtl ı avukat olup, olmad ı kları otomatik olarak bu bilgi
bankası ndan teyid edilecektir. Kimlik Kart ı Basma Program ı ve Kimlik veritaban ı
Program ı : Bu çal ış ma TBB Vakfı için yap ı lm ıştı r ve bu program sayesinde bugün
Türkiye genelinde 20,000 avukata kimlik verilmi ştir. Halkbankas ı Stajyer Kredi
Ödeme ve takip Program ı : Bu en çok vaktimizi alan, kendi ba şı na dev bir proje
olan 40,000 satı r programdan olu şan dev bir program olmu ştur. Bugüne kadar
4000 (dörtbin) nin üzerinde avukat stajyerine bu program sayesinde kredi
verilmi ş ve stajyer bilgileri tutulmu ştur. Bu program istek üzerine son dönemde
tekrardan ekler yap ı larak yenileştirilmi ştir. Etap-1-C: Web Portal ı (sitesi)
çat ış maları Bütün yukarı daki bilgiler ve çal ış maları nda bir ucunu her an webe
konulacak şekilde planlad ı ktan sonra s ı ra Web Sitemizi ve genel anlamda bütün
bu çal ışmaları n dünyaya aktarı lmas ı nda bir geçit vazifesi gördü ğünden ana kap ı
anlam ı nda P0RTAL' ı m ı zı yapt ı k. Bu sefer portal ı m ı z tamamen ASP.NET
teknolojisi ile yap ı ld ı ve bu konuda da ilkler aras ı na girdi. Portal ı m ı zı her türlü
içeri ği kolayca eklenebilecek ve yönetilebilecek içerik Yönetme sistemini de
entegre ettik ve böylece arka plandaki dev veritaban ı bilgilerine eri şimi hem
h ızland ı rd ı k, hem de kolaylaştı rd ı k. Ş u anda Portal ı m ı zrn teknik k ı sm ı
tamamlanm ıştı r, eksik olan Hukuk içerikli bilgilerin seçilip, girilmesidir. Etap-1D: TBB Sinevizyon Çal ış mas ı : TBB'nin haz ı rlad ığı etkinlikleri konu alan ve
TBByi tan ı tan küçük bir sinevizyon çal ış mas ı yap ı lm ıştı r. Etap-1-E: Yarg ıtay
Kararları n ı n girilmesi ve Hukuk Bibliyografya ve Bilgi Bankas ı n ı n yap ı lmas ı Erzincan Hukuk Fakültesi: Bu proje Üniversite- Baro i şbirli ğini özendirmesi
bakı m ı ndan faydal ı bir çal ışma olmuş tur. Son derece nitelikli bir arama motoru
ve bilgi bankas ı program ı yazı larak Erzincan Hukuk fakültesine verilmi ştir.
Projeye veri giri ş leri devam etmektedir. Proje tamamland ığı nda, buradaki
kararlar,yorumlar ve bilgi bankas ı avukatlara ücretsiz olarak sunulacaktı r. Etap1-F: Her Baroya bir web sitesi : e-Baro projesi kapsam ı ndaki iki temel amaçtan
bir tanesi her baroya bir web sitesi verilmesi ve bunlar ı n içlerinin barolar
tarafı ndan devaml ı olarak güncellenmesidir. Biz ş u anda, bu web sitelerinin
yarı sı ndan çoğunu tamamlam ış durumday ız. Etap-1-G: Her Baroya web tabanl ı
bir otomasyon program ı : e-Baro projesinin ikinci temel amac ı , her baroya bir
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web tabanl ı Baro otomasyonu program ı nı ücretsiz olarak vermektir. Bu program
her baronun temel i şlevlerini yapmas ı için 5 (beş ) modülden oluşan basit ve
kullan ış l ı bir programd ı r. Levha, Stajyer avukat, Evrak bölümleri
tamamlanm ıştı r. Program ı n bitirilmesi Ankara Barosundaki çal ışmaları m ı z
sonunda en k ı sa zamanda bitirilecektir. Etap-1-H: isteyen avukata seçmeli
standart web sitesi e-Avukat projesi kapsam ı nda 10 adet standart web sitesi
yapı lm ıştı r. Bunun alt sayfalar ı na neler konaca ğı reklam yasa ğı yönetmeli ği ile
netleş irse, o da otomatikleştirilecektir. Böylece avukatlar istedikleri bilgileri web
sitelerine kendileri koyma imkan ı nı kazanacaklard ı r.
PROJE B İ Tİ M İ NDE BEKLENEN SONUÇLAR
İ lk defa Türkiye'de bir meslek kurulu ş u tüm üyelerine bilgi toplumunun
gereği bir internet altyap ı sı üzerinden Sanal Ofisler, web adresleri ve web siteleri
sunmu ş olacak. Tüm avukatlar zaman içinde buna iştirak ederek, Türkiye
Hukuk Bilgi havuzunun hukuksal içeriklerle her geçen gün zenginleşmesine
katkıda bulunacaklard ı r. Bu sistem sayesinde dünyan ı n her yerinde bulunan
hukuksal bilgiye ula ş mak kolay olacak ve ba ş kaları n ı n da ayn ı şekilde sizi
bulmaları kolaylaşacaktı r. Bu proje Ulusal Yargı Ağı projesi ile entegre
olduğunda ve avukatları m ız ofislerinden mahkemelere eri şip, davaları n ı açmaya
ba ş lad ığı nda çok daha büyük önem kazanacakt ı r. Bu proje avukatlar ile i ş
sahibi,müvekkil aras ı ndaki şeftafl ığı da art ı rarak, avukat kendi web sitesindeki
bazı bölümleri ş ifreler tan ı mlayarak istedi ği ki şilere aç ı p,istediğine kapayacak
Barolar, meslek içi e ğitime daha çok önem vererek uzaktan eğitim imkanları
olacakt ı r. Video konferans ve internet üzerinden telefon sayesinde haberle şme
hem niteli ğ i artacak, hem de ucuzlayacakt ı r. Bütün bunlar ı n sonucunda mesleki
kalite artacak ve karşı l ı kl ı etkileşim en üst seviyede olacak ve bundan bütün
Türkiye faydalanacaktı r.
Teknik aç ıdan bu projenin sonu yoktur. Kendi imkanlar ı m ızla yaptığı m ı z bu
yaz ı l ı mlar daha da geli şmeye açı kt ı r. Ayn ı şekilde çok basit a ğ ba ğlant ı ları ile
hizmet verece ğimiz bu sistem ileride 1000,10.000,40.000 ki şiye hizmet
verildiğinde farkl ı olacaktı r, ancak bütün bunlar daha ba ş langı çtan dü ş ünülerek
sistem tasarland ığı ndan, her sefer de her şey sil ba ştan olmayacak, birbiri
üzerine monte edilebilecektir.
K ı sacas ı , şu anda ki test çal ış maları m ı z bu i ş in en zor kısm ı nı n bittiğini
bize söylüyor. Bundan sonras ı bu projeye bütün avukatları m ız ı n sahiplenerek
i şin bir köşesinden tutmas ı ve projeye destek vermesi ile ba şarı lacakt ı r.
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DERGI KOM İ SYONU RAPORU
Dergi komisyonumuz ilk toplant ı s ı 29.08.2001 tarihinde yapm ış olmakla:
- 2001 Y ı l ı na ait Dergimizin 3. sayı sı n ı ç ı karm ıştı r.
- Daha sonra 2002 y ı l ı na ait dergimizin 1.sayıs ı n ı ç ı karm ış , sonras ı nda,
pek çok 'benzeri dergilerin yapt ığı gibi,Hakemli Dergi yolunda çal ışmalara
"ba ş lam ış ve bu meyanda 2.say ı n ı n Hakemli Dergi "biçiminde çı kmas ı n ı
gerçekleştirmi ştir.
- Bu arada,dergimizin içeri ğinde yer alan baz ı bölümlerin meslekta ş ları m ıza
dergiden ayr ı olarak Ba ş kanl ığı m ız ı n inisiyatifindeki "Bülten" ad ı ndaki yay ı mda
yeralmas ı ile ç ı karı lmas ı n ı uygun bularak,dergi hacminin küçülmesi yoluna
gitmi ştir.
- Hakemli Dergi olman ı n yan ı s ı ra araya adli tatilin girmesi,yazı teminindeki s ı kı ntı lar nedeniyle,2002 y ı l ı n ı n 3.say ıs ı ne yaz ı k ki 2003 y ı l ı na
sarkm ıştı r.
- Dergimizin içeri ğ inde genel olarak Yargı tay ı n Hukuk Genel Kurulu
Kararları na yer verilmesine özellikle dikkat edilmektedir. Bu konuda fazla bir
s ı k ı ntı ya şanmad ığı n ı ,ilgililerin gerekli yard ı mları Dergimizden esirgemediklerini
özellikle vurgulamak isteriz. Bu arada D ış iş leri Bakanl ığı n ı n Avrupa İ nsan
Haklar ı Mahkeme'sinin, ülkemizle ilgili olarak verdi ği kararları n dergimizde
yayı mlanmas ı n ı temini aç ı s ı ndan gösterdi ği ilgiyi burada ayr ıca belirtmek isteriz.
- Önümüzdeki günlerde tan ıtı m konusundaki çabalar ı m ı z ı n yoğunlaş mas ı
ile orant ı l ı olarak
- Yazı s ı kı ntıs ı çekmeyeceğimizi,
- Al ı nacak reklamlarla mali yönden güçlenece ğimizi,
- Daha kaliteli hale gelecek dergimizin,büyük bir kesimin ilgi oda ğı
olaca ğı n ı söyleyebilmenin heyacan ı n ı n ya şad ığı m ı z ı bildirmek isteriz.
Komisyon Ba ş kan ı Avukat Attila ELMAS
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STAJ. SİNA V ve KREDİ
Avukatl ı k Yasası nda yap ı lan deği şiklikler ve haz ı rlanan yönetmeliklerden
sonra en yoğun tartış ma staj, s ı nav ve kredi konusunda ya şanm ış ve stajyerler
tarafı ndan eylemler yap ı lm ışt ı r.
Avukatl ı k Yasas ı 28 ila 31 maddeleri ile Avukatl ı k S ı nav ı getirmi ştir. Buna
paralel olarak S ı nav Yönetmeli ği ç ı karı lm ıştı r. Sınavı n ÖSYM 'ne yapt ı rı lması
yasan ı n emredici hükmüdür. Bu nedenle YÖK ve ÖSYM yetkilileri ile defalarca
görüş ülmü ş ve bir protokol düzenlenmi ştir. Sorular ı n hazı rlanmas ı na avukatları n
katı lmas ı görü şmeleri yap ı lm ış ve bu konuda ÖSYMne isimler bildirilmi ştir.
Yönetmeliklerin ç ı kması ve s ı nava ilişkin hazı rl ı kları n ilerlemesinden sonra
Türkiye Barolar Birli ği-Barolar-Stajyerler aras ı nda olaylar zinciri ba şlam ıştı r.
Bu konudaki geli şmeleri şöyle s ı ralayabiliriz;
-Ülke genelinde stajyerler sı nava karşı ç ı km ış lard ı r. Bu konuda
9/5ubat/2002 •tarihinde İ stanbul'da, 16/Mart/2002 tarihinde izmirde,
27/Mart/2002 tarihinde Ankara'da, 30/Mart/2002 tarihinde Diyarbak ı r'da
bölgesel forumlar yapm ış lard ı r.
07 Nisan 2002 tarihinde Türkiye'nin her taraf ı ndan 700 ü a şkı n stajyer
İ stanbul Teknik Üniversitesi anfisinde toplanarak Türkiye Stajyerler Forumu"
yapm ışlard ı r. Bu foruma, İ stanbul Barosu Ba şkan ı Av.Yücel sayman ve yönetim
kurul üyeleri ile, TBB Ba şkan Yard ı mcıs ı Av.Hüseyin Erkenci kat ı lm ış lard ı r.
- Bu toplantıda konu şulanlar,Av. Hüseyin Erkenci taraf ı ndan rapor halinde
yönetim kuruluna iletilmi ş ve burada değerlendirilerek Kredi Yönetmeli ğinde
iyileştirmeler yap ı lm ışt ı r.
-10/5/2002 tarihinde çe şitli illerden hareket eden stajyerler Ankara'ya
gelerek Türkiye Barolar Birli ği önünde bir protesto gösterisi yaparak isteklerini
bildirmiş lerdir.
- 10 May ıs 2002 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde çok say ı da Avukat ve
Stajyer,Avukatl ı k S ı navı na karşı olduklar ı na ili ş kin "Kamuoyuna" başl ı kl ı tam
sayfa ilan vermiş lefdir.
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-1/6/2002 tarihinde Istanbul'da uluslararas ı bir toplantıda TBB Ba ş kan ı
Av.Özdernir Özak konu şurken,stajyerler salonda protesto gösterisi yapm ış lard ı r.
-25/6/2002 tarihinde ö ğretmen avukatlar ile ilgili alarak haz ı rlanm ış yasa
önerisine görü şmeler sı ras ı nda bir ek yap ı lmak suretiyle 4765 sayı l ı yasa
çı karı lm ış ve 28/6/2002 tarihli Resmi Gazetede yay ı nlanarak yürürlü ğe
girmi ştir.

4765 sayı l ı yasa ş u hükümleri getirmiştir;
"Avukatl ı k Kanununun 3.maddesinin (d)bendi hükmü 10/5/2001 tarihinde
hukuk fakültelerinde ö ğrenci olanlar hakk ı nda uygulanmaz. Bunlar s ı nava tabi
tutulamaz." Yasan ı n bu hükmü karşı sı nda s ı navbelirli bir süre ask ı ya al ı nm ış
bulunmaktad ı r.
Bu süreçte, üzücü baz ı olumsuzluklar ya şanm ıştı r
Bu süreç ile ilgili, Türkiye Barolar Birli ği-barolar-stajyerler ile ilgili belge ve
yansı maları nı aşağıda sunuyoruz.
.

ÖSYM İ LE YAPILAN SINAV PROTOKOLÜ
Bu protokol, Türkiye Barolar Birli ği (TBB) ile TC Yüksekö ğretim Kurulu
Öğrenci Seçme ve Yerle ştirme Merkezi (ÖSYM) aras ı nda ÖSYM taraf ı ndan
yap ı lacak Avukatl ı k S ı navı na iliş kin esaslar ı belirlemek üzere karşı l ı kl ı alarak
düzenlenmi ştir.
1. Sı nav, 24 Kas ı m 2002 Pazar günü Ankara'da yap ı lacaktı r. S ı nav saat
09.30'da ba şlayacak ve yakla şı k 2 saat sürecektir.
2. Sı navı n ilan ı ve sı nava girecek adayları n başvuruları n ı n kabul edilmesi
i ş lemleri TBB tarafı ndan yap ı lacaktı r. TBB başvurusu kabul edilen adaylara birer
f'otağrafl ı Aday Belgesi düzenleyecektir. Bu belgeye yap ıştı rı lan fotoğraf san 6
ay içinde çekilmi ş , ba şı aç ı k, aday ı kolayl ı kla tan ıtabilecek nitelikte olacakt ı r.
TBB bu belgeleri kimlik tespitinde kullan ı lmak üzere 18 Ekim 2002 tarihinde
ÖSYM'ye verecektir.
3. TBB, s ı nava girecek olan adaylar ı n T.C. Kimlik Numaras ı , ad ve soyad ı ,
baba ad ı , doğum tarihi, mezun oldu ğu üniversite, staj bitim belgesini ald ığı baro
ile adres gibi s ı navı n uygulanmas ı ve sı nav sonuçları nı n değerlendirilmesinde
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kullan ı lacak bilgileri bir disket ve liste halinde, Foto ğrafl ı Aday Belgeleri ile
birlikte en geç 18 Ekim 2002 tarihinde OSYM'ye vermi ş olacakt ı r.
4. S ı nav organizasyonu ve s ı navı n uygulanmas ı tamamen ÖSYM'nin
sorumlulu ğunda gerçekleştirilecektir. Bina S ı nav Sorumlular ı , Bina Yöneticileri,
Bina Sı nav Sorumlusu Yard ı mc ı ları , Salon Baş kan ı ve Gözetmenler ÖSYM
tarafı ndan atanacaktı r. TBB yetkilileri önceden ÖSYM Ba ş kanl ığı na bildirdikleri
takdirde s ı nav s ı rası nda gerekli gözlemleri yapabileceklerdir.
5. S ı nava girecek adaylar için yeteri kadar test ve cevap ka ğıd ı n ı n
haz ı rlanmas ı ve bas ı m ı ÖSYM tarafı ndan gerçekleştirilecektir.
6. S ı navda uygulanacak testlerin telif haklan ÖSYM'ye ait olacakt ı r.
7. S ı nava girecek her aday için ÖSYM taraf ı ndan, adaylar ı n hangi bina ve
salonda s ı nava gireceklerini gösteren bir S ı nava Giri ş Belgesi haz ı rlanacak ve bu
belgeler 4 Kas ı m 2002 tarihinde adayları n adreslerine ÖSYM taraf ı ndan
gönderilecektir. Adaylara, s ı nav tarihi ve s ı nava gelirken yanlar ı nda neler
bulundurmaları ve neleri bulundurmamaları gerekti ği (Yanları nda S ı nava Giri ş
Belgesi, nüfus cüzdan ı veya sürücü belgesi gibi toto ğrafl ı ve onayl ı özel bir
kimlik belgesi, yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlar ı nda
kesinlikle cep telefonu, elektronik ileti şim araçlar ı bulundurmamaları ) Sı nava
Giri ş Belgesi ile duyurulacakt ı r. Bu duyuru TBB'nin ilan ı nda da yer alacakt ı r.
8. S ı navda avukat adaylar ı na, Temel Hukuk Bilgileri, Avukatl ı k Hukuku ve
Meslek Kuralları ile ilgili bir test uygulanacakt ı r.
Test;
A) Temel Hukuk Bilgileri Bölümü (%70): Anayasa Hukuku (%4), Medeni
Hukuk (%7), Borçlar Hukuku (%7), Ticaret Hukuku (%7), Ceza Hukuku (%7),
İş Hukuku (%2), İ dare ve Vergi Hukuku (%4), Hukuk Muhakemeleri Usulü
(%10), Ceza Muhakemeleri Usulü (%10), İ dari Yargı lama Usulü (%5), İcra-iflas
(%7)

B) Avukatl ık Hukuku ve Meslek Kuralları Bölümü (%30):
Avukatl ı k Hukuku ve Meslek kurallar ı , ile ilgili seçmeli sorulardan
oluşacaktı r.
9. Adaylar, testteki sorularla ilgili cevaplar ı n ı optik okumaya elveri ş li cevap
kağıtları na işaretleyecekler, cevap ka ğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak
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ve bilgisayarla değerlendirilecektir. De ğerlendirme doğru cevap say ıs ı üzerinden
yap ı lacak, yanl ış cevaplar dikkate al ı nmayacaktı r.
Tesfteki doğru cevap say ısı aday ı n bu testten ald ığı ham puan ı n ı
oluşturacakt ı r. Bu s ı navda 100 üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar
ba şarı l ı sayı lacaktı r.
10. S ı nav sonuçlar ı , s ı nav ı kazanan adaylar ve tüm adaylar için ayr ı ayrı
olmak üzere, puan sı ras ı na ve ayrı ca soyad ı alfabetik s ı ras ı na göre üçer nüsha
bilgi-iş lem ç ı kt ıs ı olarak, s ı nav tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde ÖSYM
taraf ı ndan Türkiye Barolar Birli ği'ne teslim edilmi ş olacaktı r. Sı nav sonuçları
ayrı ca adayları n adreslerine de postalanacaktı r. Adaylar ı n s ı nav sonuçlar ı na
ili ş kin itirazları Sı nav Sonuç Belgelerinin adaylar ı n adreslerine postalanmas ı
tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde yap ı lmal ı d ı r. ÖSYM süresi içerisinde
yap ı lan itirazlar ı inceleyerek sonuçlan ı n adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten
sonra yap ı lan itirazlar dikkate al ı nmayacakt ı r. S ı nav evrak ı ÖSYM'de s ı nav
tarihinden itibaren iptal davas ı aç ı lmad ığı takdirde 120 takvim günü
sakland ı ktan sonra imha edilecektir. Adaylar ı n Fotoğrafl ı Aday Belgeleri, s ı nav
sonuçları n ı gösteren tistelerle birlikte Türkiye Barolar Birli ği'ne verilecektir.
11. Sı nava girecek olan adaylar ba şvuru s ı rası nda ÖSYM'nin T. İş Bankas ı
Ankara Güvenevler Ş ubesindeki 118849 nolu hesab ı na s ı nav ücreti olarak
25.000.000 (yirmibe ş milyon)TL. yatı racaklar ve bu ücreti yatı rd ı kları n ı gösteren
banka dekontunu barolara yapacakları ba şvuru s ı ras ı nda başvurma belgelerine
ekleyeceklerdir. Sı nava başvuran aday sayı sı 600'den'az olursa 600 ile ba şvuran
aday say ı sı aras ı ndaki fark kadar aday ı n s ı nav ücreti Türkiye Barolar Birliği
tarafı ndan 18 Ekim 2002 tarihinde ÖS YM'nin TBB'ye daha sonra yazı ile
bildireceği hesap numaras ı na defaten yat ı rı lacaktı r. Başvuru s ı ras ı nda s ı nav
ilan ı ndaki ba şvuru koşulları n ı taşı mad ığı halde sı nav ücretini yat ı ran veya birden
fazla s ı nav ücreti yat ı ran ya da ba şvurusu geçerli oldu ğu halde s ı nava girmeyen
adaylar ı n sı nav ücreti iade edilmeyecektir. Bu husus s ı nava ba şvuru ile ilgili
TBBnin ilan metninde yer alacakt ı r.
12. ÖSYM'nin iste ği d ışı nda bir nedenle S ı nav iptal edildi ği takdirde,
Türkiye Barolar Birli ği;
a) iptal tarihine kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince bu sı navla
ilgili olarak yap ı lan tüm harcamalar ı ,
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b) ÖSYM'nin gelirlerinden Döner Sermaye Hesab ı na girdi yapı l ı rken genel
mevzuat uyarı nca yap ı lan kesintilerinin tümünü,
ÖSYM Döner Sermaye Hesab ı na yatı rmayı kabul eder.
13. ÖSYM, Sı nav ı n iptali halinde yukarı da 12. maddede sözü edilen
meblağı n TBB tarafı ndan ÖSYM Döner Sermaye Hesab ı na yatı rı lmas ı ndan sonra
adayları n s ı nav ücretlerini geri ödemeyi taahhüt eder.
14. Bu protokolle ilgili ihtilafları n çözümünde Ankara Mahkemeleri
yetkilidir.
15. Bu protokol, 01 .02.2002 tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmi ştir.
Türkiye Barolar Birli ği

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Av. Özdemir ÖZOK

Dr. Fethi TOKER

Başkan

Ba şkan
.

IZM İ R BAROSU STAJYERLER KOM İ SYONUNUN İ NTERNEUEKİ
AÇIKLAMASI

tJ1¼1IR BALROSIJ

BARO KOM İ SYONLARI

İ STANBUL STAJYER AVUKATLAR FORUMU İ ZLEN İ MLER İ

İ stanbul Barosuna kay ıtl ı stajyer arkada ş ları m ı zı n; stajyerlerin sorunlar ı na
ve a ğı rl ı kl ı olarak s ı nava, krediye yönelik bir forum düzenledikleri haberi
hepimizde heyecan yaratt ı . Ancak bu foruma katı labilmemiz için gene ki şisel
özverimizin d ışı nda, İ zmir Barosunun da bize destek vermesi gerekiyordu.
İ stanbul Barosu Stc Komisyonundaki arkada şları m ızla gerçekleştirdi ğimiz
koordinasyonlu bir çal ış ma ve Av. Beyda ğ T ı ra ş Önerinin Yönetim Kurulumuzun
ve Baro ba ş kan ı m ız Av. Noyan Özkan ı n ivedi çal ış maları sayesinde bir gün gibi
kı sa bu sürede bizler için çok önemli olan bu Foruma İ zmir Barosu Stajyer
Avukatları n ı temsilen kat ı ld ı k.
Yolculuk ve başı m ıza gelen iyi şeyler...
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Izmir Barosunu temsilen sekiz stajyer avukat yola ç ı kt ı k. Hepimizin
kafas ı nda çeş itli sorular ve dü ş üncelerimizi; böyle bir platformda dile getirebilme
fı rsatı n ı n vermi ş oldu ğu heyecan vard ı , Haftalard ı r süren ola ğan toplantı ları rn ız,
bunun yan ı nda alt komisyonlar olu şturup s ı nava, krediye ve bunlar gibi bizler
için hayati önem olan konulara ili ş kin yapt ığı m ı z çal ışmalar vard ı . Bu konularla
ilgili olarak komisyonda ya şanan hararetli tart ışmalar bizleri bu konularda
fazlas ı yla bilgili k ı lm ıştı ki, bunu özellikle Forum s ı ras ı nda çok daha iyi anlad ı k.
Gerçi yol boyunca yönetmelikler tekrar tekrar okundu, tart ışı ld ı ve fikirler
belirtildi. Yani dersimizi çok iyi çal ıştı k ve davam ı zı n çok iyi tark ı ndayd ı k. Sabah
Istanbul'a vard ığı m ızda Istanbul Barosu Staj Komisyonundan bir arkada ş bizi
karşı lad ı . Istanbul SEM saat 12:00'de aç ı lacağı için o saate kadar bir yerlerde
oturup, kahvalt ı m ı zı ; yap ı p, yorgunlu ğumuzu üstümüzden atı p, Istanbul
Barosundaki stajyer arkada ş ları m ızla fikir al ışveri şinde bulunmay ı
dü şünüyorduk. Ki, Stajyer Av. Zöhre Dalk ı ran ı n ı n abisinin müdürlük yapt ığı otel
bizleri ve Istanbul Barosundaki arkada ş lara kap ı ları n ı açtı . Bol çeş itli bir aç ı k
büfe kahvaltıyı önümüzde bulunca yar ı m saat kadar kahvalt ı m ı zı yaptı k ve
dinlenme fı rsatı bulduk. Bu nedenle İ stanbul Barosundaki arkada şları m ız ı n
dedi ği gibi birazc ı kta biz onları ağı rlam ış olduk. Grand Anka Otel, bir bak ı ma
forumdan önce bir ön çal ış ma yeri haline geldi. Istanbul Barosu Staj
Komisyonundaki arkadaşları nda bir k ı sm ı otele geldi ve k ı sa bir süre de olsa
sı nav yönetmelikler ve stajyer avukatlar ı n sorunlarıyla ilgili dü şüncelerimizi
birbirimize aktarma f ı rsatı bulduk.
Ve Forum...
Saat 12:00 gibi İ stanbul SEM'de idik. K ısa bir bina gezisinden sonra
forumun yap ı lacağı salonda tekra çal ış maya ba şlad ı k. Saat 14:00'e geldi ğinde
beklenenden çok daha fazla bir kalabal ı k salondayd ı . Öğrenci arkadaş ları m ız,
stajyer avukat arkada ş ları m ız, az da olsa avukatlar ve SEMden sorumlu Istanbul
Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ismail Hakk ı Karaca ve Istanbul Barosu
Ba şkan ı Yücel Sayman salonda yerini alm ışt ı . Forumda ağı rl ı kl ı olarak Avukatl ı k
Sı nav Yönetmeli ği ve Staj - Kredi Yönetmeli ği tartışı ld ı . Bizler ve İstanbul Barosu
Staj Komisyonundaki arkada şlar s ı nava karşı açı lan davay ı , dayand ığı m ız
gerekçeleri toplulu ğa anlatt ı ld ı . Bunun yan ı nda Izmir Barosunun Kredi
Yönetmeli ğine karşı açacağı davay ı , IBSAK ve İ zmir Barosu Yönetim Kurulunun
kredi konusundaki ortak dü şüncelerini ve ayr ı ld ığı noktaları n ı dinleyicilere
aktard ı k. Ve orada ald ığı m ız sonuç; Stajyerlerin ço ğunluğunun bizler: gibi
düş ündü ğü, yap ı lan bu çal ış maları destekledikleri, daha koordineli çal ış mam ı zı n
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sonucu olarak yaptığı m ı z bu faaliyetlerle tüm stajyerlerin düşündü ğü şeyleri
icraata döktü ğümüzdü.
Forumda ne kadar s ı nava karşı alternatif çözümler üzerinde durulmasa da,
Türkiye'de hukukçu kimli ği, eğitim sistemimiz, bizlere göre s ı nav ı n dayand ığı
gerçek nedenler, s ı nava ve kredi yönetmeli ğine karşı ne gibi eylemler
yap ı labileceği tartışı ld ı ve Türkiye çapı nda baş lat ı lacak bazı eylemlerin karar ı
al ı nd ı . Bunlardan birinci: TBB Kredi Genelgesinde dile getirilen, stajyerlerin
kredi alabilmesi için yapmas ı gereken mal bildirimiyle ilgiliydi. Kredi istemi
s ı rası nda mal bildiriminde bulunmama karar ı ve bu karar ı n tüm stajyer avukatla
tarafı ndan uygulanmas ı n ı sağlamak için Türkiye çap ı nda çal ışma kararı al ı nd ı .
Kredi Genelgesinin kefalet ili şkin maddesinde istenen ketile ili şkin olarak,
istanbul Barosu Ba ş kan ı Yücel Sayman; Barolar ı n kefilliğini talep etmemizi
söylediyse de Forumda kefil göstermeme karar ı al ı nd ı . IBSAK' ı n daveti üzerine
Forum 2'nin İzmvde yap ı lmas ı , Izmir'deki Foruma ba şka il Barolarından da
katı l ı m ı n sa ğlanmas ı ve Izmir Forumundan sonra vakit kaybetmeden Türkiye
Forumu yap ı lmas ı na karar verildi. Bunları n yan ı nda;
• Öncelikle İ zmir, İ stanbul ve tüm baroları n Stajyer Avukatlar Komisyonu
üyelerinin birlikte yer alaca ğı bir e-mail grubu olu şturulmas ı ;
• TBB yönetim kurulu üyelerinin faks ve e-mail adreslerine ula şı larak
gerekli duyarl ı l ığı n gösterilmesi için bask ı yap ı lmas ı ;
• Son zamanlarda ortaya ç ı kan "Devlet Avukatl ığı" ve kurulmas ı planlanan
"Akademi" hakk ı nda bilgi edinilip medyada "Devlet Avukatl ığı " hakkı nda bir
forum yap ı lmas ı yönünde ortak çal ış maları n baş latı lması ;
çı karı lan yönetmeliklere alternatif taslaklar haz ı rlanmas ı yolunda
çal ış malar yapı lması ;
• Kredi fonunda bu zamana kadar toplanan para miktar ı ve stajyerlere
yap ı lacak yard ı m belirlenirken neleri esas al ı nd ığı konusunda şeffaf bir
aç ı klaman ı n TBB'den talep edilmesi;
• Tüm bunlar için çal ış maları n ba ş latı lmas ı ve aral ı ks ız sürdürülmesi karar ı
al ı nd ı .
Benim bu forumdan kendi baz ı ki ş isel ç ı karı mlanm oldu bunlar ı da sizlere
aktarmak istiyorum. İ BSAK olara stajyer avukatlar ı n mesleğe dair sorunlar ı n ı n
çözümüne yönelik önemli ad ı mlar attığı m ızı n; atı lan bu ad ı mları sonuç
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doğurabilmesi için tüm Stajyerlerin bu hak mücadelesinde gerekli yeri
almaları n ı n zorunlu oldu ğunu net bir şekilde anlad ı m.
Sonuç olarak;
Her şeyden önce bizler için önemli bir deneyimdi. Zaten kendi içimizde
sa ğlam bir şekilde örgütlenmiş olan bizler ile di ğer Barolardaki stajyer
arkadaş ları m ızı n örgütlenmesi yolunda at ı lan önemli bir ad ı md ı . Bu ad ı mları
h ızlanmas ı ve hedefe doğru emin ad ı mlarla yürümek için bundan sonraki tüm
çal ış malarım ızda stajye arkada ş ları m ızı n bizlere destek vermesini ve aktif olarak
çal ış malarım ızda rol almaları n ı bekliyoruz.
Stj. Av. Kerem Ş ENG İ DER

İ LG İ Lİ L İ NKLER
• Stajyer Avukatlar İ stanbul Forumu Toplant ı Tutanakları
• S ı nav Yönetmeli ğinih Baz ı Maddelerinin iptaline iliş kin Dan ıştay'a Aç ı lan
Dava Dilekçesi Metni
• 1136 Sayı l ı Avukatl ı k Kanunu [Değiş iklikler İş lenmi ş Hali]
• 1136 Sayı l ı Avukatl ı k Kanunu [Değiş iklikler İş lenmi ş Hali]
• 4667 Sayı l ı Avukatl ı k Kanununda Deği şiklik Yap ı lmas ı Hakk ı ndaki
Kanun
• T.B.B. Avukatl ı k Sı nav Yönetmeli ği
• izmir Barosu Stajyer Avukatlar Komisyonu Sayfalar ı
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İ stanbul Barosunun Görüsü:

Sto,frer 44en*si konusunda fstmtd tcmwmm düşanreknw ofla>o koon ve

ah*ğına gM4ü şıa, Scmnşona
Istanbul Baro Başkanı Av. Yücel Sayman söz aldc
(Kredi) - Kredi miktan mutlaka çoğabnai ı . Stajyerin günkik ve sosyal hayabn ı sordümb&nesi aynca iht4'açlannı
karşılan'ıasrna yetecek miktarda ol-nal ı. Kredinin kaynağı olan bu para TBS'nin deL siz styerlerirdr. TBS kendisine
pan ayırrrıa çabas
ı nda olmamak Bu paranın % 25iıi kend'Snc ayırması sizin paran
ızı gaş e nıSü'. Staj eğitiminin
ön)rıü de kesneIctedr Bu loed borç olarak görülrnen, aynca stue de yardrna muhtaç gözüyle balohıarrehdr.
Be%lenen bu n'ılctar satyeılere ve de ade,ine yapdan bir ay
ıptr. Bu. hukola ve hatta ahlaka aylraı bir t'guIamnadrr.
- Aileıtin durumu ile agıl bilği vermoeyi reddecFft
- Basolara dilekçe vererek kefı lin biml kendleri olmasını isteyin.
- Bu parayı avukatlar veriyor Faldrlere ve yoksullara verir gbk geri almak üzere borç benzeri verilemez
- Sembolik katil olureııası ytnündeld kararın Yönetim Kurulu'ndan çıloııası içi, uğraşacağınt
(Srıav) - Rakic 6kültesJ avukat ye ıi ştirmnez hüeğu yetiştiıir. Falditede avukat yet şirse, bu de'.4et aMe igr dur
Hdojkçüan avuka ığa haz
ı rlamak baronıaı görevü. Bu binalar ve sistem yani SENİ , onun için Iojruldu Acatlık
yolu aç ı l ı r ve değerlendirmeyi bt bu kunjrn yapar ve bunlan y ıparlcen stajye ıin devamlılığına söz almasına
ve msektdu yetisine bakar.
- Sı
nav yaz
ı l ı olmaz, sözlü olmal ıd ır. MSegin gereğı budur. Sı
nav merkezi sistemi ve çoktan seçmeli de olamaz
Avukat bukuli olarak bir konuda beş değil üç yü beş ay
ı, çözüm üreteblmdidir. Aüata sonucu belli sorunian
yönellamezsinir. Ayrıca bilgi bankas ı n ı da ÖSYM Io,ı rarak ve sorulan lömin haz
ı rladığı bilinmeyecek ÖSYMnin
soru barıkasın ı kendi laaıııası iptal edInolıdr. Değerlenörrnenimı ÖSYflye verilmesi ise meclisteki siyasi e ğiliıin
sonucudur. Barolann ve TBB'nin siyasi görü ş ü doğrultusunda davranmas ı engellenmek ı stehmi ştir.
- Derslıaneler açdnıaz ancak halom ve savc ılamla bir eğitimin görüldüğü akademiler aç ılablir. 0 zaman avukat-savo - hakim aynı yerde eğitiıı görür bu da devlet avtrlcattin ı dogwur.
- Neler yapılabilir?
Fcnrsıar çoğalüna ve T-ldye çapına yş lmandr, Burdar aücatıgın sbt onurunu yseltecelc brumlar dmalü
In*anlanm ızı aı nanz. Sizler hareketlendikçe bizler de hareketleni ıiz TB8 Genel Kurulu'nun, yönetnı diklerin
değişıirihnesi için olağanüstü birtDphntrAgitı,c sağlanrnar. Böylece Genel Kurut Yönetim Kun ılı/nayönetrnddc
değıştldığı için görev verebilir. Ancak de ğişildilderi geçinıek zomdur. Başka barolara da bunun anlatması laz
ı m.
Çoğu baro bu ytnetnehkleri destekkmektedir. Bu konuda St4yerleıin bilgilenmesi ve barolanna baslo yap.rıas
ı
gercir. TBB'nin kendine güveni yok ve kendini etkili bi kurucu unsur olarak gönnüyor. Yarg ılama Türldy€de
savcı ve haicimlere b ırakirışör. Bizler yargılama>, de ıoleitMeştıen unsurtanz Sizler ve bizler TBB üyesi de ğiliz
Ancak sizin ve bizim haldarn ızda kararlar veı4ıor.
Medyanmı dlldcaü çeldlebilir. Bu da "Devlet Aüad ığı Forumu" baş kğı altı
nda yapılabilir.
- Niye dava açrnad ık' Yargıya sınavı n bu durumunu ardatn'ıak daha zor. Orğ avukatların 'vaılığnn gereld ıl ığine
ınarvvyor1ar. Destek olmadan
Bu sorunlann alt yapıs
ı ohğnı hnah. Getirilen önerileri kamuoyuna sunahm intı, ilgisini çekelim. BuradSd
giriş imler çok iyi. bu toplanırdan karar çılcnıak Eylem behıleyerek değ
il de biraz daha (aj1 olarak gelece ğe yönelik
değerlendim,eleı- yap ılmalı; ömeğ fr ulusal gazetelere ilanlar venilsin Giri şimci arkadaşlan destekliyorum. Diğer
illerdeki stayenlere ulaşmak ve medyada etlönliği sağlamak 'ıçin alt komisyonlar lo.ı rahnt Bu komisyonlarda bağ
iay
ın
Icanılar alal ı m, Icomisyonlara lrablaLm ve organlaşma yoluna gidelinı
Tüm bu sorunlar geşııişten bugüne birflcerek geldi Bir şelolde mücadeleye başilanmnalı. Mücadele yöntemiıde
birleşemesek de birtkteyiz ve birlikte hareket etme yanlis ı ohı'ıairyıı
' Avukatük mSeğinin gel ıştıdlmsıı biz de is*orve bu konuda süreldi olarak tafl ış 'ona Sınavın bu kadar
yoğun olmasın ın nedeni kanayan yaram ız olmas
ı d ı r. Önce bu konu halledilmeli ve ardı
ndan da kökten çözüm
getfri!mdidr.
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STAJYER AVUKATLAR TÜRK İ YE FORUMU B İLDİRİSİ
Savunmaya kendi hakları m ızdan ba şl ıyoruz
Biz Türkiye'nin dört bir yan ı ndan gelen stajyer avukatlar olarak, stajyerlerin
statüsü ve özlük haklar ı na dair a şa ğı da belirtilen hususlarda kararl ı
oldu ğumuzu bildiriyoruz. Bu hususları n hayata geçirilmesinin, ba ğı ms ı z yargı n ı n
eşit unsuru olan savunman ı n bu niteliğ inin korunup güçlendirilmesi ve yine
savunman ı n her türlü vesayet alt ı na al ı nma giri şiminin boşa çı kartı lması
aç ı sı ndan önemli oldu ğunu dü şünüyoruz. Bu ba ğlamda baş ta 'Avukatl ı k
Kanununu bu sorunlu haliyle yasala ştı ran TBMM ile bu sorunlu yasayla
meydana gelen ma ğduriyetleri ç ı karttığı yönetmelik ve genelgelerle törpülemek
yerine daha da artt ı ran Türkiye Barolar Birli ği olmak üzere tüm yetkili organ,
kurum ve kurulu şlara sesleniyor ve diyoruz ki; daha fazla ma ğduriyete yol
açmadan stajyerlerin statüsü ve özlük haklar ıyla ilgili sorunlar ı n çözümü için
harekete geçin. Bu çerçevede;
Hukuk eğitimiyle hele hele avukatl ı k mesleğiyle hiç ba ğda şmayan test
usulüyle ÖSYM tarafindan yap ı lmas ı kararlaştı rı lan, üniversitelerce bize verildi ği
diplomaları m ızla sabit hukuk bilgisini tekrar s ı namaya cüret eden, dahas ı tek tip
avukat yeti ştirme ve avukatl ı k mesleğini siyasi iktidarları n vesayetine sokma
gayretinin yeni bir ürünü olan Avukatl ı k S ı nav ı kesinlikle kabul edilemez. Çoktan
seçmeli. ÖSYM taraf ı ndan düzenlenecek merkezi bu tür bir s ı nav, bağı ms ı z
yargıya ve onun üç e şit aya ğı ndan birisi olan ba ğı ms ız savunmaya yönelik bir
sald ı rıd ı r, bu yüzden de gayri me ş rudur. Bu giri şim bugün engellenmezse bir
sonraki ad ı m stajyer avukatları n kurulmas ı gündemde olan "Adalet
Akademilerinde" Adalet Bakanl ığı 'n ı n yani yürütmenin vesayetinde "e ğitilmeleri"
ve savunma makam ı n ı n siyasi iktidarlar ı n çı karları doğrultusunda "hizaya
sokulmas ı " olacaktı r. Bu durum demokratik hukuk devleti olman ı n temel
kriterlerinin tahrip edilmesi demektir.Bu nedenlerden ötürü Avukatl ı k Kanunun,
avukatl ı k s ınavı ile ilgili hükümleri düzenleyen 28,29,30 ve 31. maddeleri
çı kartı lacak yeni bir yasa ile yürürlükten kald ı rı lmal ı d ı r. Bu gerçekleş inceye
kadar ise TBB. ÖSYM ile imzalad ığı protokolü iptal etmeli ve s ı nava dair
çı karttığı yönetmeli ği geri çekerek yasan ı n bu maddelerini kadük hale
sokmal ıd ı r. Stajyerlerin statüsü ve özlük haklar ı yla ilgili olarak ba şta ekonomik
bağı msızl ı k ve sağl ı k-sosyal güvence sorunlar ı aşı ld ıktan sonra, meslek
örgütlerimiz olan Baroları n inisiyatifinde ve stajyerlerin etkin kat ı l ı m ıyla
ila
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Avukatl ı k mesleğine nas ı l girilebileceği tekrardan ele al ı nmal ıd ı r. Bu zamana
kadar avukatl ı k mesleğine kabule ili şkin olarak, son kanundan önceki
uygulamalar devam etmelidir.
Stajyerlerin meslek ilke ve kuralları nca çerçevesi çizilen meslek haysiyetine
yak ışı r bir tarzda avukatl ığa ilk ad ı mları nı alabilmeleri, ancak ve ancak
ekonomik ba ğı ms ı zl ığı n sa ğlanmasıyla olanakl ı d ı r. Bu ba ğı ms ızl ığı n sa ğlanması
için gerekli maddi kaynak, avukatlar aras ı mesleki dayan ışman ı n güzel bir
örneği olan vekalet pullar ı sayesinde olu şmuş tur. Ancak aradan geçen aylarca
süreye rağmen, oluşturulan bu kaynak TBB taraf ı ndan gerekti ği gibi
kullan ı lamam ış , bu kaynaktan stajyer avukatlara yap ı lacak yard ı m, yüksek faiz,
müteselsil kefalet ve aile gelirinin 666 milyon liray ı aşmamas ı gibi kabul
edilemez şartlara ba ğlanm ıştı r. Bu yard ı mla ilgili TBB tarafindan saptanan
şartları n ve tormalitelerin çoklu ğu binlerce stajyer avukat ı n ma ğduriyetine neden
olunmu ştur. 1-lalihaz ı rda ilgili kaynakta biriken trilyonlarca liraya kar şı n binlerce
stajyer avukata bir lira ödemede bulunulmam ıştı r.
Ortaya ç ı kan bu olumsuz tablonun düzeltilebilmesi için öncelikle 4667
sayı l ı Avukatl ı k Kanunu'nda kredi olarak tabir edilen stajyerlere yap ı lacak
yard ı m ı n geri ödemesiz burs şeklinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Zira
stajyerler de mesleğe ad ı m attı kları nda bu dayan ış ma havuzuna, vekalet 'pullan
aracı l ığıyla katkı koyacaklard ı r. Mesleğe yeni baş layan maddi imkanlar ı genelde
k ısıtl ı olan genç avukatlardan daha ötesini beklemek do ğru değildir. Yine ayn ı
say ı l ı yasan ı n 27. maddesinde 'Kredi ödemelerinden arta kalan miktar.
meslektaşlara destek ve meslekte geli ş meyi sa ğlamakta kullan ı l ı r. " ve "Bu
kredinin ilke ve ko şulları , kimlere verilece ği, miktarı , geri ödeme şekli, geri
ödemeden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktar ı n
barolar ve Türkiye Barolar Birli ği arası nda da ğıtı m ve sarf esasları ve di ğer
hususlar Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulunca haz ı rlanacak ve Adalet
Bakanl ığı nca onaylanacak yönetmelikte gösterilir. ' şeklinde düzenlenen
hükümleri değiş tirilerek; bu kaynak çerçevesinde toplanan tüm paran ı n
stajyerlerin maddi sorunları n ı n ve sosyal güvenlik harcamalar ı n ı n karşı lanması
için kullan ı lmas ı na, ödemelerin de stajyerlerin denetimine aç ı k şeffaf b ı r
biçimde, bizzat barolarca yap ı lması na imkan sa ğlayacak şekilde yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu yasal düzenlemeler yap ı l ı ncaya kadar ise TBB
bahsi geçen yard ı m ı hiçbir şart ve koşul aramadan, ba şvuran her stajyere, 1
Ocak 2002 tarihinden itibaren biriken yard ı mları da topluca:ödeyecek şekilde ve
derhal yapmaya ba ş lamal ıd ı r. Ayrı ca TBB, stajyerlere hemen hemen hiçbir
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ödemede bulunmad ığı bu kaynaktan ş u veya bu sebeple yaptığı tüm masraf ve
kesintileri geri iade etmelidir.
Son olarak ülkenin dört bir yan ı ndan gelen stajyer avukatlar olarak bahsi
geçen tüm iyile ştirme taleplerinin ba şta TBB nezdinde olmak üzere s ı k ı biçimde
takipçisi olacağı m ız ı , bu çerçevede TBB ye somut ad ımlar atmas ı için 15 Nisan
2002 tarihine kadar süre tan ıd ığı m ız ı aksi taktirde hakları m ı zı almak için tüm
demokratik yollan sonuna kadar kullanaca ğı m ızı ve mücadelemize sonuç
al ı ncaya kadar y ı lmadan devam edece ğimizi tüm kamuoyuna sayg ı ile
duyururuz.
STAJYER AVUKATLAR rÜRK İYE FORUMU
07.04.2002 İ TÜ MAÇKA KAMPUSU G ANF İ S İ
.

TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ BAŞ KANLI Ğ INA
ANKARA

4667 sayı l ı yasa stajyer avukatlar için s ı nav getirmektedir. Bu konuda staj,
s ı nav, stajyer kredi yönetmelikleri ç ı karı larak yürürlü ğe konulmuştur.
Bu yeni düzenleme nedeniyle stajyer avukatlar aras ı nda tedirginlikler
olu ş muş ve bir k ı s ı m toplantı lar düzenlenmi ştir.
Bu amaçla 09 Ş ubat 2002 tarihinde İ stanbul Barosu Stajyerleri,
16.03.2002 tarihinde İ zmir Barosu Stajyerleri ülke çap ı nda katı l ı ml ı forumlar
düzenlem ış lerdir. Bu arada Ankara ve Diyarbak ı r Baroları ve baz ı Barolar bu
konuda toplant ı lar düzenlemi şlerdir.
En son 7.4.2002 tarihinde Istanbul Teknik Üniversitesi G Anfisinde,
ülkenin her tarafı ndan gelen stajyerlerin kat ı l ı m ı yla, Türkiye Stajyerler Forumu
yap ı lm ıştı r. Bu toplant ı ya Türkiye Barolar Birli ği ad ı na katı lm ış bulunmaktayı m.
Forumlarda yapı lan konu ş malar sonucunda ortaya ç ı kan sorunlar ve
değerlendirmeler şu şekilde s ı ralanabilir.
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Kredi Ac ı sı ndan
1- Bu para stajyerlere yard ı m amac ıyla Avukatl ı k Yasas ı n ı n 27.maddesi
gereğince topianmakta ve mesleki dayan ışmay ı simgelemektedir. Bu
nedenle karşı l ı ks ız olarak verilmelidir.
2- Kredi her stajyere istisnas ız olarak verilmeli, hatta Ocak ay ı ndan
itibaren birikmi ş k ı s ı mlarla birlikte derhal ödeme yap ı lmal ı d ı r.
3- Stajyere güvenilmeli bu nedenle taahhütname al ı nmamal ı ve kefil
isten memel idi r.
4- Kredilere tüfe oran ı nda faiz tahakkuku yerinde de ğildir. Faizsiz
verilmelidir.
5- Geri ödeme staj bitiminden 15 ay sonra yap ı lmaktad ı r. Bu süre k ısa
olup uzatı lmal ı d ı r.
6- Ailelerin gelir durumuyla ile ilgili bilgi istemi yerinde de ğildir. Bu
istekten vazgeçilmelidir.
7- Bu para stajyerlere ait bir para olup, stajyerler d ışı nda herhangi bir
yere, herhangi bir biçimde harcanmamal ıd ı r. Bu konuda stajyerlerin da
kat ı l ı m ıyla olu şacak bir kurul taraf ı ndan paran ı n sarfı izlenmelidir.
8- Tespit olunan yüzmilyon lira çok düş üktür. Bu miktar arttı rı lmal ı d ı r.
Stajyerin ekonomik ba ğı ms ızl ığı , ki ş iliğinih geli şmesi aç ı s ı ndan önemlidir.
Bu nedenle stajyerin ailesine ba ğı ml ı l ığı n ı n bu yolla ortadan kald ı rı lması gerekir.
Sı nav Acı sı ndan
1- Sı nav adaletsiz olup, çoktan seçmeli test s ı nav ı ile avukatl ı k
formasyonunun ölçülmesi mümkün de ğildir.
2- Hukuk Fakültelerinden mezun olurken bilimsel s ı navdan geçilmi ştir. Bu
nedenle yeniden bilimsel s ı nav yap ı lmas ı n ı n anlam ı yoktur.
3- Sı nav kalitenin yükseltilmesinde ölçü olamaz, çünkü stajyerler ş u anda
avukatl ı k mesleğini yapmamaktad ı rlar. Avukatl ı k mesleğindeki kalite
dü şüklüğünün sorumlusu stajyerler olamaz, kalite dü ş üklü ğü varsa
sorumlusu halen mesle ği yürütenlerdir.
4- Sı nav ı n amac ı avukat olmay ı zorla ştı rmak ve say ıyı azaltmaya
yöneliktir. Amaç pastay ı küçültmemek ve payla ş may ı istememektir.
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5- Avukatl ı k s ı navı tek tip avukat yeti ştirme ve avukatl ı k mesleğ ini siyas ı
iktidarlar ı n vesayetine sokma gayretinin b ı r ürünüdür.

6- S ı navla ilgili hiçbir alt yap ı hazı rlanmam ış ve bu konuda çal ış ma da
yapı lmam ıştı r. Asl ı nda yap ı lması gereken Hukuk Fakültelerinde eğitim
reformudur.
7- Her baro kendisi staj eğ itimi vermektedir. Bu e ğitimler yetersizdir.
Ülkenin çeş itli yörelerinde farkl ı eğ itimler verilmektedir- Hatta baz ı
yörelerde hiç e ğitim verilmemektedir. Bu ortamda nas ı l s ı nav
yap ı lacaktı r.?

eğitim vermemekte, sadece s ı nav yapmaktad ı r. Eğ itim vermeyen
bir kurumun s ı nav yapmas ı düşünülemez.

8- ÖSYM

Toplant ıda konuşulanları bu ba şl ı klar alt ı nda özetleyebiliriz. Toplantı ya
Türkiye'nin çeş itli kesimlerinden stajyer avukatlar kat ı lm ış lard ı r. Toplantıya
katı lan Avukat Stajyeri say ısı tahminen 700 civar ı ndad ı r.
Çeşitli konu ş mac ı lar ı n yan ı nda tarafı mdan da konu ile ilgili aç ı klamalar
yap ı lm ış ve foruma katı lanlar bilgilendirilmi ştir.
Toplantıda istanbul Barosu Ba ş kan ı Avukat Yücel Sayman ve baz ı yönetim
kurulu üyeleri de görü ş belirtmi şlerdir, istanbul Barosu Ba ş kan ı ve yönetim
kurulu üyeleri avukatl ı k s ı navı na ve kredinin da ğıtı m biçimine karşı oldukları nı
beyan etmi ş lerdir. Stajyer Avukatlarla, istanbul Barosu Yöneticilerinin görü ş leri
örtüş mektedir. De ğişik zamanlarda yapı lm ış bulunan Baro Ba şkanlar ı
toplantı ları nda, istanbul Barosu Ba ş kan ı n ı n yapm ış oldu ğu konuş malar bu
toplant ı da tekrar edilmi ştir.
Toplant ı sonucunda stajyer avukatlar Türkiye Forumu tarafindan iki
sahifelik "Savunmaya Kendi Haklar ı m ı zdan Ba ş l ıyoruz" baş l ı kl ı bir kamuoyu
aç ı klamas ı yapı lm ış ve staj kredisi ile ilgili iyile ştirilmenin yap ı lması , Avukatl ı k
Yasas ı nda avukatl ı k s ı navı ile ilgili hükümler düzenleyen 28,29,30 ve
31,maddelerin ç ı kartı larak yeni bir yasa ile yürürlükten kald ı rı lması istenmiş , bu
gerçekleşinceye kadar Türkiye Barolar Birli ği ve ÖSYM ile imzalanan protokolün
iptal edilmesi ve sı nava ili şkin ç ı kartı lan yönetmeli ğin geri çekilerek, yasan ın bu
maddelerinin kadük hale getirilmesi istenmi ştir.
Bu konuda Türkiye Barolar Birli ği'ne somut ad ı mlar atması için 15 Nisan
2002 tarihine kadar süre tan ı nm ış , aksi takdirde hakları n ı alabilmeleri için tüm
demokratik yolları sonuna kadar kullanacakları n ı belirtmiş lerdir.
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Toplant ı ile ilgili gözlemlerimiz ve tespitlerimiz bunlard ı r.
Ortada kredi ve s ı navla ilgili bir anla şmazl ı k bulunmaktad ı r.
Staj kredisi ile ilgili olarak a şağıdaki önerilerin değerlendirilmesini uygun
buluyorum.
1-Aile beyan ı n ı n kald ı rı lmas ı ,
2-TÜft faizinin yeniden gözden geçirilmesi,
3-Geri ödeme süresi ile ilgili yeni bir değerlendirme yap ı lması ,
4-Zaman içinde kredi oran ı n ı n miktarı n ı n yükseltilmesi hususu, yeniden
değerlendirilmelidir.
Sı navla ilgili yeni bir de ğerlendirme yap ı lmal ı d ı r. Şu anda s ı navı n yapı lmas ı
yasal bir zorunluluktur. S ı navla ilgili bazı alt yap ı eksiklikleri söz konusudur. Staj
eğitiminin adil bir şekilde tüm stajyerlere verilmesi sa ğlanmal ı ve bu konuch
acele edilmelidir. Çoktan seçmeli test s ı nav ı n ı n sak ı ncaları n ı n giderilmesi için
ÖSYM nezdinde giri ş imler sürdürülmeli, bu s ı navı n mesleki formasyonu ölçer
nitelikte olması sağlanmal ıd ı r.
Avukatl ı k sı navı uzun y ı llardan beri yap ı lan çal ış malar sonucunda yasaya
girmi ştir. Bu konuda karar ı n yeniden değerlendirilmesi için geni ş katı l ı ma ihtiyaç
vard ı r. Bu nedenle Baro Ba ş kanları nı n bir toplantıya ça ğrı larak görü ş lerinin
al ı nmas ı yerinde olacakt ı r. Çünkü yönetmelikler sadece Türkiye Barolar Birli ği
Yönetim Kurulu tarafindan haz ı rlanmam ış , genelde komisyonlardan geldi ği
biçimde benimsenmi ştir. Ayrıca s ı nav iradesi geçmi ş dönem çal ış maları
sonucunda ortaya ç ı km ış olup, bu iradenin yeniden geni ş bir şekilde
değerlendirilmesi gerekir.
Durumu bilgilerinize ve takdirlerinize sunar ı m. Sayg ı larımla. 13.04.2002
Türkiye Barolar Birli ği
Ba şkan Yard ı mc ı sı
Avukat Hüseyin ERKENC İ
.
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İSTANBUL BAROSU
Stajyer Avukatlar ANKARA'ya yürüyor...
Bası n Bülteni
KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR...

1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanunu'nda değiş iklik yapan ve 10.05.2001
tarihinde Resmi Gazete'de yay ı nlanan 4667 sayı l ı Kanundaki"Avukatl ı k S ı navı "
ve "Kredi" konulu düzenlemeler ve Türkiye Barolar Birli ğinin bu konularda
yay ı nlad ığı yönetmelikler, bağı msı z yargı n ı n kurucu unsurları ndan olan savunma
kururnunda, avukatlar cephesinde ciddi tart ışmaları n ba şlamas ı na neden
olmu ştur. Avukatl ı k mesleğinin amac ı na, i ş levine, meslek onuruna, hukuk
ı osyonunun özüne ayk ı rı düzenlemeler ma ğduriyete yol açm ışt ı r. Bu
mağduriyetin ortadan kald ı rı lmas ı ve bu konulardaki düzenlemelerin nı eslekle
ilgili tüm kesimlerin ortak iradesiyle tekrar olu şturulması amac ıyla, Türkiye
Baroları na kay ıtl ı Stajyer avukatlar ı n, bölgesel forumlar ve Türkiye Forumunda
ald ı kları kararlar doğrultusunda hak arama çal ışmaları n ı n aşamaları ndan biri
olarak;
Sorunları m ızı n çözümü konusunda yetkili kurum ve ki şiler önünde yap ı lan
giri şimlerin bugüne kadar sonuç vermemesi kar şı s ı nda, sorunlarım ı z ı n yüksek
sesle dile getirilmesi ye çözümü için bu defada ANKARA'YA YAYA OLARAK
YÜRÜYORUZ. Türkiye'nin dört bir yan ı ndan Ankara'ya do ğru yürüyen stajyer
avukatları n İstanbul yürüyü ş kolu olarak
Dün 02 May ı s 2002 Perşembe günü saat 16:30'da istanbul Barosu Staj
Eğitim Merkezi önünde topland ı k ve saat 16:45'de bir bas ı n aç ı klaması n ı
takiben yürüyü şe başlad ı k.
Bugün 03 Mayıs 2002 Cuma günü saat 13:00'da Kartal ilçesi Ceza
Adliyesi önünde bas ı n aç ı klamas ı yap ı lmas ı planlanm ıştı fakat Kartal ilçesi Ceza
Adliyesi polis tarafı ndan ablukaya al ı nd ığı ndan arkadaşları m bas ı n aç ı klamas ı n ı
Adliye içindeki Baro odas ı nda yapmak zorunda kald ı lar. Ancak polis buna da
müdahale etmeye çal ıştı . Ya şanan tartışmalar sonucu polisin baro odas ı na
girmesi engellendi ve bas ı n aç ı klamas ı baro odas ı nda yap ı ld ı .
Bugün saat 15:30'da Herekede Hukuk Fakültesi ö ğrencileriyle bulu şulacak
ard ı ndan Kocaeli il merkezine geçilerek Kocaeli Barosu'na kay ıtl ı stajyer avukat
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arkada ş ları n karşı lamas ı ile Kocaeli Barosu ziyaret edilecek ve yürüyü ş devam
edecektir.
Mesleki dayan ış rnan ı n ve nezaketin bir gere ği olarak yürüyü ş
güzergah ı ndaki illerin baroları da ziyaret edilerek, oradaki stajyer avukat
arkada şları n kat ı l ım ı ile yola devam edilecektir.
Savunma Kurumunun ba ğı ms ızl ığı , onur ve eti ğini savunmak, savunmaya
kendi hakları m ı zdan ba ş lamak için s ı rt çantaları m ızı , uyku tulumlar ı m ızı ve
çözülmemi ş sorunlar ı m ız ı yan ı m ı za alarak yollara dü ş üyoruz.
Bu nedenle avukatl ı k Yasas ı ndaki deği şikliklerin yürürlü ğe girdi ği tarih olan
10 May ı s 2002 Cuma günü Türkiye'nin bütün stajyer avukatlar ı olarak
Ankara'da olaca ğız. Sorunlar ı m ızı n çözümü konusunda yetkili kurum ve ki ş ilerle
görü şmek ve Türkiye Barolar Birli ğinin bizlerin talepleri konusunda yapt ığı yapaca ğı düzenlemeleri ö ğrenmek ve son bir görü şme yapmak için Türkiye
Barolar Birli ği'ni ziyaret edece ğiz.
İ STANBUL BAROSU STAJYER AVUKATLAR KOM İ SYONU

Bu haber "Istanbul Barosu Web Sitesi ©2002'nden al ı nm ıştı r.
http://www.istanbulbarosu.org.tr
Bu haberin bulundu ğ u adres aşa ğı dad ı r
http://www.fetanbulbarosu.org ,tr/haber.php?id= 162
.

BASINA VE KAMUOYUNA
1136 Say ı l ı Avukatl ı k Kanunu'nda de ği şiklik yapan ve 10.05.2001
tarihinde Resmi Gazetede yay ı nlanan 4667 Say ı l ı Kanundaki 'Avukatl ı k S ı nav ı "
ve "Kredi" konulu düzenlemeler ve Türkiye Barolar Birli ği'nin bu konularda
yayı nlad ığı yönetmelikler, bağı msız yarg ı n ı n kurucu unsurlar ı ndan olan savunnı a
kurumunda, avukatlar cephesi nde ciddi tart ış malar ı n ba ş lamas ı na neden
olmu ştur. Avukatl ı k mesleğinin amac ı na, i ş levine, meslek onuruna, hukuk
nosyonunun özüne ayk ı rı düzenlemeler stajyer avukatlar cephesinde de ciddi
mağduriyetlere yol açm ışt ı r. "Savunmaya Kendi Haklar ı m ı zdan Ba ş l ı yoruz"
şiarı yla hareket eden ve bu konulardaki düzenlemelerin meslekle ilgili tüm
kesimlerin ortak iradesiyle tekrar olu şturulmas ı gerekli ğini söyleyen Türkiye
27 Olağan Genel Kurul
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Baroları na kayıtl ı stajyer avukatlar; 09 Şubat 2002 tarihinde İ stanbul, 16 Mart
2002 tarihinde Izmir'deki Bölge Forumu, 27 Mart 2002 tarihinde Ankara ve 30
Mart 2002 tarihinde Diyarbak ı r Bölge Forumlar ı n ı n üzerinde yükselen ve 07
Nisan 2002 tarihinde gerçekleşen Türkiye Forumu ile ortak iradelerini meslekle
ilgili kesimlere açm ışlard ı r.
Türkiye Forumunda al ı nan kararlarla, bu s ı k ı ntı ları n çözümünün meslek içi
bir sorun olarak kalmas ı amac ıyla TBB'ye ilgili yönetmeliklerde deği şikliklere
gitmesi için ça ğrı da bulunulmu ştur. 26 Nisan 2002'de Türkiye'den stajyer
avukatları n temsilcileri TBB'yi ziyaret ettiklerinde yönetmeliklerde hiçbir
değiş ikli ğe gidilmediğini ö ğrendiler. Sorunlar ı m ız ı n çözümü konusunda yetkili
kurum ve ki şiler önünde yap ı lan giri ş imlerin bugüne kadar sonuç vermemesi
karşısı nda, sorunları m ızı n yükses sesle dile getirilmesi ve çözüm için bu defa da
ANKARA'YA YAYA OLARAK GELDIK.
Türkiye'nin dört bir yan ı ndan, İ stanbul'dan, Diyarbak ı r'dan, İ zmirden, ve
Trabzon merkezlerinden yola ç ı kan temsilci stajyer avukat arkada şları m ı z
istikametlerinrJeki barolara nezaket ziyaretlerinde bulunup, sorunlar ı n ı dile
gelirdiler. Savunma kurumunun ba ğı ms ızl ığı , onur ve eti ğini savunmak,
savunmaya kendi hakları m ı zdan ba şlamak için s ı rt çantaları n ı , uyku
tulumları m ızı ve çözülmemi ş sorunları m ız ı yanları na al ı p yaya olarak yollara
dü şen temsilcilerimizle Ankara'da bulu ş uyoruz. Türkiye Barolar Birli ği'nin say ı n
yöneticilerine birkez daha sesleniyoruz; kol k ı rı lm ış ve bugüne kadar tedavi.
edilmemi ştir. Bu yüzden olay artı k kamuoyuna yans ı m ıştı r. Sorunun daha fazla
tartışmalara yol açmamas ı ve meslek örgütümüzle aram ızdaki ilişkilere telafisi
zor zararlar vermemesi için yasan ı n yı ldönümünde bir kez daha sesleniyoruz.
Staj ve Kredi Yönetmeliklerinde taleplerimiz doğ rultusunda ve acilen ciddi
çözümler üretilmeli ve bunlar bizlerle tart ışı l ı p, payla şı larak düzenlenmelidir.
10.05.2002
TÜRKIYE-DEN STAJYER AVUKATLAR
.
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Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı
Ankara 13/05/2002

TÜRKiYE BAROLAR B İ RLİĞİ BAŞ KANLIK D İVANI B İ LD İ R İS İ
113.6 say ı l ı Avukatl ı k Yasas ı nda değişiklik yapan 4667 say ı l ı Yasa yeni
düzenlemeler yapm ışt ı r.
Bu düzenlemeler sonucunda tüm barolar ı m ı zı n katı l ı m ı ile yönetmelikler
çı kar ı larak yürürlü ğe konulmu ştur.
Bunları n sonucunda;
24/Kas ı m/2002 tarihinde ÖSYM tarafı ndan Avukatl ı k sı navı yap ı lması ,
Stajyer Avukatlara kredi verilmesi, kararla ştı rı lm ıştı r.
Bunun üzerine stajyer avukatlar taraf ı ndan çeşitli illerde forumlar
düzenlenmi ştir.
Durum Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulunun 13/4/2002 tarihli
toplantı s ı nda değerlendirilmi ştir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
1-Staj kredi ba şvurusunda aile beyan ı n ı n al ı nmaması na,
2-Tüfe Faizinin kald ı nlmas ı na,staj bitiminden itibaren 24 ay içinde
ödendi ğinde faiz yürütülmemesine, 24 ay sonra taksitle ödeme halinde bir
defaya mahsus olmak üzere % 30 basit faiz uygulanmas ı na,
3-Kredi geri ödemesinin staj bitiminden 24 ay sonra ba ş lamas ı na,
4-Staj bitim belgesinin s ı nav başvurusu için değil,s ı nava girmek için gerekli
olduğuna,bu nedenle yönetmelikte gerekli değiş ikli ğin yap ı lmas ı na,
5-S ı nava girecek erkek stajyerler için askerliklerinin ertelenmesi için
giri ş imde bulunulmas ı na, karar vermiştir.
Bu konuda gerekli çal ış malar yap ı lm ıştır.
27/Nisan/2002 tarihinde Ankara'da 71 baro ba ş kan ı n ı n kat ı l ı m ı ile Baro
Baş kanları toplantı s ı yap ı lm ış ve bu toplant ı da;
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Avukatl ı k Yasası nda düzenlenen stajyerlere verilen paran ı n kredi alarak
verilnı esi gerekti ği ve karşı l ı ks ı z olamayaca ğı ,
Avukatl ı k s ı navı n ı n ise yap ı lmas ı gerekti ği,
Avukatl ı k Yasas ı n ı n tüm baralar ı n iste ği doğ rultusunda ç ı karı ld ığı ve
deği ştirilmesini gerektiren bir du ı unı olmad ığı kararla şt ı rı lnıışt ı r.
Avukatl ı k s ı nav ı n ı n mesleki tarnı asyonu ölçecek biçinı de yapı lnı as ı iç ı n
ÖSYM ile görü ş meler yap ı lm ışt ı r.
Stajyerlere verilen paran ı n kredi alarak verilmesi ve dönü ş ümünün
gerekti ği,avukatl ı k s ı nav ı n ı n yap ı l ııı as ı Avukatl ı k Yasası n ı n gereğidir.
10/5/2002 tarihinde stajyer avukatlar Ankara'da toplanarak,Türkiye
Barolar Birli ğine ba şvurarak yönetmeliklerin geri çekilmesini ve yasan ııı karlük
hale getirilmesini istemi ş lerdir.

Türkiye Barolar Birli ği uzun yı llar ç ı kmas ı için çaba gösterdi ğ i Av ıjkatl ı k
Yasas ı n ı n arkas ı nda olup, de ği ştirilmesini gerektiren bir neden gö ıııı e ııı ektedi ı .
Slajyer avukatlar bizim geleceğimizdir.
Stajyer avukatları n eylemleri dikkatle izlenmekte,çözün ı ler üretilnı ektedir.
Baz ı baralar ı m ı z ı n bu eylemleri destekler tarzda davran ış ları ise üzüntü ile

izle ıı n ı ektedir.

Bütün barolar ı nıı z ı , avukatlar ı , stajyerleri lı ukukçu sorumlulu ğ u ile

ıiavrarıı rı aya ça ğı n ı yoruz.

Türkiye Barolar
Birliği
Ba ş kanl ı k Divan ı
.
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İ stanbul 2305. 2002
Say ı : 11741 Gündem

iSTANBUL
BAROSU
BAŞKANLIĞ I

Tarih mücadelelerin ürünüdür,

LM

Demokratik ve adil yarg ı n ı n tarihin en önemli ba şl ı kları da avukat ı n
bağı ms ı zl ığı n ı , özgürlüğünü sa ğlayan, güvence alt ı na alan düze ıı lemelerin
gerçekleşmesi için verilen mücadelelerle yaz ı ld ı , yaz ı l ıyor.
Dünyan ı n her köşesinde farkl ı ciWlerde konu şan yüzbinlerce avukat tek
yürek, tek beyin birleş iyor ve avukatl ı k tarihinin İstanbul Barosu'nun da yer
ald ığı mücadele zeminini heyecanla payla şı yor:
"Ba ğı msız ve özgür avukat olmadan demokrasi de olmaz."
Stajyer avukatlar baz ı illerde forumlar düzenlediler ve çeş itli eylemler,
gerçekleştirdiler.
Stajyer avukatlar bu mücadelelerinde, "avukatl ı kla bağdaş mayan bir sı nav
düzenlemesinin ve uygulaması n ı n değiştirilmesini istediler; kendilerine yasa
gereği verilecek "kredinin stajyer avukat ı n staj süresince "ba ğı msızl ığı n ı n
yaşarken avukatl ı k formasyonu almas ı n ı sağlayacak bir "avukatlar aras ı
dayan ış ma" anlayışı yla uygulanmas ı n ı istediler.
İ stanbul Barosu yönetimi, stajyer avukatlar ı n bu isteklerin ı avukat ı n
bağı ms ı zl ığı n ı n ve özgürlı iğü"nün doğal ve hakl ı talepleri olarak değerlendirdi.
İ stanbul Barosu yönetimi, stajyer avukatları n ülke çap ı nda
gerçekleştirmeye çal ıştı kları mücadeleyi ülkemizdeki avukatl ı k mücadelesinin
çok önemli bir parças ı olarak görüyor, bu mücadelenin heyecan ı n ı ya şı yor ve bu
heyecanla coş ku dolu ama ciddi, sorumlu ve herkes için e ğitici stajyer avukat
hareketini destekliyor.
Sn,
Av. Ozdemir Ozok
TBB Ba ş kan ı
Av. M. Ziya Yergök
TBB Başkan Yard ı mc ı s ı
Av. Hüseyin Erkenci
TBB Ba şkan Yard ı mc ı s ı
Av. Şahin Mengü
TBB Genel Sekreteri
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Av. Erkin Kaya
TBB Sayman Üyesi
Baz ı baroları n (doğald ı r, İ stanbul Barosu'nun) stajyer avukatlar ı n
eylemlerini destekler tar±daki davran ış ları nı "üzüntü" ile "izled ığı nizi" belirten
13.05.2002 tarihinde "JBB Ba ş kanl ı k Divan ı " kimli ğiyle imzalad ığı n ı z bildiri,
Yönetim Kurulumuzun 16.05.2002 tarihli toplant ı sı nda de ğerlendirildi.

Yönetim Kurulumuz, oybirli ği ile, ş u hususları n "JBB Ba şkanl ı k Divan ı "
ad ı na bildiri yayı nlayan avukatlara hat ı rlatı lmas ı n ı kararlaştı rd ı :
İ stanbul Barosu hiçbir Baro'nun yarat ı cı l ığı na, uygulamaları na,
dü şüncelerine kar ış mad ı , müdahale etmedi, olumlu ya da olumsuz de ğer
yargı larıyla yaklaşmad ı ; her baronun tek tek ba ğı ms ı zl ığı n ı demokrasi alan ı nda
üstün değer olarak gördü, her baro ile e şit düzeyde, dostne ili şkiler kurdu.
Aksi davran ış ta bulunmaya hiçbir zaman cüret etmedi.
İ stanbul Barosu ayn ı zamanda kendi ba ğı msızl ığı n ı da avukat ı n
ba ğı ms ızl ığı n ı n ön koş ulu ve güvencesi olarak gördü, yürütme hatta yarg ı
kurumlann ı n ve yetkililerinin en küçük müdahalelerine yer vermedi, boynunu dik
tuttu, mücadele etti.
Genel kurul, bölge toplant ı ları , merkez ve komisyon toplant ı ları d ışı nda,
hiçbir kiş i ya da kurumun, İstanbul Barosu'nun davran ış ları n ı , kararları n ı ,
uygulamaları n ı , dü şüncelerin ı "üzüntü" ile 'izleme" cüreti göstermesine sessiz
kalmad ı .
Hat ı rlatı lan hususlar ışığı nda; Yönetim Kurulumuz, ayr ı ca, felsefi ve
örgütsel alt raporu bulunmayan bildiriyi kaleme alanlar ı n kı nanmas ı gereğini de
vurgulad ı .
Bildirinin, "bütün barolar ı (....) hukukçu sorumlulu ğu ile davranmaya
çağı r(an)' son cümlesini ise tam hir sorumsuzluk olarak görüyor, bildiriyi kaleme
alanları n avukat ı n ve barolar ı n ba ğı ms ızl ığ n ı n anlam ı n ı "hukukçu
sorumlulukları " aç ı sı ndan bir kez daha gözden geçirmelerini öneriyoruz.
İ stanbul Barosu Yönetim Kurulu
ad ı na
Av. Yücel SAYMAN
İ stanbul Barosu Ba ş kan ı

Dağıtı m:

TBB Baş kanl ı k

Divan ı üyeleri Tüm Barolann
Baş kanları TBB Göne! Kurulu'nu oluşturan TBB delegeleri
.
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STAJYER AVUKATLARIN Ol Haziran 2002 TARİHİNDE
İSTANBUL'DA YAPILAN 'ANAYASA REFORMLARI ve AVRUPA
ANAYASASI" KONULU ULUSLARARASI TOPLANTIDA
DAITTIKLARI BİLDİRİ
Değerli katı l ı mc ılar;
Biz 4667 say ı l ı kanuna tabi olarak staj ı nı yapmakta olan avukatlar ız. Bu
yasa ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde 1 y ı ll ı k staj müddetince gelir getirici
herhangi bir i şte çal ışmam ı z yasaktı r. Ayrı ca bu süre zarfı nda stajyer avukatlar
olarak herhangi bir sa ğl ı k sigortas ı n ı n veya sosyal güvence uygulamas ı n ı n
kapsam ı iç ı nde de bulunmamaktay ı z. Çal ış ma yasa ğı m ızı n ve hiçbir sosyal
güvencernizin olmamas ı n ı n yarattığı s ı kı ntı ları hafifletebilmek için bizlere ayn ı
kanunda tahsis edilen trilyonlarca liral ı k kaynaktan Türkiye Barolar Birli ği'nin biz
stajyerlere geçinmeleri, sa ğl ı k harcamalar ı n ı karşı lamaları , kı sacası hayatları n ı
idame ettirebilmeleri için vermeyi uygun buldu ğu kredi ise ayda sadece 100
milyon l ı rad ı r. İşin traji komik olan yan ı bugüne kadar, bu kredi de binlerce
stajyerin çoğunluğ una sudan bahanelerle ödenmerni ş ve stajyerlere ayrı lan
trilyonlar TBB'nin banka hesaplar ı nda yatmaya devam etmi ştir.
Say ı n kat ı l ı mcı lar, stajyer avukatlar ı n bu sı kı ntı l ı durumu geçmi şten beri
devam etmekteydi. Ancak 4667 say ı l ı yeni Avukatl ı k yasas ı n ı n ç ı kmas ı ndan
evvel, stajyerlik geçici bir süre olarak alg ı lanmakta ve bu süre içindeki s ı k ı ntı lar
stajyerlerce bile göz ard ı edilmekteydi. Oysa bilindi ği üzere bu yeni yasa ile
stajyer avukatlara mesleğe ba ş layabilmeleri için bir eleme s ı nav ı getirilmiş ve bu
s ı navı n altı ayda bir yapı lacak olması staj süresinin binlerce stajyer için fiiliyatta
iki seneye uzamas ı na yol açan bir durum yarat ı lm ıştı r. Ayrı ca bu s ı nav ı
geçemeyen ancak s ı nava girme hakk ı devam eden stajyerlerin hukuki statüsü de
boşlukta bı rak ı lm ıştı r. Ek olarak TBB yönetimi daha s ı nav yap ılmadan başarı
oran ını yüzde on civarı nda beklediklerini ifade etmi ş , yüzde doksan ı n ya
diplomal ı iş siz, ya da dosya takip memuru olmas ı na yeş il ışı k yakm ıştı r. Neden
olaca ğı sosyal sı k ı ntı nı n yan ıs ı ra bu sı navı n avukatl ığı bir çeşit "devlet
memurlu ğuna" dönü ştürecek bir dizi totaliter ad ı m ı n ilki olaca ğı da şimdiden
belli olmu ştur. i ş te bu nedenlerden ötürü Türkiye'nin dört bir yan ı ndan gelen
stajyer avukatlar 7 Nisan 2002 günü istanbul'da toplanarak a şağı daki kararı
alm ıştı r:
""Hukuk eğitimiyle hele hele avukatl ı k mesleğiyle hiç bağda şmayan test
usulüyle ÖSYM tarafı ndan yap ı lmas ı kararlaştı rı lan, üniversitelerce bize verildi ği
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diplomalarım ı zla sabit hukuk bilgisini tekrar s ı namaya cüret eden. dahas ı tek tip
avukat yeti ştirme ve avukatl ı k mesleğini siyasi iktidarlar ı n vesayetı ne sokma
gayretinin yeni bir ürünü olan Avükatl ı k S ı nav ı kesinlikle kabul edilemez. Çoktan
seçmeli, ÖSYM tarafı ndan düzenlenecek merkezi bu tür bir s ı nav, bağı ms ı z
yargıya ve onun üç e ş it ayağı ndan birisi olan ba ğı ms ı z savunmaya yönelik b ı r
sald ı rı d ı r, bu yüzden de gayri me şrudur. Bu giri ş im bugün engellenmezse bir
sonraki ad ı m stajyer avukatlar ı n kurulmas ı gündemde olan "Adalet
Akademilerinde" Adalet Bakanl ığı 'n ı n yani yürütmenin vesayetinde "e ğitilmelerı"
ve savunma makam ı n ı n siyasi iktidarlar ı n ç ı karları doğ rultusunda "hizaya
sokulmas ı ' olacakt ı r. Bu durum demokratik hukuk devleti olman ı n temel
kriterlerinin tahrip edilmesi demektir. Bu nedenlerden ötürü Avukatl ı k Kanunun,
avukatl ı k s ı navı ile ilgili hükümleri düzenleyen 28,29,30 ve 31. maddeleri
ç ı kartı lacak yeni bir yasa ile yürürlükten kald ı rı lmal ı d ı r. Bu gerçekleş inceye
kadar ise TBB, ÖSYM ile imzalad ığı protokolü iptal etmeli ve s ı nava dair
ç ı kartt ığı yönetmeli ğ i geri çekerek yasan ı n bu maddelerini kadük hale
sokmal ıd ı r. Stajyerlerin statüsü ve özlük haklar ı yla ilgili olarak ba şla ekonomik
ba ğı ms ızl ı k ve sağl ı k-sosyal güvence sorunlar ı a şı ld ı ktan sonra, meslek
örgütlerimiz olan Barolar ı n inisiyatifinde ve stajyerlerin etkin kat ı l ım ı yla
Avukatl ı k mesleğine nas ı l girilebileceği tekrardan ele al ı nmal ıd ı r. Bu zamana
kadar avukatl ı k mesleğine kabule ili ş kin olarak, son kanundan önceki
uygulamalar devam etmelidir.'
Değerli kat ı l ı mc ı lar; bu kararı n ard ı ndan TBB yöneticileri ile defalarca
görü şülmüş , s ı kı ntı lar aktarı lm ış ancak somut hiçbir ilerleme sa ğlanamam ıştı r.
Nihayetinde 10 may ı s 2002 günü Ankara'da bir araya gelen 1000'i ask ı n
stajyer avukat K ı z ı lay'da yapt ı klar ı bir yürüyü şle TBB yönetimini haks ı z ve
ma ğduriyet yaratan uygulamaları ndan ötürü protesto etmi ştir. TBB yönetiminin
buna yan ı t ı ise, yapı lmas ı n ı savundu ğu s ı navı n tarih ve koş ulları nı kendi
beyanlarıyla da çeli ş ecek biçimde, 10 gün içinde iki defa de ği ştirmek olmu ştur.
Ş u anda bu hukuk d ışı , haks ı z s ı nav ı n ne zaman yap ı lmaya çal ışı laca ğı
hususunda de ği ş ik rivayetler dola şmaktad ı r. Bu belirsizlik ortam ı ise stajyer
avukatları n gelecek kayg ı ları nı her geçen gün daha da artt ı rmaktad ı r. İşte bu
yüzden stajyer avukatlar olarak farkl ı bir konuda yap ı lan toplantı n ıza kat ı l ı p
sizleri de durumumuzdan haberdar etmek istedik. Niyetimiz önemli oldu ğuna
inand ığı m ız toplantı n ız ı aksatmak de ğ il, sadece genç hukukçular olarak
sorunlar ı m ı zı siz değ erli meslekda şları nıız ı n huzurunda bir kez daha dile
getirmek ve TBB yönetimini sorunları çözümsüzlüğe itme tavrı ndan ötürü b ı r kez
132

• 27 Olağan Genel Kurul
Çalışma Raporu

SINAV. STAJ ve KREDI
daha k ı namakt ı r. Avrupa'n ı n dört bir yan ı ndan gelen hukukçu meslekda ş ları m ı za
savunma ba ğı ms ı zl ığı n ı , hakları m ız ı ve geleceğimizi savunmaya her şart altı nda
devam edeceğ imizi ve tarih boyunca haklar ı n ı arayanlar ı n en büyük güvencesi
olan avukatl ı k mesleğini özgürlük dü ş man ı totaliter bir anlay ış a
ezdirmeyece ğ imizi bir kez daha ifade ediyor, toplant ı n ı za ba şarı lar diliyoruz.
Ancak stajyer avukatları n ma ğduriyetlerinden en çok sorumlu bir ki ş i olan TBB
Baş kan ı sayı n Özdemir Özokurı böylesi toplant ı da konu ş mac ı olmas ı n ı protesto
edip, demokratik bir hakk ı m ı zı kullanarak salondan ayr ı lmak durumunda
bulundu ğ umuzu üzülerek ifade ediyoruz.

Stajyer Avukatlar
1. Haziran.2002

İNTERNETTEN...
TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ BA Ş KANLI Ğ I
Kimden:

"ula ş şafak"cmavrothalasa©yahoo.com >

Kime:

cstajyer©barobirlik.org.tr >

Gönderme tarihi: 06 Haziran 2002 Per şembe 19:07
10.05.2002 tarihinde Ankara'daki eylemi, tüm ülke Stajyer Avukatlar ı n ı n
demokratik ve me ş ru tepkileri ve taleplerinin bir k ı sım baro ba ş kan ı tarafı ndan
hoş karşı lanmad ığı ve TBB ye biatlar ı n ı bildiren mesajlar ı n ı TBB ı nternet
sayfas ı ndan okumu ş bulunuyorunı .

Bir stajer Avukat olarak bu tepkilere hiç şa şı rmad ı m çünki bu tepkileri
gösteren baro ba ş kanları toplumsal hak arama mücadelelerine de ayn ı sağ ve
muhafazakar yorumlar ı olan genci baro ba ş kanlar ı d ı r insan hak ve
özgürlüklerine yakla şı mları da ayn ı genci zeminded ı r. Burda şaşı rtıc ı olan
kendisini ilerici cumhuriyetçi olarak tan ı mlayan TBB yönetim kurulunun bu t ı p
genci unsurlar ı n desteklerini almaktan duyduklar ı haz ve gururdur. Ad ı geçen
baro ba ş kanlan kraldan fazla kralc ı bir üslupla sanki krallar ı na biat eder tarzda
mesajlar göndermi ş lerdir. Bu durum kabul edilemez stajer avukatlar ı m ı litanl ı kla
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anarşistlikle suçlayanlar mihraklar ı n etkisinde kal ı nd ığı n ı telaffuz edenlerin
hukuk eğitiminden ş üphe etmekteyim baro ba şkan ı olmaları da ülkemin
geleceği aç ı sı ndan bana kaygı vermektedir.
Genç bir hukukçu olarak yanl ış kanun ve düzenlemelerin karşısı nda
olacağı m ı kald ı rı lmaları için demokratik ve me şru zeminlerde mücadelemi tüm
ülkedeki stajer avukatlarla beraber sürdürece ğimi yeniden usanmadan
bildiriyorum.
Bu mücadele savunman ı n bağı ms ızl ığı içindir.
Stj. Av. Bar ış Çilingir
Izmir Barosu

Merhaba...
Yeni bir yayı n ı s ı zlerle paylaşman ı n en s ı cak coş kusuyla merhaba. Hayatı n
pek çoğ umuz için iyi gitmedi ğ i daha doğ rusu iyi gitmesine müsaade edilmedi ği
bir zamanda ya ş arken yine de insan olman ı n onurunu, karde ş lenmenin,
dostlu ğ un, payla şman ı n ve özgürleş menin erdemleriyle hala ço ğaltı labileceğine
olan inanc ı yitirmemenin heyecan ı yla merhaba.
Ayn ı şeyleri biliyoruz, görüyoruz, ya şıyoruz. Sizlerden hiçbir fark ı m ız yok,
sadece birbirimizi, biraz daha erken tan ı ma şans ı na sahip olmaktan öte. Bu
bülteni ç ı kartanlar olarak fark ı ndayı z; her gün sesimize yeni sesler, yüzümüze
yeni yüzler ve renklerimize yeni renkler kat ılacak; serpilip, büyüyecek,
güzelleşip, çoğalaca ğı z.
Bizler stajyer avukatlar ız. Hukukun saygı görmedi ğ i, her gün ayaklar alt ı na
al ı n ıp çi ğnendiğ i, hortumcunün, vurguncunun beyefendi, aln ı n ı n teriyle üretip
çal ışan ı n aç bilaç sefil ve itibars ız olduğu bir ülkede ya şaman ı n sı kı ntı ları na
karı nca kararı nca bizler de oıtağı z. Ama yaşanan sı kı ntı lara bu ortakl ı k, pek çok
insan ı m ızı n eğ itim olanakları ndan yoksun k ı l ı narak cahil b ı rak ı lm ış olduğu
düşünüldüğünde hiç kurtarm ı yor. Bu yoksul halkı n üniversitelerinde hukuk
ad ı na, adalet ad ı na, eş itlik ad ı na ne okuduysak omuzlar ı m ı zda katmerlenen bir
ağı rl ı k olarak bizden kendisini ta şı mam ızı bekliyor. Bu yolda yürümek
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durumunday ı z. Birey olabilmenin yanl ış bir biçimde bireyci ve bencil olmak
olarak dayat ı ld ığı bir ortamda, bizlere çizilen dar s ı n ı rları n, giydirilen deli
gömleklerinin çok ötesinde tüm p ı rı ltı sıyla gerçek bir halat ı n yükseldi ğini
görebilmek asl ı nda hiç de zor değil. Sadece olan bizi ıs ı rd ığı nda değil, zehrini
her insafs ı z akıtmasıyla anan acıy ı hissetmeden hukukçu olabilmenin olanakl ı
olmad ığı n ı kavrayal ı m. Bu, ba şlangıç için yeter de artar bile.
Ama yı lan bizi de ıs ı rd ı . Hem de ac ı mas ızca. T ıslayarak s ı nav diyor)
mesleğirnizi elimizden almakla tehdit ediyor. T ıslayarak bize ucuz emek
sömürüsünün bir nesnesi olmay ı dayat ı yor. T ıslayarak bizleri hiçbir sosyal
güvence olmadan çal ıştı rmak, her türlü angarya i şi yaptı rı rken küçümsemek,
hakir görmek istiyor. T ı sl ıyor "sen öğrenci değilsin öğrencilik haklar ı ndan
yararlanamazs ı n diyor; tı sl ı yor "sen avukat da değ lisin ücret mukabili bir i şte
çal ışamazs ı n" diyor t ı sl ı yor "sana senin için toplanan paralarla maa ş
ödemeyecek faizle seni borçland ı raca ğı mH diyor, gülüyor ve t ı sl ı yarak ekliyor
"onu da keytim gelince verece ğim, şimdi kendime senin paralar ı nla yuva
yapacağı m. Y ı lan kendisine çok güveniyor. Çünkü bizlerin da ğı n ı kl ığı n ı n,
örgütsüzlü ğünün fark ı nda. Yaln ı z oldu ğumuzda bizden hiç mi hiç korkmuyor.
Ama yı lan yan ı l ıyor. Çünkü ya ğmur damlaları n ı n bir araya gelmesi gibi
toplan ıyoruz. Önce derelere dönü şecek, ard ı ndan y ı lan yuvaları n ı yerle bir
edecek büyük bir nehir olacağı z.
Klasik bir söz belki ama sensiz bir ki ş i eksi ğiz stajyer arkada ş. Sesine,
yüzüne ve rengine ihtiyacı m ız var. Gel bu buluş man ı n coşkusunda sen de yerini
al. Bu mütevaz ı sayfalarda senin sözüne de yer var. Duygunla, dü şünce besle
bu pı narı . Besle ki, ça ğı l ça ğı l büyüsün, büyüsün ki büyütsün umudu...
Sağl ıcakla kal ı n.
Kı lıç ve Terazi
İ stanbul Barosu
Stajyer Avukatlar Komisyonu
Bülteninden
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanlI ğı
Ankara 26106/2002

BARO BAŞKANLI ĞI

DUYURU:2002/37

Avuka ı hk Kaııununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 25/0612002 tarihinde
kabul edilmiş, ilgili kanun rne ıni ekte göıı derilnıiştir.
Bilgilerinize sunar ım.
SaygılarırıtLı.

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat 0 cmirOZOK

Adres: Karanfil Sokak No:5/62 06650 K ızılay - ANKARA
Tel : 425 30 11-425 36 19 - 418 05 12 - 418 13 46 Faks :4187857
Inlernet Adresi www.barohirliko ı-gar
e-mail adnıinğ?'harobirlik.org.tr
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TÜRKİ YE BÜYÜK M İLLET MECL İSİ
KANUN
AVUKATLIX KANUNUNA BIR CEÇtCt MADDE
EKLENMESINE DA İR KANUN
Kabul Tarihi: 25.6.2002

Kanun No. 4765

MADDE 1. - 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayüt AvukatlLk Kanununa a şağıdaki geçici
maüde eklenmiştir.
GEÇICI MADDE 20. - 10.5.2001 tarihinden önce iik2s9rttim veya orta Ö ğTCÜde
> teLtenhik görevi ile avukatl ık paeslcğini birlikte yapanIn ve ayni durumda olup avukat"'
sıaj ıru yapmakıa olanlar hakku£ inci madde hükme uygülanmaz.
Avukatlı k Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi hükmü, 103.2001 tarihinde hukuk
fakul ıelcrindn öğrenci olanlar ha.¼kında uygulanmu; bunlar s ınava tabi tutulamaz.
MADDE 2. - Bu Kanu 103.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yay ını tarihinde
yürürlü ğe girer.
MADDE 3.— Bu Kanun hükürnicrini Bakanlar Kurulu yürDtür.

Asit Gibidir.

İbrahim ARAÇ
Kanunlar ve Kararlar Müdürü

vbt G S. Snyısı : S64)
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Türkiye Barolar Birliğ 'nin 28 Temmuz 2002 RüflÜ
yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında hazırlanan ve
"Artı ve Eksileriyle Avukatlık Sınavı" b şltğını ta ı yan
metin:
1136 say ı l ı yasada 4667 say ı l ı yasa ile getirilen en önemli de ği ş ikliklerden
birisi de, yarg ıya, Avukatl ı k mesleğ ine ve bu hizmetlrden yararlanacak olan
devlete ve topluma, daha güvenilir ve vas ıfl ı avukatl ı k hizmeti sunulmas ı n ı
sa ğlamak üzere, hukuk fakültesi mezunlar ı n ı n Avukatl ı k mesleğine giri şinin
s ı nava tabi hale getirilmesidir.
Yasan ı n 30.maddesinde yap ı lan düzenleme ile s ı nav ı n amacı çok k ısa ve
net bir şekilde belirlenmi ştir. 30.maddenin ilk paragraf ı nda aynen 'Avukatlık
sınavının amacı, stajyerin Meslek Kuralları, bilgisi ile hukuk ilkelerini ve
mevzuat hükümlerini olaylara uygulayabilme yeterliiğini değerlendirmektediı»
denilmektedir.
Yani yasa, Avukat olacak ki şide, Avukatl ı k mesleğinin etik değerlerinin
olu ş ması n ın sağlanmas ı n ı , mevzuat hükümlerini olaylara uygulayabilme,
yeterlili ğini kazanm ış olmay ı , Avukatl ı k için öngörmektedir.
Avukatl ı k yapmakta olan öğretmenlerle ilgili 1136 sayı l ı yasaya geçici bir
madde eklenmesine ili ş kin, Adalet Bakanl ığı tarafı ndan bir yasa teklifinde
bulunulnu ş ve bu teklif Meclis Adalet Komisyonunda da görü şülüp kabul
edilerek TBMM'ye sevkedilmi şti. Bu yasa teklifi 25.06.2002 günü TBMM
gündemine gelmi ş ve gece yarı sı , görü şülmeye baş lanm ıştı r. Buraya kadar
olaylarda olağan d ışı herhangi bir şey yoktur. Ancak, bu tasar ı görü ş ülmeye
başland ığı nda, Adalet Bakanl ığı n ı , Meclis Adalet Komisyonunu ve görü ş ülen
konunun temelden ilgilisi olan Türkiye Barolar Birli ği'ni d ış layan bir gelişme
olmu ş ve tasarıya ek yap ı lmas ı konusunda, tekliflerinin ülkeye, topluma,
devlete, yarg ı ya ve Avukatl ı k mesleğine verece ği zararlar dü şünülmeksizin, bir
önerge verilmi ş ve 10.05.2001 tarihinde Hukuk Fakültelerinde ö ğ renci
olanları n, sı navdan muaf olmas ı n ı sağlayan bir teklifin yasala ş mas ı sa ğlanm ışt ı r.
Bu değişiklik, belirtilen tarih itibariyle mevcut olan 28 Hukuk Fakültesinde
öğrenci olan kiş ilere (yakla şı k 40.000 ki şiye) avukatl ı k mesleği, Meslek
Kuralları ve Avukatl ı k staj ı s ı ras ı nda öğreneceği, bilgisini ve mevzuat
hükümlerini avukat olarak önüne gelecek vatanda ş ları n hakları nı n koruyucusu
olabilmek yönünden, olaylara uygulayabilme yetene ğini, mesleğinin gereklerini
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yerine getirebilecek düzeyde yeterlilik kazan ı p kazanmad ığı nı kontrol etmeden,
sı namadan, avukatl ı k hak ve yetkilerini kullanma yetkisini sağlam ıştı r.
Ülkemiz şartları nda üzülerek söylemek gerekir ki, yeterli akademik
imkanları sa ğlanmadan olu şturulan üniversiteler bünyesindeki hukuk
fakültelerinde, eğitimin kalitesi ve verilen temel nosyonlar, olmas ı gereken
nitelikleri mezunları na kazand ı ramamaktad ı r.
Sı nav ı n 10.05.2001 tarihinde hukuk fakültelerinde ö ğrenci olanlar için
kald ı rı lmas ı , yaklaşı k 40.000 ki şinin daha, mevcuda nazaran daha da artm ış
eksiklikleri ile yetersiz avukatl ı k hizmeti vermek üzere yetkilendirilrrı esi imkan ı n ı
toplumun içine sokmu ştur.
TOPLUMUMUZ, YETER İ NCE HAKSIZLI Ğ A MAHKUM ED İ LM İŞ VE BÖYLE
YA ŞAMAYA ALI ŞTIRILMI ŞTIR. TOPLUMUMUZ BÖYLES İ NE KEND İ S İ NE ZARAR
VER İ Cİ UYGULAMALARI KES İ NL İ KLE HAK ETMEM İŞTİ R. TOPLUMUMUZ,
İ NSAN HAK VE HÜRR İ YETLER İ N İ , GELİŞ M İŞ ÜLKELER SEV İ YES İ NDE
KULLANMAYI HAK ETM İŞ B İ R TOPLUMDUR. AD İ L YARGILANMA,
HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA B İ R AN ÖNCE HAKSIZLI Ğ IN G İ DER İ LMESİ VE
ADALETİ N SAĞ LANMASI, HER YURTTA ŞIN EN TEMEL HAKKIDIR. BU
HAKKIN ELDE ED İ LMES İ NDE TEMEL GÖREV AVUKATLARA DÜ Ş MEKTED İ R.
TOPLUMUN VE DEVLETİ N TEMELİ N İ OLU ŞTURAN ADALETİ N
GERÇEKLEŞTİ R İ LMES İ NDE BÖYLES İ NE ÖNEML İ B İ R GÖREVİ ÜSTLENEN
AVUKATLARIN, YETERLILIK KAZANIP KAZANMADI Ğ INI DENETLEMEDEN, BU
GÖREVLERI YAPAB İ LMES İ NE İ MKAN SAĞ LAMAK, EN AZINDAN BU
H İ ZMETTEN YARARLANACAK K İŞİ LERE VE KURUMLARA KAR Ş I BÜYÜK
HAKSIZLIKTIR, AVUKATLIK YAPMAYA YETERL İ Bİ LG İ VE BECER İ LER İ
ED İ NMEM İŞ , HAK ETMEM İŞ KİŞİ LERE DE BU İ MKANI SA Ğ LAYACAK SON
DEĞİŞİ KL İĞİ N M İ MARLARININ J VICDAN İ SORUMLULU Ğ U GERÇEKTEN
BÜYÜKTÜR.
Mevcut ko ş ullar çerçevesinde, Türkiye Barolar Birli ği'nin, mesleğin
geleceğini, olmas ı gereken düzeye ula ştı rmak ve meslekta ş ları n olmas ı gereken
maddi ve manevi yetenekleri kazanmas ı n ı sağlamak amac ıyla gereken tüm
çal ış maları yaptığı , yaprnakta olduğu ve yapacağı doğald ı r. Ancak, konu ciddiye
al ı nmadan ilgili kurum ve kurulu şları n görüşü dahi istenmeden yasa
çı karı lmas ı n ı kabul etmek mümkün de ğildir.
S ı nav uygulamas ı ba şlamadan, s ı navı n niteli ği ve kapsam ı üzerinde
durulmadan, s ı nav ı sanki hukuk fakültesi diplomas ı n ı yeterli saymay ı p, tekrar
sorgulanacak izlenimi yarat ı p değerlendirerek, sı navı n kald ı rı lması için ki şisel
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kaygı larla hareket edenleri ve bugünkü alumsuzlu ğ a katk ı da bulunanlar ı hoş
görmüyor, kendile ı ini tarihsel sorumluluklar ı ile ba şba şa b ı rak ıyoruz.

BAROLARIN AVUKATLIK SINAVI İli İLGİli GÖRÜ Ş LER

19.03.1969 Tarihinde kabul edilip 07.04.1969 tarihinde yürürlü ğe giren
1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanunu'nda mesle ğ e kabulde Avukatl ı k s ı nav ı n ı ba şarm ış
olmak şart ı getirilmi şti. S ı nav ı n ş art ve usulleri, yasan ı n 28, 31, 32 ve 33'ncü
maddelerinde hükme ba ğlanm ış , bu hükümlere göre "Kanunun özel
hükümlerine uygun olarak kurulmu ş bulunan s ı nav kurulunun Türkiye Barolar
Birli ği'nde yapaca ğı s ı nava girebilmek için staj bitim belges ı ve nezdinde staj
yap ı lan baro yönetim kurulunca düzenlenmi ş s ı nava giri ş belgesi alma şart ı "
istenmi şti. S ı nav konusunun tarihçesi hayli eskilere dayan ıyor, 30. 01.1979
Tarihli 2178 say ı l ı yasa de ği şikli ğiyle 1136 say ı l ı yasan ı n s ı nava ili ş kin
hükümlerinde deği şiklik yap ı ld ı ve mesleğe kabulde s ı nav ş artı kald ı rı ld ı .
Bu tarihten sonra hukuk fakültelerinin giderek çoğalmas ı , hukuk eğitiminin
yetersizli ği, hukukta ve yarg ıda kaliteyi art ı rman ı n kaç ı n ı lmaz hale gelmesi
sonucunda, hukuk kamuoyunda avukatl ı k staj ı n ı n daha verimli hale getirilmesi
ve s ı nav ı n konulmas ı yolundaki görü şler a ğı rl ı k kazand ı . Yine bu süreç içerisinde
1136 sayı l ı yasan ı n günün koş ulları na uygun hale getirilmesi (özellikle barolar ı n
ba ğı ms ızl ığı ve avukatl ı k nı esleğinin haketti ği saygı nl ığa kavu şturulmas ı)
yolunda da e ğilimler ortaya ç ı kt ı .
Yap ı lan çal ış malar sonucunda çeş itli barolar ı n, siyasi parti grupları n ı n ve
Adalet Bakanl ığı 'n ı n yasa deği şikli ği önerileri tartışı ld ı ve bu görü ş ler
çerçevesinde Türkiye Barolar Birli ğince oluşturulan yasa deği şikli ği önerisi
Adalet Bakanl ığı 'na iletildi. 1992 y ı l ı nda TBMM'nin gündemine sokulan bu
değiş iklik tasarı sı y ı llarca görü şülmedi ve yasala ş mas ı mümkün olmad ı .
02.05.2001 günü kabul edilen ve 10.05.2001 günü yürürlü ğe giren
AVUKATLIK YASASI DEĞ i Ş iKLi Ğ i ile mesle ğe kabulde avukatl ı k sı navı n ı
ba ş arm ış olma şart ı hükme ba ğ land ı ... Bu yasal de ğiş iklik sonras ı nda s ı navla
ilgili tart ış malar yoğunlaştı ve TBMM'nin 25.06.2002 günlü oturumunda;
"öğretmenlik görevi ile avukatl ı k görevinin birlikte sürdürülmesi" konusunda
yap ı lan değiş ikli ğe (Geçici Madde. 20) ek olarak 's ı nav ı n 02.05.2001 tarihinde
hukuk fakültelerinde öğ renci olanlar için uygulanmayaca ğı ' yolunda bir paragmaf
eklendi.
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MERS İ N BAROSU
Say ı ;

T:rkive Barolar Eirli;j ı
Ea ş kanl-5 ı na
:nka r 5
tlni: l54/<

sa y ı l ı reneiçeniZ.

Avukatl ı k Yasas ı nda düünülen dei ş ikl itlerle ili1
earo ıuzun çörö ş ve dü ş ü;.celeri e.te qönder ı lrı i ş tir.
2iigileriniZe sr;Ur.

Ei

Say:u ı ar ı mla,

az ı .

.-r

ADLIYE SAŞ AYI -ME İİ SiN
E. şİ.oI ık 31 27 S.k,ctcrrik i ışas

t

'
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Günhiat ı koş ullar ı nda AVUkat1L rnesle ğ mm
ereksirj,elerine
yeterli ol*madz ğ s uyaulaoalsrla anla şı lan ve kat ı i ı mcL ve ÇOğUlCU
dakratik ilkelerle baa şmas ı in/cans ı z 1136 sayı l ı "Mtkatl ı k
yasasCrıı n dei ş tirLime ş i gereken hUeWt ve ilkeleri a ş ağı da beitrtiliti ş tir.
1- 'Jlkemizde,1isans ö ş retim düreyinde nikuk öğrenini,yap ı lan
fakültelerdeki e)t ı rn
214ra3!kee haz ırl ı k a ş amas ı ajan staj ,yeters ı z kalmaktad ı r.
Bu nedenle,ya stajbaş larköK yada staj bitiminde Avukatlık s ı nav ı
ihdas edilmelidir.
2- Adfet i n ı l ı n ı rt v9 ValileirÇ Lare öneünd üiorfnüeki vsayetine ili ş kin yasadaki en g el ve k ı a ı tla ı.;aiar tinüyle kald ı nleni ı d ı r.
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SAMSUN BAROSU
BA ŞKANLI ĞI
Tel :111561-Il 3910
Say ı 1990/4

£; J ı ıa.

Türkiye Barolar airli ği Ba şkenli ğini
Ankara

IIQt ı 2Ş .1.l.1969 91m Te 1590/47 nnlu geneigeniz.
ilg i genaigenia gera ğince,Ea.aun Baroaunun 9136 Say ıl ı
Avukatlık Yasasında Değişiklik Tapıluacı Çal ış aları " ile il5ili
göriiş ve önerileri yannis ekir,de aunul ıuş tur.
Gereği b!lgilerinlae sayg ı ile iri oluttJr.
Bki/2.

kn Ş.e!ülZ

lSDcak

çL

1- Avukatl ık,kau hInt1 ve serbest bir meslek oldu ğun.,
Avukat görevini yerine getrnede ba ğı msı z bulundu ğuna gbre,yana ı zda
yer alan veeayetla il£ili,tUs hükumler defl ş tirilneli ve aaukatl ık
mesleğ inin vesayet nakanının denetünden kurtar ı larak, gerçek amlaada
ba ğıoaı zl ığı ea ğlar.aald ı r.
2- Avukatl ı k yasasında yer alan, yemin aetn:nir. dei ş tirilseaI
ve daha anlaml ı hile getirilme ii gereklidir.Zire ,kanunlar, styaaal iktidarlar ın gbrü şlerine göre şekillenfioe ğ ndenjıukukun UatünlüğUne ve
insan haklar ına ayk ırı olabilirler, bu nedenle yemin aetntnin 'Hukukun
UatütlUğünü, inean haklar ı nı aavunaca ğıma ,ahlaka,ze alejin onur ve kurallar ı n, uygun davranaca ıma,naauau: ve vicdanım ü gerine aid içerim"
,_şekli ııdekibt ıtşeain . etninin daha anlaal ı olaeağl inanc ındayız.:

3- Avukatlı k ıtaj ı n ın bitiminde, sı nav zorunlulu ğu getirilme-e
el ve sınann belli dönenlerde,Türkiye Barolar Bitli ği Tarafı ndan yapı lma emin, ne ıleğin geliqmesi aç ı zindan yararlı olaca ğına inan1yoruz.
alabilneei,delil toplazae ı , sağlanmal ıd ı r.
- - 5- Eskiden var olan ve yap ı lan deti ş iklikle kald ı r ı lan.
-
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AVu4*T

SEL*HAUIN SULMI TEKINAT
rbi t,d. vtiıI His 1i34

22.2 .19fl.. -

lmköş

Tıl. ı 144 PiSi
144*0 fl

t$TAİÜ.UL EA*3SU MYIN bA Ş L4PJLISINA

1136 say ı l ı Kanuna ili ş kin Mrıun Tasarı as taalağı nı
Sayı n Dara La ş kan ı rnı zı n isteğ i 1 12erine Lnceledtm.
Yap2 1ı ak trtcnen de ğ t;tkltkier genal olarak UyguiuI Ve
rneeleh,jztfl önemli ihttyç tı 8 CevAp verecek .maMy€ttedr, AnÇJÇ
a ş aakt bir kaç noktan ı n gzöal!nde lu1unöjru1as ı nda yarar görflyc
rUM

b.lIrlentr w yolunda bir hilk ıl, eklemek ve taj ı n ne nuretle yapı laçr
ğı n* ilicki n diğer tüm hllk tltleI t Enunöan ç ı karük çok uygun olur.
Bu suretie i h tiyaçlara dao uygun ve esnek btr sistem vucude getirfr
iett liz.
tasar ı
<ez*

29 - 3.

sı nav hakk ı ndaki htlkflrnlerj teatetltdir.

4 - Avukatl ı k Kau-muren 44. raddesinde yap3lmae ı tekitl

Sans

Ile a(Teder't.
AV.SeI%hattin S ı lhj tektnay
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ÇET1N ÖZEKİ

ükÜkBÜnowl

i:tanbul. Ş 5 .wt 19.3
.i,v ı n Av. 3vı rrvı t. Knnn
l7tanbul Bern,.,

il.(. ı

.

2?,O2.Rl vtin't. 2P6av ıı ,v., ı,

Adb)et flflaflhj ş m,n hö: ı r1ad ıı ,fl36 Se y ü, AvukLl ı k Yva ı :s
ti ı-.a.fe
yönelik tasar ı töslar ı na llsrkin Uü,Uncerrt:s ı
h ı ti ı ,l2e sunuyorua.

ve

3 3Avulçat olabflmer ı in s ı nav kou1una lxtClanmbsz çok ytrir.de
p.erçek1e;tiri1besi
zorunlu
bir
dü:erı1e ıııecIr.
YA şı n ı rı

's

ı nav" kou]unun
verind olur.
^>Yas ş n ı n

önLörujbıesl

ğaI,I

bir

cljbiaı r.

5..b,,It.171, 74. ,77.. ı 42'. .i'j4.,17.,eR

'

2.

ve

Saygı lar ı mla,
A, D, Çviiu ÖZEK
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63:
'en
t >'. 0srol.r Uirii ğ i
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Roı,u, 11% 3.ysls AVulC.tl ık Ya.anaıı ti ş tireey. yon.lik, bakeol ık tao.rs
g ui gbrll şierititdir.

üdaki) 3. ma ğd.-.. ilk.
ürak b.nt.edl ğ imi ıli .byı ' :;:2.
Iç' al olan ltD kararlar ı için, idari yort'ys b.I,urm. yttkini.tl' ı ta01t
i1 ı Ilya t.a ıoz.11 yoluna bir ÖUZ.ltm.aio y ş ps.imsa ı. vs ,k
taO-ins ıyla birlikte, barolar ıo D.rn.kl.r Isess ı ndaki $6 vs
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Ayna ş atilde, • 4ı 1U • ısava. knuuün ş olmakt

l ang ı ç na y
ş
bir b a

d t r o.1 sa es
v* e teje b a ama
ne
a t,Jn y.psl.a ş.Icll, yurütUiseöt gibi konular ın fllD'ce l.aa,rlaua--e.
t-e c..lt ğe bırak ı lmas ı srekti ğ >ui be.lirtiyo ı-u*. Art-;a. bir tak
-.nnv hnüunun asnavlera y,t: ş et1oc,flni Ve b.1.t tikflka>'-1.
J ı v ş , 'turul .afl. ı n ın tBbce b' irlenebilece ğ i yolun<le t
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BA13IAB BIRLİĞİ BAZANUĞ INA
ANKA?A
ILGI:12.2.1991 fün ve 188/4
amyı l,. cenelseniz.
p.

Avukatlık yasas ı dei şiflIfl ile 111,111 önerilerial..
1-Avukatlı k yasasını n 2 eed,son fıkrasınde"Avukntlar görevlini
yapar iken diğ er resmi daireler jsrdımc ı olmakla görevlidirler'
-L$ah±fa 2k zesieinden ihraç edilenler kesinlikle
Hakimlik
ve
Savcılı
5...
Baro levhaaıia kafledilmez hükmü ynsnya konulmal ıd ı r.
AvukotlıBe kabul Için aranan ş artlarla takin ve SHvc ı l ıkta aranan
ş artlar hemen her.en ayni iken ,akai bir uygulama keyfi bir uyulaaaya meydan verece şi giti çeli ş ik bir uyfulame :üviyatinde olttaktad ır.
6- Avukatlık yasasını n 58.nnddeaine bir ilave Ile ilrli Art kat
hakkı nda Izin latominden önce konu hakk ında C.Ba ş snvc ı e ı şifahi olan
B. bilgiye ba ş nrzal ıdır.
Zira çotu zaman Avukat ı n vereceçl. bilgi Ile izin 5ste.ine bile
gerek olm ıyacu ğı netilere cğ dilmeei zümlç'indür.DIye dü şünmekteyiz.
staj sonunda T.B.B. nezdinde ve "urulujun belirliyece ği yöntemler
A dogrultusunda

s ınav sistemi 5etirilmetidir.'1ml

bÖjkr1rLb1 yarar a ğl amadığı ,ntğ o
Bereken önemin verilmedi ği yargı c ını taşı yoruz.Sınav r.üaesesi ile
bu ekaikli ğ in giderilece ği kanısrndayı z.
8- Moveut ekonomik geli şmeler 1 şı2'1nda asgari Uvret torafelerinin
iki yı l yerine yı lda bir kez belirlenmesi c,erekl ılIine inanıyoruz.
Su nnli ile ifadeler daha e ıhhath ı ,yargı daha da s ıhhntl ı
yürüyecektir,iatitamlar sfl±necek ,yarg ıyn öle düsresi de önlanecakUr.
irerilerimiz sayg ı ila T.E.S. na sunu)'ır. 11..1991
Rize Barosu Ba şkanı
m
Av.Alard.n
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GAZİANTEP BAROSU
BAŞKANLI Ğ I
113351 115290
S.y*

T.larolaı- -4r]. Ü İI za şkanh ı gı 'ra
İ lgİ :1Z.2.1991 rİh ve 188/4 .. ıLste1ı eıtiz.
AvllkatlI.k !Ssasır.L0 dtfl ŞiU İflTlI ilgiif JSr080z 1'4i şÜ,tuıt
aröt a,tcadaçlaztn görÜ şÜ niirlak Üzere bi' k.misy$n tarifı.tdan ter
eü]nt ştlr.
rğnuz'm görÜ şllıı Ü bilirten komisyon rüponı JlUIkte rnüzuç
j1gj1efljıİ za eaygııarını zla era elırnu-.lĞ .3.l 91
şkar.ı
fı¼t,Şrt . 9U

"lbiI i Ş i

•

/

$ ısan
'- Au

t, p ir-I ş te ,zıı.w senzelulo ğunuz g.tIriInsi,bu st..... T.P.inl.r Birli ği' ıts

ye deirttel alttzda yaştittet şöaU.d. yass ı doieuleme y.pıl..l ıtar.
nnn'tret.3 ıeist.a.verasıı y.ptıs.vı -.sğ1nün.ozflt;eIts,erb*b.tIi
• r tl kti r ......1 9d•eti tItt.z,.t.I dtI... İ,d, .boe şs IV tUc.de]e e. b. şVş bir t t. ü,........91 ili k.r şs kar ş t ş. bu luan ıt. Iyeri sflleş. h.ğütatt ı r.
*L)Ll bAlmis DUSOLASIEIII rÜ1ŞMSVZS İ vs AIiM ilitAı!*nzt Y.IBFJLAPIIA I ŞLPLI9 :A3ll1flC 1 t1KLAZALAil GflIRlI.3LİÜtIb.
1.re.soru.i.rdt vnt çbsnM.r gurii ş bi Ş .c,tti t.
1 2 .-LVUKATL£RI9 5097*3 oltevsilitrE TUt B İR BAKI Ş AÇıSI lgflRIISBUIutR;
tuV.Egort., ı,ais.L.*1 ilik, tş1 ık k ve il 1 0., et şortt bi ştvled.kI kanaat
t ı l .±it.r.k h..t.i ık vi .nal ıV -i **rt.tu. ı t deus pe.a . taşası e ği .nial ıdı t.
Sruş
t Sn,Y1.eOEa Sürü li*s* Ro.I.yo. Rip ınum' seygisi t su*.nu .1
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ANKARA BAROSU BA ŞKANLIĞI
Sayı 111Z._263O

Z.Nidah1 ı9l

1136 Say ı l ı Avukatlı k Kanununun Değ i ş tiriJ..si H*kkı nda Ank.xa
B&rosunun Benimsedi ğ i Temel İ lkeler

ad ı

t-

tercihlerine göre ayr ı yap ı lmal ı ve önce merke
bitla s ınav ı yapı lmal ı ,d.ha sonrada kaydolaca ğı
4- Yar şı stal ı tı retlk olmal ı d ı r.HCC stajyer. ödenecek ücret Adalet
Bakanl ığın ın ,Utçestnden kar şı 1an ına1d ı r.
5- Olu ş turniacak staj komisyonu Barniar flirli ğ i.Yarg ı tay,Ijan ış tayda,, birer üyenin kat ı l ım ı ile olt ş turulaelsdtr.

148

•

27 Olağan Genel Kurui
Çalışma Rapora

SINAV, STAJ ve KRED İ

T

—,SA -iA]'1S İ IRgflOAtIWf
fl59 oiaa Aaatt11ka.elet,ao,,e..Jt,
tır.
Wntn:nuc,l .e,tokctl aor,njerır,as üst üste biriiş ,meelek etşınLn, '1 tirnl ş
ıle , ıb,1,tl.-.lenlekdo şt,,r,r,ı s g.çüı aılcıntıeı çel,sekteıItrle.-.,l,',n

,t,,D»iit üstı irılenlırlı, al ıev ı zormlü hale elstş tir.
c ı n rel I',ee ıorüne .şhsl Y, lhtıyaçlanstn kerşueynn yüt¼ Ilerl ı inıst-, 1ll:Ç,t:!,r,üfl!enLbirSOntOljÇekttazd_a1U ıZall'..,,. ..
P'r, lcvtıntnrına ;od yazüacaklan smun getituerün yanı_.n4a ö,e11ikje ibt1oa,1n ş..
-n ¼nr,v't,ı n nsrotnra görov ve yetki v,rilneliifr.Di ğer batı ülkelerinde oldeihe gibi
jht!rnıtnş -,, nrtı k şnrtdtrlüs< eC ı0eeeündi'erıs1 - IkXfl'IL4S$ Sfl! lötütÖl ıItd4 :-- lırevlerl yerine getiretllilr.
,,,tcki,,rini 1m etae ıeri üseliikte lüitt< 3eıırtıre',
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lav,,r,,nanın biı hlc,c lt,Lin ı,.M.
lıatlai,ı ,n haı rlal ıin,auş . a,,vta.
nı, lm,ı,cçı. mııışlcin,an' ıı 1r.
hc,,, bı ,hanahibnr*L niirali, re

IDE
Ğ
YASALARIMIZDAKt
Ş IKLIKLERE, ILIŞ KIN OLARAK
BARO BA ŞKANLARININ ORTAK
BASIN TOPLANTISI METNI
IZMIR 7.5.1992
Yrti bir öe.ıcra,ıkIcjac sttl ıt yir,liğinıi,. ha
dcm,k. 11m,, laatrn,bı , ,Wmat ihiişIc.irn ı t, kamuo•
kla,,ayı psaı ,,a tv yiiı smc «p ııı'idnk ı ycl.
tililr,v duyamayı . gouvv hilıııç rt ıı ,n,t,lı,lflü,itatuın
bi, lcrrI 'flIy'tU7-1. T,umamo,a rt ç.ı,arauypııı oln'ati ığı d
ha ilk Ömlc halli olan rt ir, ı I,ırt,Tın w,ık 'ün, k
marc rio kabul rdilrn %2 Aıo,3au, ıı dfl ııl ıri

kanun

bu
ve
Vc ı,i h.ı.şı a' ılmdc,ı clt nI,naı nk b,,rla,ıxak Ana
yatm,n ıcmcl ifl.c,'. ima, hak rt <m ıtıh'lütt r ıı ,lı,ıal,
luu. Aııtw; mn.n ın ıvfrl, rt mnı lulı$ndur. I%2
,znaıım ,iayanağı ı,Ia., (i,ı,a,ı Etki ıçimhr) jilet yle
dcilçağd,ş Aı,aymaIr, ıı, ıIayrtığİılbtı (OCYIvl incir
içinıliuli leşini rantI aia,*. ,,,cıı, h.tnma dayalı, dc'
rnn*ıa,ik. laik bi, vsval huak.k ,ic,lc ii,,,,, ka ş i,hilntc'
ii rt hnIc,j.oa Oçhiniöpb ıin. ,aIr,ıi'iImc'ı. at,cflL ha
Aı,ayaıaııııı iülünüyk ek almınacıyla nısnkıa,nlör
nuri A,,ayşntı Yacnına. Yü,üıme tv Yartı . taç'
le, ayol ığı iikcti ılr,fı ,lltr,ci,da ,Jü,.cı,lc,,mcli. ylvğı
la, lc,ğıınq r l, ğ.ı ka'ıaci ı lmalı . ı,kmacnin Itv ı lmlü ış
ta rt cyic,ı,icı i,,c karşı ymp yolu aç ık ,ıliır,l ı . hılty
ıicvirı ka,şşııııla giiceaceli '1,,,',,, grl ııı lrnıclıdır.
Anayasa b4iiianilylr clt ı irnı,.ıIao, l'iı knç rtnhlcai.
nin dcğ i şliıilmc,iylc öcicı,e ı ata nlşbrnaı. ila ha'
k,nşla,, ,neıvı l IVd2 Anaya'n1a dtL,$ikliklu yap
ii,, ,vıiııc.rçıizladığ,i,l,t ııi ıcl.l.itIi lççroı nt'? Eyliil
dflr,cmini vcdşşsıccaiai ıunıdor <'lakin, kaldnrk ye
'ir Anayan l,atş ianma,ı . çğda'i, 'na,, b.* re öreO .lukl(,iılc ,janl,, ute,. dcn,<* ı,lik rt laik r, ıt yal bw
kuk,krkı iolaiıiımc,,incc ıotiduı.
2. 1< huk ıalonıuaon. iı.nrıı bak rt nıgiiri,Iklntıc
dayal'. hn,kıakan lliaimniolü ilkcs, ı,c lu ğ i, tv ıalş,b,n,aa,
sliı.lcşmckrin çağdaş nrtınimı eta ,Iı nac,k ,io-anıdc,,'ıtü çal, şmalann' na içır',likIr ıkrfrl.liarnıı,ı.
al Ce ıa Muhakrnıclrri tilara Ya,,,,, değijitlik
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Ancak. kihiibı ir, yasal lcğişikliklcrin ytlt,li
ı'l",aytflı ,aıalad,,. Detişli,ilcrcl. tv Labral r,lik,ck
yüıürinğc k,mncat çağılaş yeni Aıaça'.a-ua ay gımi ıla'
ca ğ . ilini yitulal ı' yc,ıidvn irccicrıııcr,vk. çağ;' şvn
Il ıjuk Reine,,,, yaçnhnar,,"n tL t -t 0, iy çnt.mıı olacağ , i,rnıcnn, şı ncliy,,ur.
flulın, hülIrni Mşnl,. flo,l,lI. M ıığkı .
'. tamir. linlıknir Il,,,, ilnk,,nlr,rı ara.
u şak. Ayılı
lindan im ıab
ı a, ıı a,r.)
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ADANA BAROSU BA Ş KANLI Ğ I
-:b.;

De ğ 2ikisk Ta.ao-:s ı oaLet Bakan- ıcann: ı -,.--.,.- .ks., in Kurulu nc . Vabvl eğ iim ı s y e T.9.M.M ne

Ji'LJ

;-i--afl-

iclI,€_ ı :

IS.J ı .V

Snet

......nin :Lr en Or.CE '- ş selamas ı ı çin olumsuz
nü-:n.yre Kar ş L
nE: :enaı istir.
----- ş.- b.iientn ee ı nesi ve T.B.N31 cel
ış matarne
e veriiece ğ l-,tr
4€.-,ie ıöeE.i uzer ı r.w -A ı ans öaro öa ı ianl ığı n ı n CS ğ
ile 03.07.1°'2 çünü Adana da. 4aana.kar.man,Gaziantep. Ni ğ de, beas$canlar ı n ı r ı "tüü ğı roplantaija tasar ı incejenmi, ve vari:an
eLnöesrs ı i.4et,rümal. 01cr-ek sunulmu ş tr.
nuçtar ekte ni -.-,
- i Jüsünceie- ----------an tln-:u aIran ı ; ı d.k
nraoa- eatilmist: ş .
- -tiri ,-.:,;erti. tiör ı ds -g ar alan çok yararl ı
:flaooc 23-Avukatl ı k kanununun 29 uncu mö ğ oos ı a şağı

"S ı nav Kurulu
MADDE 29- S ı nav Kurulu; Türkiye Barolar Birğ i Yönetim Kurulunca secilen 5 as ı l-ve 5 yedek
üyeğ en oluşur. Serektiginde birden cok s ı nav kuru- lu oju ş turulab ı lir.
li

AvulatLik yapma5 olma£art ğ erakir.
Kurulun görev süresi ak ı y ı ld ı r. Kurul baskafi üyeterce kendi ar.lartnöan sacilir.
fls ı l üyeler:n engeli naLino ş -kurul b4Skan1
yedek üyeyi Çoreve ça ğı r ı r."
S ı nav Kurulu Türkiye Barolar birli ğ i Yönetim Kurutunun taklit eoece ğ i iic misli a ğ ay aras ı ndan Tür
- kiye barolar b ı rli ğ i Genel KurulunCa seçilen bir
bask ı n ve on as ı l ve De ş yedek üyeden o1u ş 4r.
Kurulun görev süresi dört y ı ld ı r.
Na ğı e 29-S ı nav Kurulu. Türkiye Barolar Birli ğ i Vünet,., Kurulunun teklif edecaQi ik ı misli aday aras ı ndan Türkiye Barolar Birli ğ i Genel Kuruiunca escilen bir ba ş kan ve on as ı l ve be ş yedek üyeden
oluş ur.
S ı nav Kurulu üyelerinin en az cr1 be ş y ı l
eylemli avukatl ı k yapm ış olmalar ı gerekir.

- ı z,ünemen ı --,le oLLlunaaavan kkscray ve
y"K ı n1i' 1-air.> 1 lnöi-4ntiteri a.ii i,,nec."lcir,
Baro P3e:- :
citel: uzre durumu
- -fl/ -k -- mi-;u..
.5.. oyunun biiçii.!.:/'
Ser Be ka .
- . Ayn ı C •ı jantep
re B ı et-mlv.UğLi Kal-.
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Ser:- tas' >nt

hat. Baro Caskanl

flds-,, ıyan Saro ba ş kan ı
Günay
Kenr.menmara ş Baro Ba ş kan ı

151

SINAV. STAJ ve KRED İ

RÖPORTAJ RÖPORTAJ RÖPORTAJ RÖPORTAJ RÖPORTAJ RÖPORTAJ RÖ

"AVUKATLIK S Ş

TURGUT KAZAN:
'e

h4vuu,u.
ye herkvs içinı lir. lsliaoı ,ı,ad,lcleri tehlikeler geliriy?
nuyo
ir. Bi nIn ı i ııı han,, ola,, savunma hakk ı
e
caııl,
1
Tınaz, "llrr*es içi,,' dernek şiıtılcı i dealekle
tioği ii ii. Ş iıkk'ı as la. Şkldni ı ıblıleycerksiı,i,S
'. ları. 'aclk
t
hukuk <insin,
içi nde. 'skal isiis ııa"lan, kat
ler. 111, unan alar 1:, hukuk ılevleı i, hukuk *
Ş.iıial girlaisl ı r.
"Avrıkullık
'
'ir tepki gördü,.
K,', l ıcılen hukuk dendi vanl,lar ı m
S,,ıav ş art. Tepkiler ya ıılrşllr. Fak-ulle sayısı hi,ll
lahj. Ana şidıki iınlcı,ml tamir
ili 1 Isı elutulun ııaya çal ışıyorsa ı . bunu Coleyeniiyoıle,i,,e kar şı ç ,kacaka ı,ıız: ayrıl
tuz. Siz deli ıı aisiu ıir. Ilo sl ıı av,
duvaı 1,1 ıkla 'er ImIst şi'IdeIe
e
I,avnda kazal ı,rsın, ı. Ben baro
,alncaka,ı,,ş..
t
olarak, Erzi ııcao Hukuk ıııezuIl,,k ı,k egilinri sı k Ilk de- 4
Iltıllu
ahihun diyemem, Amman
*
- .
ğindiğinj ı lıir kimıı. Zaman
.
navda clenccekuir. Dumas e
cam ı n tepki ,arala,, d ı,şıan.
En.incaua'd.ı huk-o
"t*.t
relerin,, var. Ya t hamid ,,n ı,,?
.44t'
faküllcsi çilg ınlıkh ır. Su
ı,uslo,ı , 'ani f.Iùi B,, nla ii,, çoğu ,,sal ıkı ıtar,,, ç<ı, -re,, a ler Re,, bi k 'k ruk t, ir le,,
e,, ii,, lk ııı ı tirrı l ii havalI Iç lr,',,,c,ı, Il,, ı,,elrk kurul,,,, u,Ia,.,k lt.lıl,ke,a <kral ıle-.,
t,'yleıl,k . kl,,Ia, ul ıı,rrn,, nIn
Şu anıha P1
bi
'"ıı''nle,ne.lek kuruluş u olarak
say ısı çokıue. Vei 1
1,1. ke vi ıle(.ılarra anivled,k hlt
ılır
k
alal,
Nede,,
1 idar. Ilo,, e, aile bi Onur
Kalilc duşükrür.
,,,av, <lı,le,ı,ek Iyi, una,tcflıle Şar,lar fl,enııli,
ler, bu arada I,uk ıak laküllnler,
,,ıı
ka, ı. b.r,e,
ıç,>'', Yaı .l,ş lar şe ydi,. karş,
k
'etli
vb. liğeı "mı Il dut
çik i ır.wu, ii atı:,k
b,ııınan ',la ısled ığıı,ıı in, vrrişhi ıleğılac, Iienı,a,, rinıeği,, Iıergü ı, lığ I
k,,k l:ık,llIr,n,,lçu, ı <'alay ş<klı ,ıdek, 511,1cr,
en uvgı, layacağı,,, e ğil d, 'ruşen.,, na kal ,I,n
ı,rl,ı,u, bir srla ı,ı ,içtırlı,klur hukuk eg ılıı,,, ı <k ı> leathil,,,e,,, için, k,, ı,.ms ı l geçi, n,r ıı,,tc,
> ılksek ıır Say, ıl,liyaçla çlul,llaıa,ı ,al,,i,r Dl'r_ 0.,- <ra ıınanıalı Oım,, içi, alajyere in ikna sa ğlar,
nılsı Ilirl ığı . Asl;,leı lIakaınl, ğ. ıopluıruu ınu ıuıı ha ileri 'and yalaabihirin,
,4ıiıalı . l 5U,llu ,, 1m.
k, ıkç u fluivaç sus saplarl arı , la göre 1, jıLaarıla kal, <ağrelirı , eln,,,an,na paraYeri,,,'
veniuey-eli,ın vs. 0 yIl
'nI, eğı l,, 1,,,, oda,,akhar, yaral ılır. D,, yapıhinkeı,_
bir laj .olıı a <'''av.
Er, IlIca,,, Dwa,haks, ve Kon ya llukuk'lar kapı,' ir
tır eve ol Oj'uc ı,rı 1cmıl ğcu r<üllrleue aklar ıhır> D,Varil ulu nO,uniniz vi I,ir alaj ko şulu ile aınavl'j
ğer fIktilleler de fIcülle de ğildir bas.. göre Bu,,l,on e,,,v,s, 'tl anh,,l 1-1 'kule tur. ne yazık ki oda <le1
tarla cklr,eu,i nlnle. t ık ul gibi. llergü, ı ıl aja
ı,ıle'ı dü,qahe ıI<'Dhdi,, kalilr du şüklur. B. sürleric haşlar,,ri-e,r
r. Park ll:ı"asunuıı gelrııck sel.
lıurada oku yaalları hilirc,,leni llzüyr. ıı ', IcIkı . Sina ı,l,ıslararas, ırkalını
tophazt ı.aı
hili,nı lersun Il'gerçek h,,dur. Da geeçci. har ı l, ltuk' ıakçıalarl, kuş,- 'nadir. 24 Kasnöla va aı 'slaj
l,r. Ilo, ll,a rhönvnda, ı ha,,,.
l;ı>ı 1,1*,,,,? 'la acı l ayacakr,,a,ı. Ile,, göriivırı,,,,. lar. Fr. Adalet Baka,,,, biHi,,
yüksek yargı Oyeln ı i*1110,

11:1-
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Av. Mit Mersin

Barola Böliş SJcğ Na: 10376 Baro Skif Na: 18$ KOcee V. 0, GA 507

Sayı n.
Önder Say,
Türkiye Barolar Birli ği Baş kan ı
ANKARA

res 23. Genel Kurulunda gösterdi ğıniz yak ı n ilgiye teşekkür eder, sayg ı lar sunarım
Genel Kuruldaki konu şmamı n yazı m hataları içerdi ğı ni gördüm. Düze ıtilmi ş meı n ı ni
ekle sunuyorum.
Say ı n Başkan,

tespitiyle, izleyen prosedür 1 BLI yeı kis ıııeb ı rakı lrııalıd ı r
5>22. ıııadde:

--- -

Yasanın 29. Maddesinde yer alan s ınav kurulu beş avukattan olu şmaktadır. Sinav
kurullarinaukuk Pakültelerinden,
1 görevlendiril ınesini talêp-Ti—aRk-i7BWne bırakılmal ıdır. Sı nav, çağın gereklerine göre,
6)27.nıadde:

. .

Yasan ı n 34. rnaddesi ııdeki değ i ş iklikte 9013 taraf ı ndan bell ı lenerı ınes ıek kurallanna
uyma yuku ııı lülüğü' gotiı iı n ı i şı ir.

Sayg ı ları mla.
29.05 1995
Av. Aziz Mersin
Muğla Delegesi

Hükümet Konağ. Karşısı 486CC Köyccğız / Muğla

Tel: Alan iCadı> (0252) Süt: 2624274. 261 2062 Ev 262 4t69 Faks:2624979

£,.:JL
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.ıJfl,. V 3 ".1.
İn. .J._İ..atSj

SAKARYA BAROSU

T13RK1<E BAROLAR e1!1.1m1 £İö ŞKnetlGlNfl
nNKaRa
İ LG İ : 17.4. :99a aütl e :'

ı e ı l ı vaz ı n,.

bi eey: bi VeZIn İ Z ile st,iri ı le:. '-uk.ti: Vaca. rasartr. ı ı le
ilaibi Bal oau;un qörLslor ı ı l ,a ı ktü aöi:çle,i lmklit.i,
Eiüy,ler ı rlLre cr1 rlu.ha:
ç

mil

/
Ov.ErdbÇ10 SenNOOLÜ

1996

b ı lolel ışverlinue bubunmac ı n İ n nevi lameyacait col- yararlarinin bulunaucuna.inanma ı:tav ı :.bbvlece bal lav ı c:. eüscerul; noktalarda uzla milan kararlar in al ı nmas ı nüa ı ün olao:Lecek, T.Ltl.B.ve es, olaru. et

2- Ça ğ da ş ülkelerde Avukatl ı k, belli meslek s ı nav ı n ı vermi ş
haz ı rl ığı n ı eniyi ş ekilde qeclrnis, yeterlili ğ lnt bu auamalarda kazdalr lı vukat1 ı k mtöS ı
tn ı tlan ış ki ş ilere özgü bir neslektlrTr'Ulk
.-.,,.. şa.1mj,er i. avul:ati ı k memleo ı n, Yfl fas,...r
tam
olarak
dgreneeöen
evul:at
ohnai ı tae ı
lek kuralI ar ı n ı
DnceUk leavul:atl ı l ı stej ı rur, etI: ı nlic± ve ver:itl ı liÇ ı
saglanmal ı d ı r.Crnmğ in 4vukatlik staj ı icin gercok anlamda b ı r eleme
Sakara Daronu Yönetim Kurulu olarak gorusierlm ı ü tal:dlr
lar ı nire an eder. enderin mayg ı larIm ı z ı munar ı ,.
BhR'BAŞKANI
Av.Erdgin SARUNANOSLU
SAKARYA flDS4J yrn€T İ M KUR$.LLJ
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BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI
bal ı es'r 2gj0;

-

Soy'
<Onu

ı çç Ş

IÜPKİ YE BPJflAQ ÜIakğİ BAŞKn4UĞINA
mmm
Avukotık Kon,unO boz rnoddelerün eklenfnelne öor kanun tOnOPflO lei,
borornuz ovukotlon torof,ndon hon,lonan rasok ekle sunirmi ş lur
arz eoeıınt
SoygdOr,rrO.
rsBk

Jn
Özer da,e İşbonı KaL2 14o52 BAUKSİ3
lerelonb: Mercez 3 2zö.280 3733 Adye- D 266331 1631 la, 0266 242 63

-

IEŞINCI KISIM

-

Smav

MADDE 27- Avukatlık sınovı,Ceza Avulcatl ığı Sınav, ve Hukuk Avukatlığı Sınavı olmak
üzere Iki şekilde yapılır. Her Iki halde de s ınav TüıIcty. Barolar Blr ğInde yapılır. SlaJ bilim
belgesi almamış olanlw bu sınava giremealer.
-- MAOD 28- Ile. tl dolda da yopılacaic olan sınav Tüıktye Saralar Birlıği Yönetim
Kunılunca eeç8eıı Üçü awkot beş asıl v• iki ovıdcot Üç yedek üyeden oluşur. Asit ve
yedek üyetesı n kead dollcrmdo en az 10 yd tüm olnrş oknalan geşekıldır. Avukat
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T.C.
BURSA
BARO BA Ş KANLI ĞI
Sayı

Tarih: 14.11.1997

:2'102

TÜRKtYE BAROLAR BIRL İĞİ BA Ş KANLI Ğ INA
ANKARA
Tllrkiyc Barolar Birli ği Avukatl ı k Kanunu Kornisyonu'nca hazı rlanan 1136 aa ıİs Avukatlık
Kanununda Değişiklik Yapı lmasına d ıir ön Taslak hakkında Bursa Baro ıu'nun görüşleri the
sunulmaktadır.
A şı., >ine aynı koıı u ile ilgili Baromuz sIaj>-erleri ıtdtn S ıj. A, Hasttün KABADERE
tarafı ndan hazırlanan görtlşlefde ekle sunulmaktadı r.
Gereği sayg ıyla arz olunur.
suB

ı

Ekler
Ek, 1- Bursa Barosu görü şleri
Ek.2- S ıj. A, Hayrettin KABADEREni ıı çalışması .
4) Avukatl ık yasas ın ın 15. maddesi,
ataj ve ş eklini dtlzenlemektedir.

Avukatl ı k

Staja ba ş lama, avukatl ık mesle ğ ine ilk adım-1
diz. Nası l, hekimlerde uzman olabilmek için TUS s ınavı yapıUyarsa, mesle ğe belarken de (sta j a) s ınav yap ı lmalıdır.
Staj, bir förmaliü olmaktan ç ıkar ı lmal ı , aday her yönu ile
e ğ itilmelidir. Eğ itim biçimi TB8.r.ce bir yönetmelikte göaterilaıekle birlikte, bu yönetıtelik bir bilim kurulunca haz ırlan
mal ıd ı r.
5E Ş INCI KISIM
•.

Avukatlık San,,
Suısy

lui

Mana 23- 'vuXaIlK S ınav': Türkisr Barolar Bitliğ i lanı rırdan, yıltta iki kez, Ocak. Ey.
ilk ansnĞa yaptIn

Sznsv kı uuIns
Madde 29- Sınav kurulu. Türkiye Ba ıolsr Dirliğr Stuıetim Kurulunca mesleKte o ıı b yı !t
ıs ı lasııarnla ınj ş avukatlar ve baktık iskiilı rsi öğretim görevlilen aras ı ndan ssiten ıseş asil, be ş yedek
layedeıs olu şur, Garakiıae ulman çok sı nav aıı njtu nluşturulabı lır.
1 'i4
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tC
IZMİR OAROSU DA ŞKANtİĞ I
Sa,,

I,aıir.

-Oto tILÇ'<c

Türkiş e Baıolr Mdigi Bxılığırta
ANKARA
İLGİ : aş 17107997 gğn Ot l746M3 şanlı nclgcıı i,.
bi 17.111997 gtı' ve 175m' sayı l ı şcııvlgtııii.
ligi Ib> tılı gnıclgeais4c bcllnilcn Ot 19.1199 güııüvaplaak Baro Baflmıoinn loplaııtronııa. vii,,
şin' la lıniltsck li ıı lsnvı ,cığız
gün Daronnunln Olağaadilü Genel Kurula b.ui ıIT;ınail dola
ıh Ynva Tnsua ğı na ilişkin Bzromıvy Avoktı llık
ğıdtnikın
Aaıakatl
ligi al naili geinolgeniz ckündc g
Yanan Komirntınll wafirnian iıanrbnan rupon av bruinıocııto taslak cklc ver aln ıaktadtt Bu aşar ve kinlak
nı Knrullıııı ltıdi
zamanIn kınnlnlnp an Olağv,üsaü Genci Kurala vonolik o ğun ltşş,aIar ııcdoni'lt Vö ıciiiknilcctki
ı r.
nO$OlB1ntn7işıie. Onarııüa*ki günılvıde Yöncaim Kurulu göeü ğiını üa k Sa,", 13u$kaTıİ iğIn ı aı
Bilgi ve gereğini dibcriot

/ /
şiw ı

Saygılanmit

A, ı nl Çetin TURAN
lnn'in Barsat, Başkanı
ALADDE 27; 1176 apli nmn nırlp in acI aı doiai yeniden, dticven k, ma-ldedc -i fl ı ti,t lunnılı r
9 GEREKÇE: Ynpdacank bu değişik/it/e T.O.B. Avutadıts,narını gere'tsfrıün dıuı,ıMuğu eakdi pile dıleetglrerde
Y.P. olanağına kavaşacaAlzr.
vvn- -wr
vr
ah nürin müİ 29.ni dil tnidı nduzeıüe ka iııaddi knmintnnnw inen MADDE 12 Iuö ş
beaü,meamigir.
MADDE lar 1136 uyu, 'ma ın nıülp 3oanaddesini ann, t, duurnk-rn Ivo na,ivk kaı ,i,vcın,,naucı
tcnüuneamuşlıe
MADDE 24: 1 L76,adanaa.o mOlp 31 acI rıaddenii 'aniden dn2enkveubu ınıatldenin 7nci fl7nannda ye,
-------dctialhdnŞn
- GEREKÇE: Anıta l/uksunvma gireıı bir tlşirin dört defa bu, şarac alnını, kakao/e rnr,lek için> rcrlI bilgi it - fcnınworıa snhlp o/ınadeğun ı kabul esnek yerinde olur. ,Iw ıce, bi, k/şişe nş uirniat dışinıt, .npnbileceği iş
n dört saI'ası ile sınırluındınfnurır
1 konusunda bir an ana ça/ışıaa olanağı ııennek Iç/an Sinan, gümw hakk ını
yerinde oiacobir.
—
ha e
GEREKÇE: hukuk Faka2lfelerlırin yılda iki ke; ,ıurun ı rrdıŞ ne sunyı virna bitir/anını, doncın/nin yeterli nSI koinlşonumu:ca uygun
n yı
- sarcyt kapanması gaxnane ıal,ndığmdın avvtanl,t sınavını
lda iki ke: >IIIPIFaı
brıimımıışfur.
çkanhtnk nğ nc "un nonaçlin,m ot ş
ekilde duyunal,ci[ş rita ı nn!ınıl.n dllsıreknvvtt ,lnc<aelikie
ggıuenİilt irümcenınln nec 'irna,, keımsonunmsea snenil ırıekıe,kr
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tl. ReAıvd MACAT M. Işma MACAT
itt A
TtştS ioüğ Ne sf1 ttl.ş
ğlC İZAM
n
7*1 t an. r t
711>5117 BAROLAR RtRtIt SAYIN B45ZANUCINA
Tönetta ürultı toci ıaT..1.nir ı lea ltır ıüumjz. Avulıstl ı k Lan ıı trj' >4. yap ı la.., d ıişüallI.> d.li ştkiikl.r konosuade. Rerolerün şe İ c> tnarlleri; geçti ş T.> NOt. teli ta.! e;>>,
ko.i.yoe raporlar ıaı , ilgili 7 n ı re cörüş ler L lnte1t ş . terti şe' ş . dflşrlendürai ş > 0
uzun şiire> çel,ierüe .onra tlt ştk t. .tinut.a dfli şlkkü t..l. ğı . ı her ı rlesi şt ir AvukatI ik tae>, > ado y.p ı tac.k üti.ikttklerin Türk e6e1n1 ve ecutatl.*z ,arur ı vu olacal ı » ln.nc ı .,rı belirt ı rk.;, nI ışeal erin, '4e başar ı lar 41 lerli.
S.y şı ler;aazi,.

"5mev
Madde 25$Uja kabul vs Avukatl ık sınavIn TUdıIy. e.arolar BIrii ğ lace yap ılı r. Siaja kabul
staavı na giriş belgesi vs Staj Blum Belgesi almam ış olanlar ilgili sı navlara kabul edilmeziar7

29. Sınav kumlu, Türkiye Barolar Bidi ği Yonetim i<unatunca seçilen be ş as ıl ve üç
uş ur. Gsıektlğlnde birün çok sınav kumlu olu ştıjnalabillr.

/

3 7 1 ş

Av. Rahat MACAT
Avukatl ı k Lanunu Dogi ş uklükle, ı tü
İnci..., tnieyoau le şkan ı
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Yukarıdaki belgelerden anlaşıldığı üzere, avukatlık
mesleğine kabulde s ınav yapılması görü şü Türk
hukuk kamuoyunda son derecede ağırlıklı yer kazanmıştı. Üstelik sınav şart başka ülkelerin avukatlık sistemlerinde de vardır, ABD. Ingiltere. Italya,
Ispanya. Avusturya. Japonya ve Almanya hukuk

sistemlerinde s ınav bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa
Birliği Barolar Birliğ i (CCBE) ve Avrupa Barolar
Federasyonu (FBE) taraf ından oluşturulan karma
komisyon da Avukatların mesleğe girişleri ve meslek
içi eğitimi konusundaki karar taslağı nda da s ınav
şartı vurgıJlanmıştir.

TÜRKİ YE BÜYÜK MİLLET MECL İSİ
KANUN
AVUKATLIK KANUNA B İR GEÇİCİ MADDE
EKLENMES İNE DAIR KANUN
Kan ım No. 4765
MADDE 1. - 19.3.1969 tarihli ve 1136 say ı l ı Avukatl ık Kanununu aşağıdaki geçici
ıııaddc eklenmiştir.
(IEÇICI MADDE 20. - 10.5,2001 ıarihindcıı önce ilköğrcı im veya orta öğrelimde
liğrctnıenlik görevi ile avukaılık mcaleğ iııi birlikte yapanlar ve ayn ı durumda olup avukatl ık
sıajıııı yapnınkus olanl hakkıııda Il' inci madde hük ınü ugıılamnaz.
Avukatlık Kanununun 3 üııcü maddcsini ı u (d) lndi hükmü. 10.5.2001 tarihimlc hukuk
laklil ıcicrinde öğrenci olanlar hakk ında uygulanmac bunlar s ııı ava labi t ıı tulaıuaz.
MADDE 2. - Bu Kanun 10.5.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yaun ını tarihinde
yür9rlllğc girer.
MADDE 3. - Iüu Kanun l ıüküıııkrini Bakanlar Kurulu viirütlIr.

Ş urasını önemle vurgulamak gerekir ki. 4667 sayılı
yasada getirilen s ınav şekli. Türkiye Barolar Birli ği'nin isteği ve önerdiği şekil değildi. TBB Önerisinde
sınavın farklı bir biçimde ve TBB tarafından yapılması
öngorülmüş ancak TSMMdeki siyasi irade sonucunda
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maddeye sınavın ÖSYM tarafından yapılması hükmü
getirilmi şti.
25.06.2002 tarihindeki son değişiklikle gelinen bu
aşamada. rBB hukuk eğitimi ve pratiğinin daha kaliteli hale getirilmesi için çabalann ı sürdürecektir.
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STAJ EYLEM İ NE TEPK İ LER

Stajyer Eylemine Tepkiler:
Awkat stjyerlerinln eylemleılrıe, barolaıımızdan telefon ve fax mesaj ı şeklinde tepkiler alınmıştır.
Yazılı nesajların bazıbrıru alfabetik sınylasunuyonu.

İtIRKIYE BAROLAR BJRLIG İ BAŞKANUĞINA
ANKARA
10 Mayıs 2002 günü. stajyer A ıı[catlann Akati ık yasası ile getirilmiş bulunan snav sistemine
yönelüç yasal dayanağı ve haklılığı bulunmayan ve birli ğimizi hedef alan eylemlerini, yaz ılı ve görsel
-ınedyadan hayret ve ibretle önmiş bulunuyon.ı
Geleceğimizin teminati olan genç avukatlar ordusunun, bu tür son. ınlann çözümünü illegal
yollarla değil, yasal çerçevede aramalar, gerekti ğini, aynca yasayla düzenlenni ş bulunan Avkatlık
Sınavf nın kald ınlmasına yönelik girişimlerin hedefinin Barolar Bhliği olmadığını, yakinda bu birliğe üye
olmaya aday stajyer avükatiann herkesten daha iyi bitmesi gerekir.
Bu nedenle stajyer a'njkatlann bu tür eylemlerinden üzüntü duyduğumuzu belirtir, sayglar
sunana 13.05.2002
Av. ibnhlrn BAYKAN
A rey ScrotkflokPr

BOLU BAROSU
BAŞKANUĞI
Tarih: 14.05.2002
TÜRKIYE BAROLAR BIRLI ĞI BAŞKANUĞ INA
ANKARA
Ilgi; 13105/2002 günlü Başkanl ı k Divanı bildirisi.
Gerek sayı n Başkanımıza, gerekse Say ın Birlik Yönetim Kurulumuza olan bağlıl ıgım ız ve
itimad ımız devam etmektedir. Bizim Bolu Barosu olarak me şru organlanmaın dışında hiçbir organdan
veya kişilerden emir, telkin ya da tavsiye almam ız mümkün değildir.
Kaldı ki, her zeminde gerek Say ın. Başkarurn ızın, gerekse Yönetim Kurulumuzun kutsal
mesleğimizle ilgili tüm çal ışrnalannın vedrnliliği konusundaki görüeıimiz irade edilmektedir. Yine 36
yıllık meslek yaşarıtımız ve 20 ıy llık Baro Başkanlığı gözlSmleıimize göre Barolanrnıza en yakın yönetmin,
bu yönetim olduğu onur dtlarak iüde edilmektedir.
Hal böyle iken, sel ev sahli ği d.auğ Bartımmj4'arete gelen S4 A ıjkatlasla ilgilenilmednin
yanl ış tefsirlere yol açmamas ı gerekmektedir. Aynca Baromuzdan yürüyü ş için stajyer avukat
görevlenriknesı yapıknamışür
ile arz ederim.
Sayı:I 14
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Tüı-ldye Barolar Birliği Başkanl ığı 'na Ankara
Sayın Başkan.
Taitısel sürecinde bir hak olarak nitelendirilen savunma kavram ı. ınsan-haklann ın ve özgürlükie ıinin
ayıı hıaz ve vazgeçilmez bir parçası olarak gunı,rnsizde daha da artan bir önemle güncelli ğı ni korumaiğadı r.
ı nı n kurucu unsurlanndan olan ba ğıms ız savunmayı serbestçe temsil eder tümcesi
Avukat yarg
yasada yap ılan de ş ildiIde getirilmi ş Önemli bir geli şmedir.
Bağmı sıtsk kavramı üzerinde çok tarrış imşür. Arbk bilinmektedir ki bağı msızlık kavramı sa'4ı nmann
özgürlü ğü anlam ı nda külan ı lmaktadr. Yoksa baz ı lannı n dtCndüğü gibi anarşi ve yozlaş rna ardarnında değifl
Uzun u ğraşlardan sonra 1136 sayılı Yasayı değiştiren 4667 Sayı l ı Yasa ve buna göre düzenlenen
yönetmelikler yürürlü ğe girdiğinden beri, bazı barolanm ız ı n yöneticileri ve mensuplan garip bir davran ış
biçimine girmişleıdn Doğald ır Id yasa ve yönetnı elikler tam anlamı yla mükemmel değ ildir. Ancak bunlann
yanlışlı ldan, nolĞan!ı lda,nı n giderilmesi lücik bilgill blimsel verilerden aynln ıalcsıan ve bilimin yöntemlerini
kullanarak somut olaylara uygulayabilen, yarg ı lama sürecine yargı lama faal ıyetinin yöntemine ve karann
oluşunsuna ejdn biçimde kalabilen, meslek ilke ve kr.rallanna ba ğl ı, hak arama Özgürlü ğünün yaşama geçmes ı
için uğraş verdn, insan haldanna sayg ı lı, demokrasi ve hukukun üstünlü ğünden aynlrnayan, bağı ms ız ve Özgür
aı.ıjkatlann yetişmesi ile olanald ı r.
Peki bu nasd sağlaracaktır? Işte bu konuda yasa ve buna uygun ç ıkaıtilm ış ytnetTıelflc çare ararnaktad ı r.
i konusu beğ dir. Bunu tekrartelaar anlatınaya gerek gömıernekte$ Ancak
Staj eğitiminin nas ıl düzenleneceğ
ü hanşvRa) özallilde bünbul
ı n ba$rlannn kendi söylernileri olduğu ğn bu sözcüğ
baz
ı kalabald< barolann (say
Barosunun son günlerdeki görüşleri ve görüşleri açı ldayış biçimleri (her ne kadar baro tüzel ki şiliği olarak
gözülo'nüyorsa da başkan ve bazı yöneticierinin de imlann ı n bulunduğu dtrulann) meelegimi7je ne denli
uygunluk sağlad ığını anlayamryoruzl Sadece anlarnamalda kalmamalÖa, hayrete de dü şüyoruz.
Y ıllarca avtı katiık sınavını sastjnanlann bu gün s ınava karşı olmalannı sadece uopülist bir davran ışa
lamak gibi üzücü bir sonuca vanyoru ı
bağ
ı gruplann birik önündeki dzrıranşlarma
ı bidiid ve baz
Cumhuriyet Gazetesinde yayı mlanan kamu oy
ise hiç mi hiç şaşırm ı yorual Çünkü bu gençler oraya heyecar ılannı n verdiği davran şlann ı belirli biçimde
yönlendimnkeb't yönlendimesi ile gtrrn*rdid Staj,'erlerindz şailan bilnsehdirler Staj eğitiminde çok deneyimli
olan, hepsi birbirinden değerli meslekta şlanm ıl gerek staj eğitimi, gerek staj kredisi gerekse s ı nav
ı rlayauilaıtlan
ır bulunduldannı ve yÖnetneildSı b.ıgünku hami haz
ı rlık Icomisyenlarında haz
yönetnıelilderinde haz
binleri olduldand ır. Clldlrlde Imısian bulunası lann bu yönetmellk ve yasa çalış maları nda kendilerini yok
ı
saymaları nı anlamak olanakl ı değildlr! Bunun nası l inkar etmektedirler! Acaba sı*erlerine bunu anlaanay
ınnırsular mı ? biz yanlış yaşok. şimdi dö4'oruz 4orlam senin yold
Talihsiz bildiride baz
ı meslektaşlann saplantısı haiine gelen "Adalet Aicadernisi"nin stajyerle ıle ne
unu hala anlayamadık. Yasa taslağı nda böyle bir zorunlul ık varm ış gibi gösterilme gayretinin s ı navla
ilgisi olduğ
ne ilgisi vardır?
Bu ve bunun gibi kawam kargaşasa yaratmak isteyenlere avtıkatlık mesleğini DSefie karşı karşşe
getirmek gibi bir amac ın ız nı ' var demeye dilimiz vamıryor? Bağı msızl ığı. tek başınal ı k, kendi bildığ inin tek
doğru olduğunu, hiçbir kural tan ırnarna olarak algı layanlar, avukatl ık rnesleğini, kendi savlannı n aksine çok
tehlikeli bir yola sokmak gayretinde midi ıler?
ın
Bunu dü ş ünmek bile istemiyoruz. Ama gencecik satjyerlerimizi sokağ a dökjnek yerine, sorunlar
çözümünün kendi aram ızda çözülmesinden geçece ğini öğ retseler daha iyi olmaz m ı? Bu kişi veya ki şiler,
meslek kurallann ın geregi olan konu ş ma biçimlerine de dikkat etseler olmaz mi? Kamuya aç ı k toplantı larda,
söz gelimi baz
ı forumlarda, staj kredilerinin dağıtlmas ı konusundaki kurallara irışldn olarak, bunu savunman ı n
Sokak ağza ile konuşacaicsı n ondan sonra da mesleğe saygı beldeyeceksın bu büyük bir çel ış lod ı r
ve kabul edilir yan ı da yoktur!
i taneııayanlann (Dünyanın hiçbir
Bağrısızl ık adı alanda kural tarı ma" sav,rıardann ct lanAuş birliğ
ıt vemieleri gereken sorular vard ır.
yerinde baı'olann üst hs,nA4r yckır4erııdc ysır şlığnda bulunardaa'sı) yan
Hem birliği tanı mayacaks ı n hem de tan ı madığı n yere aday verip seçilmesi için büyük çaba göstereceksin,
çok değerli meslektaşlaa' da seçilecek ve görev yapacak ondan sonra di ğe' 73 Baro'nun okışturduğu delegelerin
katı l ım gerekçelerini, görev yapanlan hiçe sayacaks ınl Bu nasıl bir anlayıştar? Eltiri yapanların, hukuksal
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doğnılara, meslek kurailarna ve etiğine uygun olarak davranmaian vazgeçilmez bir zonJnlulukbJri Genç
tallhslzllnde bulunmu ştur) sınava karşı olmaları doğaldır! Sınav, amaç olarak bu tip düşünenlerin
düşüncelerinin yanl ış olduğunu sınayacaktır ve sınamalıdıri s ına'iın yapılış biçimine karşı olmak başka şey,
sınava karş olmak başka şeydir. Ama bunun anlatim yeri anarşi. sokağa dökülerek avukatl ık mesleğının
saygınlığını $irtmek dernek de ğildir.
Bunun çözümü ban saplantlardan (her şeyde Devlet olgusunun karşısında olmak gibi) kurtularak
gereldrse yeni bir yasal düzenleme ile ohnaiıdır. Sınav mutlaka yap ılmaiıdıri
Yönetmelikte belirtilen amaçlann sağlanması için de olanağı az olan barolann isteklen de göz
önünde titularaic Kiedide ortak frsat eşitliğini sağlayacak bir merkezin kin ıknası kaçnıılmaz bir hale gelmi ştir.
Bazı nlihslerin isteaj olan işi sokağa dökme, karşılıklı kavga gibi bir ortama da girmeyl de
kendirnize layik göm'ıüyoruz. böyle bir tunğa da diişmemeyi öneriyoruz.
Avukatlık mesleği, ban kalabalıkların değil aklın, saygınlığın. hukukun üstünlü ğünün ve bilimin
önderliğinde davranarak gerçek bağımsız düşüncede ama kurallara uyarak gerçek yerine ula şacaktir. Bu
nedenle genç stayerierimize ve avukatlanm ıza şu öğüdü vermek gerekiyor galiba çok çal ışnıamız ve
çaiışmarnız gerek çook!
Bu nedenle Edirne Barosu olarak birf ğir*zin ve çogunlukta olan barolann,nn görüşleri dofrultuaında
sorunlann kendi aram ızda meslek etiğine uygun biçimde çözülmesinden yana oldu ğumuzu yineler ve
çabaiannızda yanınızda olduğ
ümuzu duyururtız.
Saygianmla 12.05 2002

Edirne Baroaı Yönetim Krnğ AvkSanw StafreSetlAdina
Bern Başkanı

Av. RIFat ÇtJLHA
GAZİANTEP BAROSU
BAŞKANUGI
TI.F
:231 5290-231 3351
SAYI
20O21335
Saym;
Av. Özdemir ÖZOK
Türkiye Barolar Birliğj Başkan ı
0.05.2002 günü bir kısım Stajyerin Birliğimize.yönelik yaloşıksız eylemini Gaziantep Barosu olarak
şiddetle kinadıg!mızı, bu ldşikaln ne bugünün ne de geleceğin 'A ı cat'ı olarak >ı.ırt ve dünya sorunlanna
duyarlı olamayacağını sorumsuz eylemlerinin gerekli yapt ınmlar uygulanmak üzere sorgulanması gerektiğini,
Yrn sorumnJulc örneği olan bu eylemin llortc ılığını yapan ve bu St4yerlemn arlrasaıdald güçlerin
de uyarılması gerektiğini belirtir.
Gaziantep Barosu olarak Birli ğirnizin yanında olduğumuzu açıldar ve başta şahsınız olmak üzere
ı lar sunara 13. 05.2002
tüm Birlik Yönetim Kurulu Üyelerine tanı destelüSmizle sayg

dIR
Gazlantep Barosu
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r.B.B BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Sayın Başkarurn;
10 Mayı
s 2002 tarihinde stajyer avtjkatlann Barolar Birliğine gelerek, bir awI3tave avukat
olmaya aday stajyerlere yalaşmayacak tarzda eylem yapmalan. hak edilmeyen sloganlar abnalan, a'öğllk kanununun, avukat olabilmek için sınav getimıSnin ne kadar haldı bir yasa maddesi olduğunu
bir daha ispatlam ıştir.
Stajyerlerin bu eylemini, awlcat olmaya lay
ık olmayanlann bir eylemi olarak dü şünüyor, Isparta
Barosu olarak bu eylemi, at ılan haksız sloganlan lon ıyor, aynca Isparta Barosu olarak Barolar Birli ğinin
haidı ve kararlı tutumunu desteldiyor, haksız davranış ve eylemlerin hukuku yanıftrnayac4, haksızlığın
ve yanlış tavlrlann aldı selim insanlar tarafından destek bulamayacagını düşünüyor, kararlı tavnn ızın
devam etmesini diliyoruz
Saygılanmala.
Av. Faik Yıldız
âqkcm

TÜRKIYE BAROLAR BiRUGI BA ŞÇANUĞI
Kimden:
'11km- hasan dLınan cihdumaı©otmaiLcdm>
Kimt
'mJFUclYE BAROLAR BIRlJGr <admirı azofloştr>
Göııdermetrlht 13Mayıs2002Panrtesi22OI
Konw
staj sonunda yapılacak sınav haldanda
TÜRKIYE BAROLAR BIRIJGI SAYIN BA ŞKANLIĞINA
SAYIN BAŞKANIM:
Istanbul Barosu Yönetimince düzenlendiği açıkça belli olan "stajyer eylemi" haldandaki görü şleıimi
iletmek istiyorum. Bütün kamu ve hizmetlerinde sınava başvun ılmaktad ır. Yargıçlık savcılık noterlk
sınavlan bunun en tipik örneğidir. Sınav, kamu görev ve hizmetine kalite get ıir. Mesleğimizin kaliteye
acil gereksinimi vard ır. Hatta daha köldü önlemler al ınmal ıdır. Tıpla noterlerde olduğ
u gibi, bölge esası
getirilmelidir. Istanbul, Ankara. Izmir'e gelebilm$c için, önce küçük yerlerde, daha sonra orta büyüldükte
bir yerde belli bir süre çai ışrna zorunluluğu bulunmalıdır. Daha da ötesi, Ingiltere'de olduğu ğ
ibi, kendi
içinde de sınıflandırma yapılmalıdır. Her alt, her davayı alamamnalıdır,
Aksi halde, sradan, içi boşalmş amacından uzak zayıt cı lız hallan güvenini yitimn'ıiş hallan adil yarğ
ilanma
haklonı karşılamaya katkı yapmaktan aciz duruma da şeıiı Çantalı işsizler oluruz. Kuşkusı bir müdür
bir mühür anlayışıyla ve tümüyle siyasi tercih ve takdi ılerle ve lise açar gibi hularic fakülteleri aç ılmasınm
faturas ı bu gençlere yüldetüeııez. Onlann iyi eğitim alamamalan da. onlaıın suçu değ
il. Ancak, meslek
elden gittiğ
i zaman, meslek elden var, gerçekten yok duran-ıa geldiğ
i aman hiç lönısenin işine yaramaz
Meslekte kaiiteyl mutlaka düşünmek geceler. Iyi eğitim. iyi staj ve staj ın sonunda mutlaka s ınav olmalı.
inzin
Bir yasa çıkar ç*nıaz delkımne,ıeli, buna izin vSmerneli. Bu yasa bir anlamda Barolann değiL Biı1iğ
eseridir. Sahip çılolrnaL, kuru gürültüyepabuç bıralalmamalç bu gençleri kullanan güçler fark edilmelidir.
Saygdanmla 13/0512002
Av. Ilker Hasan Duman
(10747- Istanbul 80mw)

• 27 Olağan Genel Kurul

Çalışma Raporu

163

SINAV. STAJ ve KRED İ

T.c
KARABÜK
BAROSU BAŞKANuĞI

Karabük 13.052002
Sayı
20021163

Sayın, Avukat Özdemir ÖZOK
Türk'e Bamlar-Birligl Başkanı
10.052002 tarihinde styer Awkatiann Ankara da tarafrnızca tasvip edilmeyen şödlde ve hak
anma sınırlarını aşarak yapmış olduldan eylemi kwuyoruz
Tarafin ızi. kamu ve yônetmeliklehn ve meslek onuruntjn korunmas ı mücadelesinde tavizsiz
dan şlamzdan öüü loutlar. her- zaman yanınızda old4nmi Karabck Barosu newiplan ad ına bildirtiz
Saygdanmla
KarobAJk Bamw

Av.

T.0
KAYSERI BAROSU

KAYSER İ

BAŞKANLIĞı

13105122

SAn
ıoı
KONU $taera,njwarl-flc.

TÜRKIYE BAROLAR BIRIJGI BAŞKANUĞİNA
KanıtI Sokaka Na: 5/62 Barobirlik/K ızılay
KIZILAY / ANKARA
0.05.2002 GÜnÜ bir las ım stajyer avukatiann Türkiye Barolar Birliğine giderek Birlik Başlanı ve
Birlik Yönetimini sınav ve ltdi uygulamas ı nedeni ile istifaya davet ettiğini basından teessünle ö ğrenmiş
bulunuyoruz.
4667 Sayılı yasa ile Avukatl ık Kanununda yapılan değişildik sonunda avukatl ık mesleğinde staj
sonunda getirilen sınav uygulamas ı. meslimizin etik yapısım meslek loıraİlanna ve mesleğin geleceğ
ine
son derece uygun ve verimli bir uygulama olacakrn-. Aksini, kabulü-ayn ı gerekçelerle üniversite giri ş sınavı
ve haldrnlik savcılığa ghlşteid sınavında doğru ve haklı bir uygulama olmad ığı sonucuna bizleri götürlir d:
bunu kabulü b ır-alan, dile getirmek bile gerçeklerle uyu şmarnaktadır. Gerek sınav ve gerekse kredi
konusundaki stajyer avukatların taleplerini, bunun dile getirili ş şelaini ve üslubunu tasvip etrrıediğimizi ve
doğru bulrnadığımız ı bildirir bu uygulamalarda Kayseri Barosu olarak T.B.B. uygulamalann ın yanında
olduğurnuzun bilinmesini kamuoyuna ve sizlere saygı ile bildiniriz.
Av. Halit Ökçeslı
MANJ
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KIRKİ.AREU BARO BAŞKANUĞI
Vilayet Bhıası Adliye BakIma - 39020 K ırklareli
SAYI: 20021166
KONU: Staj Eğitim llerket le
TÜRKİYE BAROLAR BİRIJĞI BAŞKANu Ğı

14.05.2002

NA ANKARA

ı lı yasa ve ilgili yönetrnelilderle düzenlenen avukatl ık sınavı konusunun b ır kaosa
4667 say
ği açıktır. Ilk
dönü ştüğü görülmektedin Bununda öncelikle stajyer avukat adaylanna büyük zarar verdi
n kaç ınılmaz
şu
an
iş
ınav
koşulu
Ierdir.
Yasa
ve
s
ular
manen
çöImüş
ığ
geçirecek
genç
huk
uygulamayı
olup, yeni düzenlemenin zaman alaca ğı ortadadır.
en uygun
Sınava girecek hukıı kçular için T.B.Bnin 4667 say ılı yasa gereği staj ve sınav ını
ğindeki
staj
destekliyor
bir
an
önce
T.B.B
önderli
ışrnalann
ızı
koşullarda gerçekleştinne yolundaki çal
nericezi uygulamas ı na geçilmesini talep ediyoruz. Saygda ıımü
Kım*Jareli Baro Başkanı
Av. k Mirvaflak ÜLGEN

3.05.2002

KJRŞEHIR BARO M4KAt4UI
ANKARA CAD. ADLIYE SARAY
TÜRKIYE BAROLAR B İRliĞİ BAŞKANUĞ INA

ANKARA

10.05.2002 günü bir lawı stajyer a.ukatlann Tüıldye Barolar Bir ğj ne gkieıü Bhlik Baen, ve
ı ndan teessurle ö ğrenmi ş
ı nedeni ile istifaya davet ettiğini bas
Birlik Yönetimini sınav ve ledl uygulamas
bıium4vnjı
ğinde staj
4667 Sayılı yasa ile Awlcatlı k Kanununda yapılan değ ildik sonunda avukatl ık mesle
imizin etik yap ısı n& meslek lairailanna ve rnesleğm geleceğine
sortmda getirilen sı nav uygulaması, mesleğ
son derece uygun ve verimli bir uygulama olacakt ır. Aksinin kabulü-ayn ı gerekçelerle üniversite g ınş
sinae ve hakimlik savcılığa girişteki sınavında doğru ve haklı bir uygulama olmadığı sonucuna bizleri
götürür kt bunu kabulü bırakin. dile gStnek bile gerçeklerle şşııamaktadır. Gerek s ınav ve gerekse
kredi konusundaki stajyer avulaüann taleplerini, burar ı dile getiriliş şeklini ve üthjnu tasvŞ ebııediğım
ında
ve doğru bulmadigimm bildirir, bu uygulamalarda Kayseri Barosu olarak TAB. uygularnaiannin yan
olduğumuzun bilinmesini kamuoyuna ve ğzlere saygj ile bildinriz.

Av. Kazı m ÖZDEM İR
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KONYA BAROSU BAŞKANI
Özel

13.05.2002
Sn; Özdemir ÖZOK
T8B Baskanı
Sayın Başkar
10 Mayı s Cuma günü T.aB:n ı n önünde hak arama sçn ırannı aş
an, niilitanca bir tawia yaptidan
gösteri ve bu gösteride atükian sloganlann sahipleri olan awkat stajye ı-lerini . lonı yor, bu davran ışlanyla
da kıtsal bı r görev olan avı katlığa kabuldeki ilk sınavlannı kaybettiklerine inan
ıyoruz.
Gerek olaydan kat ılanları n ve gerekse arl<alanndaki belli n ı
ihraidann tahrilderine kap ılmadan
mesleki şakar içinde koydu ğunuz tavırdan dolay
ı da şahsınızı kudışor kanun ve yönefrnelikierderı ödün
venyşerne karann,zın destekçisı olduğ umuzun bilinmesini isti
ş'oruı
Sayşlanmla
Av. Abdullah AKÇAY
Konya 8,ü Başkanı

RİZE BAROSU BA ŞKANLIĞI

>le
21.05.20»
Sayın Özdemir ÖZOK
T£.B BAŞKANI

Son zan ıanbjda Sta,er Aşıjcatianı Mı< Başkanı ve yönetimini hedef alan açikian
ıalarvıi büylk üzüntü
ile karşilamaktayiz
Genç arkadaşlanrnı za daha sağlı kii davranış lar içerisinde olunmas ı gerektiğ
i inanc ındayız.
Bu nedenle Birlik Baikah ve yönetiminin Wm sonjnla ıı n önce olduğu gibi bugünde üstesinden
gelecene güvenimiz taındir.
Kendilerini Rize Barosu olarak desıekieyecegimizi belirti( çal ışmalannda Başarı
lar Dileriz,

TFKIROAĞ BAROSU BAŞKANUĞI
TÜRKIYE BAROLAR BIRLI Ğ I BAŞKANLJĞ INA
Ankara
4667 yı li yasa ve ytneünelilderle düünen a'M<atik s
ınavı hetz ilk tdamasi yapWmadarı .
Istanbul Barosu öncülü ğünde, staj ve sınav ko şullannin değiştirilmesinin
talepleri ile eylem başlatılmasının
giderek kontrolden çikaca ğı ni ve önce mesle ğ e sonra da stajyer aşukatlara
zarar verece ğ
ini, barolarla
stajyeıleri karş kan" getireceğini her lirsatta dile getirdik
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Bugün gelinen noktada eylem "SINAVA ve TÜRKIYE BAROLAR BIRLI ĞIN HAYIR"
kampanyasına dönü ştürolmüştlJr.
i binası önünde: "BU
Istanburdan yapılan yürüyü ş sonunda Ankara'da Türkiye Barolar Birliğ
SINAVA GEÇrİ- VERP1EYEGĞ Z", "ÖZOK ISİİ FA", AVUKATUK YASASI GERi AUNS İN". 'SINAVA
HAYIR", sloganları atlnıasını, ayn ı gün konunun çarpıtılmış şekilde gazete ilanı yoluyla kamuoyu önüne
n ıyoruz. (Gazete 4an ında isimleri bulunan ajlGtlardan başka amaçla toplanan
çıkar
ılmas
ı nı şiddetle kı
imzaların, bilgileri d ışında bu ilanda laıllanddığına ilişkin tespitlerimizi aynca sunacağız.)
nda
Hepimizin bildiği gibi barolar ve Türkiye Barolar Birli ği tarafindan hazırlanan yasa taslağı
i ştirilmiştir. Yürürlükteki yasaya uygun olması
önerilen ısnav şeidi Türkiye Büyük Millet Meclisinde değ
gereken yönetmnelilda' de barolann katkısı ile hazırtarrn ış ve yasadaki sınz ı en uygun şekilde yapman ın
yollan araruıııştr.
- Bütün bunları İstanbul Barosu yönetimi çok iyi bildi ği halde ısrarla st4yer avukatlan eyleme
yöneltmnekt maddi destek sağlamaktadı r. Bu yönlendirnıe ile gelinen nokta başlangı çta dile getirdi ğimniz 'endişelerimi hald ı çıkarm ıştır. Stajyerler sınavdan uzaldaşmış, kendi baro yönetimlerine ( İstanine husumet besler hale getirilmiştir.
bul Barosu yönetimi d ışında) ve Türkiye Barolar Birliğ
Türkiye Barolar Birliği kapısında atı lan sloganlar stajyer avukatlar üzerinden Türkiye Barolar
ı yapılmak istendiğini göstermiştir. Ancak İstanbul Barosuna kayıtlı meslektaşlanmızın çok
Bir ği kavgas
büyük bir bölümünün İstanbul Barosu yönetiminin bu politikas ını desteklemedi ğine inan ıyoruz.
Türkiye Barolar Birliğ
inin, Avukatl ık Yasasının koyduğu kurallar kapsamında avukatl ık staj ve
sınavını en uygun koşullarda gerçeldeştirnıe yolundaki çalışrnalannı desteldiyor. Istanbul Barosu Ba şkan
ve Yönetim Kurulunu Istanbul Barosu üyesi mneslekta şlannııza şikayet ediyoruz.
Saygılarımla. 13.05.2002

U

A G.S.
v. Güneş ÜR
TEKIRDAG BAROSU BAŞKANI

TEKİRDAĞ BAROSU BA ŞKANu ĞI
TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞI BAŞKANLIĞINA
Ankara
Cumhuriyet Gazetesinin 10/05(2002 tarihli nushas ında 'KAMUOYUNA' başlığı ile tam sayfa
olarak yayı rünan ianda isimleri geçer' üyelerirneln bu konuda bilgi ve izinlen oftnad ı na ilişldn başvurulann ı
saygılarımla sunarım. 14/05/2002

U-

AV. Güneş GÜRSELER

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI
Dd: Tekirdağ Barosu avukatlanndan Adamı Kesör ve altı arkadaşı nın 1410512002 tarihli dilekçesi ve
elindeki Türkiye Barolar Birli ğ?ne göndenirnek üzere irnzaiat ılrnış yazı.
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TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANLIĞ INA
Cumhuriyet Gazetesi 0/05/2002 tarihli nüshasrnda 'KNIUOYUNA" ba şliğı ile tanı sayfa olarak ya)ınlanan
ilanda isrnimiz isteğimiz ve bilgimiz dışında kullan ılm ıştır
09/0212032 tarihinde Istanbul'da düzanleneh Stajyer Aüatlar Forumu öncesk ıd bu toplarıünın haarl ıldan
için Tekirdağ'a gelen, Istanbul Barosu stajyerlerinden Güçlü Sevimli'nin s ınavla ilgili sorunların Türkiye
Barolar Birliğine iletilnıek üzere haarriandığını belirttiği ve başhğı da 'TÜRKİYE BAROLAR BIRLIĞI'NE"
olan. elde sonuduğumuz yarım sayJ ık metni irçzaiadık lrnzaiad ığımız metniR ya>nlanan ilan metni ile bir ilgisi yoktur.
lrnzarntzın bu şekilde kullanılacağı da bizlere bildirilmemi ştir.
Bilgilerinize sayglanmizla ısjnanı 4/0512002
Av. A7jsebir cAv. 7Azar Av. Fa42Z

ıknaz

vil

Av. Niprnezolu
Jr

-e tit
-'
.rJ3t b

TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞ I BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Son günlerde stajyer Awkatlann, Tür1'e genelinde, Avukatl ık Sınavı nın kald ıriıması ve Sınavın
yapılış biçimi konusunda çeşitli açıklamalar, dahası eylemler d(frenledikleri göalenrniştir özellikle 10 Mayıs
2002 günü Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Ankara'da Birliğimizi de hedef alarak eylem yaptıldan
Bi1mn Sayı n Başkanaıı istifaya çağırdıklan Görsel ve yanl ı bası ndan öğrenilmtir, Bu Murnlan onaylamak
mümkün değildir.
Kuşkusuz hak anmak her 4, kurumun haldod ır. Ancak Stajyer Avtikaüann bu haldann ı başka
zeminlerde ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclrsi gibi yasaların yapı ldığı ve çık.anld ığı, değiştirildiği
yerlerde arayarak onun mücadelesini yapacak yerde, Birli ğimiz ve Barularınıız Hedef gösteıilerek eylem
yapıhıasnı onaylaınıyoniz Insanlanr haldannsavıjn,jcukonun,undaki bLrmee ğin adaylan olan stajye$erimin
böyle bir yolu seçmi ş olmalarını anlamak mümkün creelcir.
Baromuz Aı.tıkaflic Snavfn ın yapılmasındar yanadr. Bağ bir anlatmla Saavın KALDIRLMASINA
kesinlikle karşıdır. Ancak Sınavın yapılış biçimi konusunda Türkiye Barolar Birli ğinin yaptığı girişimleri
onayhyonjz. Stajyeılenmizin de bu bilinç içinde olmaları, hareket etmeleri gerekir.
Stajyerler Ankara'da yaptildan Eyla ıılerde ve Açddarnalaıda Birlik Başkanımın ve yönetimi istifaya
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çağnTnaktadırlar. Neden çagşrdddannı kendileri de bmemektedi ı1er. Çünkü, ynkanda da belirtti ğim gibi,
bu husus tamamen meclisin i şidir. Bildiğimiz kadan ile say ın birlik başkanımız ve birliğirnız st4yeılerin
sonınlan ile bu güne kadar gerekti ğinden de fazla zaman harcayarak çeşitli kademelerde mücadele
in gerek Üniversiteler arası kanjl ile yapılan görüşmelerde ve gerekse Baro Başkanlan
verrn*rdir. Örneğ
toplantsında aynrıtlı olarak ele al ınantst konu bir çok Baro Ba şkanın ın karşı çıkmas ına rağmen. Sayın
Birlik Başkanımızın da isteği üzerine stajyer' Avukatlar adına bir temsilcileri konu şma yaparak soninlannı
dile getirmiştir.
Bu denli aç ık bir tutuma karşın, Statr Aütlann Bh1mize yönelik açddarnaiann ı ve elerni
oraylamanıiz rnünıldln değildir. Bu konuda Baliğimialn alaağı kararlara ve göstereceği tepkilere katlac4mo
beliftr. desteğ
imizin süreldi ve tam oldu ğunu açıldıyor ve saygşlar sunuyonn.
TRABZON BAROSU M ŞIW'JLJÖ ADINA

-

Av. Hamit ŞİMŞEK
Baro Başkanı

a
ŞANUURFA BAROSU
Sayı: 509
TÜRKIYE BAROLAR BiRli Ğİ BA.ŞKANUĞ INA
ANKARA
80>11k bir sab ır ve uzun süren mücadele ve beIde'i şten sonra t 0 Mayıs 2001 giirü kabul edilip
yürürlüğe giren ve önemli kannımlar sağlayan Avukatl ık Yasasfnın;
Son günlerde ievsiz hale getirilmeye çai ışıldığjnın ömnelderini yaşamaktayız.
4667 sayılı Avukatl ık Yasası'nın 35. Maddesindeki anonim şirketlere ilişkin hüküm Bakanlar Kumlu
kararıyla işlevsiz hale getin1mtir.
Bu kerre öğretmen avulca-ttara ilişkin 10 Mayıs 2002'de yürürlüğe girecek hükmün ortadan eldnlrras ı
için TBMM'inde değişildik çalışmalarının son aşamaya geldiğ
'Yine sınava ilişkin yasa hüknünün stajyeılere ğQsiz hale getir*neye çait5ildigi yalondan zienilmekiedir.
Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak zorlu bir uğraştan sonra yürürlüğe sokulan yasaya yönelik
bu tavaiara karşı koyma gereldiliği olduğuna inanıyoruz
Urfa Barosu Yönetim Kurulu olarak yasanın mevcut halinden yana tav ır koyarak i şlevsizleştimme
çabalarına karşı mücadele edecegimb bileirir.
Türldye Barolar BirliğVnin de bu konuda ayn ı anlayış içinde ve daha kararl ı biçimde seri yan ıt ve tavırlar
geliştireceği inancıyla sayglar sunanı
Şanlıurfa Barosu YönetMı Kurulu
adra

Baro Başkanı
Av. F. Sabri ÇEPIK
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19.12.2001 tarih ve 24615 say,!, Resmi Gazete'de yay ı mlanarak
yürürlüğe giren Stal Kredi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin
Değiş tirilmesine Dair Yönetmelik 03 Temmuz 2002 günlü 24804
sayılı Resmi Gazete'de yayı mlanarak yürürlüğe giren metin

MADDE 1 - 19/12/2001 tarihli 24615 say ı l ı Resmi Gazete'de
yayı mlanan Türkiye Barolar Birli ği Staj Kredi Yönetmeli ğinin 10 uncu maddesi
a şa ğı daki şekilde değiştirilmi ştir.
"Madde 10— Kredi ba şvurusuna;
a)Türkiye Barolar Birli ği tarafı ndan belirlenen ba şvuru formu,
b)Stajyerin staj listesinde kay ı tl ı oldu ğunu gösteren baro yaz ısı ,
c) Stajyerin üstlenece ğ i yükümlülükler, geri ödemenin biçimi ve tebligat
adresi ile kefille ilgili belgelerin yer ald ığı kredi sözleşmesi,
d) Kredinin ödenmesi için gereken di ğer bilgi ve belgeler, eklenir."
MADDE 2 - Ayn ı Yönetmeli ğin 11 inci maddesi a şağı daki şekilde
deği ştirilmi ştir.
"Madde 11 —Barolara yap ı lan kredi ba şvuruları Türkiye Barolar Birli ğine
gönderilir. Kredi isteminin ko ş ullara uygunlu ğu Türkiye Barolar Birli ği Yönetim
Kurulunun yetkilendirdi ği üyeleri taraf ı ndan incelenerek kabul edilir. Yap ı lan
inceleme sonucu koşullara uygun bulunmayan başvurular Yönetim Kurulu
tarafı ndan karara ba ğlan ı r. Kredi ba şvurusu ile ilgili karar 30 gün içinde stajyere
ve Barosuna bildirilir."
MADDE 3— Ayn ı Yönetmeli ğin 12 nci maddesi aşa ğı daki şekilde
değiştirilmi ştir.
'Madde 12 - Staj listesinde yaz ı l ı stajyere kredi, talep tarihinden
ba şlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir. Kredi talep eden stajyer; staj
süresinden daha k ısa süreli kredi talep ediyorsa bu istemini ba şvuru tormunda
belirtmek zorundad ı r. Hakl ı nedenlerle staj ı n uzamas ı halinde uzayan süre için
kredi ödemesine devam edilir. Ancak, Avukatl ık Kanununun 25 inci
maddesindé yer alan staj ı n uzatı lmas ı durumlar ı nda uzayan süre için
kredi verilmez.'
MADDE 4—Ayn ı Yönetmeli ğin 13 üncü maddesi a şa ğı daki şekilde
değiştirilmi ştir.
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'Madde 13— Kredi tahsis edilen stajyer için Türkiye Barolar Birli ğinde bir
dosya aç ı l ı r ve krediden yararlanan stajyer ile ilgili kay ıt ve ödemeler bu dosyada
saklan ı r. Uyumsuzluk ve uyuşmazl ı k durumunda bu dosya içeri ği esas al ı n ı r.
Kredi başvurusu kabul edilen stajyere kredi tahsis numaras ı verilir. Kredi
ödemeleri için Türkiye Barolar Birli ği bir banka ile anla şabileceği gibi günün
koşulları na göre h ı zl ı , pratik ve güvenli bir ba şka ödeme sistemine de geçebilir.
Kredi ödemeleri staj süresince ayl ı k peşin taksitlerle yap ı labileceği gibi fon
hesapların ı n müsait olmas ı koşulu ile üç aya kadar peşin ödeme de yapabilir.
Banka kanal ıyla ödemelerde stajyerin hesab ı na yat ı nlan taksitler yatı rı ld ığı
tarihte stajyere ödenmi ş sayı l ı r.'
MADDE 5 - Ayn ı Yönetmeli ğin 16 nc ı maddesinin birinci cümlesinde yer
alan "kredi almaktan vazgeçmesi' ibaresi madde metninden ç ı karı lm ıştı r.
MADDE 6 - Ayn ı Yönetmeli ğin 18 inci maddesi a şağı daki şekilde
deği şti ri 1m i ştir.
"Madde 18 - Stajyere ayl ı k olarak ödenen kredi, ödeme tarihleri itibariyle
stajyerin hesab ı na borç olarak yaz ı l ı r. Geri ödeme miktar ı ; muacceliyet
tarihindeki borç miktarı na bu miktarı n %30 u faiz olarak ilave edilmek suretiyle
tespit edilir ve tespit edilen bu toplam borç miktar ı stajyere ve kefillerine
bildiri 1 ir.
Uygulanacak faiz basit faiz olup bir kere hesaplan ı r ve bu Yönetmeli ğin 19
uncu maddesinde belirlenen geri ödeme süresi içinde borcun tamam ı ödendi ği
takdirde ba ş ka faiz talep edilmez."
MADDE 7 - Ayn ı Yönetmeli ğin 19 uncu maddesi a şağı daki şekilde
değişti rilmişti r.
"Madde 19 - Stajyerin kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren yirmidört
ay sonra muaccel hale gelir. Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyar ı nca
hesaplanan toplam borç muacceliyet tarihinden itibaren kredi kullan ı m taksit
sayıs ı n ı geçmemek koşulu ile ayl ık taksitler halinde geri ödenir. Toplam borcun
muacceliyet tarihinden önce tamamen geri ödenmesi dürumunda herhangi bir
faiz talep edilmez.
Kredi borcundan, kefiller de mü ştereken ve ıtüteselsilen sorumludur.
Avukatl ı k Kanununun 25 inci maddesi nedeniyle uzat ı lan staj süreleri,
kredi geri ödeme ba şlangıç tarihinin belirlenmesinde dikkate al ı nmaz."
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Yürürlük
MADDE 8 - Bu Yönetmelik yay ım ı tarihinde yürürlü ğe girer.
Yürütme
MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim
Kurulu taraf ı ndan yürütür.
e

TBB'nin 13 Aralık 2002 günlü duyurusu:
Staj Kredisi Yönetmeli ği çerçevesinde ç ı karı lan 0702.2002 tarih 2002/5
genelge paralelinde stajyer Avukatlara Ocak 2002 ay ı ndan itibaren kredi
kulland ı rı lmaya ba şlanm ış olup, duyurumuz tarihi itibariyle yakla şı k 3144
stajyer kredilendirilmi ştir. Kredilendirme i ş lemine geçi şten buyana görülen ve
genellik arz eden eksiklikler a şağı da maddeler halinde belirtilmi ştir.
1- Sözleş melere pul yap ıştı rı lmamakta ve pullar iptal edilmemektedir.
08.10.2002 / 68 say ı l ı duyurumuzda belirtildi ği gibi(toplam kredi tutar ı n ı n
0/00 7,5 oran ı nda) damga pulları n ı n sözleşmeye yap ışt ı rı lmas ı ve sözleşmenin
her bir sayfas ı n ı n borçlu ve kefil taraf ı ndan imzalanmas ı gerekmektedir.
2- Kredi talep ba ş vurusunda kredi talep eden stajyerin imzas ı ile
müracaat tarihi yer almamaktad ı r. Kredi talep ba şvuru formu eksiksiz
doldurulmal ıd ı r.
3- Kredi talep formunun baro onay k ısm ı genel olarak kime ait oldu ğu
belli olmayan bir imza ile birli ğ imize sevk edilmektedir. Baro onay ı yapı l ı rken,
staj baş langıç ve biti ş tarihlerinin do ğ ru olarak kaydedilip edilmedi ğinin kontrolü
yan ısı ra, onay bölümünün onay ı yapan yetkilinin ismi ile baro ka şesi veya
mührü ta şı mas ı gerekmektedir.
4- Kredi taleplerinin mümkün oldu ğu kadar k ı sa sürede birli ğim ı ze
gönderilmesi esast ı r. Uygulamada taleplerin biriktirilerek toplu olarak
gönderildi ği müşahade edilmektedir. Birli ğimize intikal eden kredi talepleri
azami bir haftada neticelenmekte, banka hesab ı açı lmakta ve kredi tutar ı
hesaba intikal ettirilmektedir. Biriktirilerek ve toplu olarak gönderilen kredi
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talepleri Bankan ı n da i şini artt ı rmakta ve kredinin gecikmesine neden
olmaktad ı r.
5- Ikametgah belgelerinin üzerine adreslerin tam ve do ğ ru yaz ı lrnas ı nı n
yan ı s ı ra posta kodunu ve telefon numarası n ı n mutlaka belirtilmi ş olmas ı
gerekmektedir. Aksi durumda, kredi bildirimleri geri dönmekte, bankan ı n
gönderdi ği ATM şifreleri ele geçmemektedir. Bu nedenle, özellikle posta kodu
belirtilmeyen, adresleri yetersiz olan taleplerin banka hesab ı aç ı lması mümkün
olmayacaktı r.
6- Kredi tahsis edilen stajyere ve barosuna bilgi verilmekle birlikte, bir çok
stajyer kredisinin ç ı k ı p çı kmad ığı m, telefon açarak ö ğrenmek istemektedir. Staj
kredi servisinde çal ışan kı sıtl ı sayı l ı elemanları m ız telefonlara yan ıt vermekten
mutad i şlerini yapmaya zaman bulamamaktad ı rlar. Bundan böyle, kredi tahsis
edildi ğ i tarihte ilgili stajyerin barosuna fax yoluyla bilgi verilecek ve stajyerler
kredinin tahsisini barolar ı ndan öğreneceklerdir.
7- 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren (staj kredi yönetmeli ğinin md.12
gereğ i) geriye dönük olarak kredi tahsis edilmeyecek, kredi talep tarihinden
ba şlayarak yasal staj süresince verilecektir. Aç ı klamak gerekirse, Aral ı k 2002
ayı nda staja baş lam ış olan stajyer Mart 2003 ay ı nda staj kredisine ba şvurmu ş
ise, Mart 2003 ay ı ndan ba ş layarak yasal staj süresi boyunca
kredi lend iri lecekti r.
Yukarı da belirtilen ve genellik arz eden eksilüerinin ortadan kald ı rı lması n ı
teminen bu konuları n stajyerlerimize duyurulmas ı n ı ve barolar ı m ı z ı n bu
hususlara özen göstermesini saygı ları mla rica ederim.
.
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Türkiye Barolar Birli ği
Staj Kredi Çizelgesi
Tarih 01.01.2002-----28.03.2003
Adet
120
16
20
3
9
989
123
1
54
14
0
3
0
0
6
70
11
2
24
43
84
12
20
16
37
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Kredi Gönderimleri (toplam)
Adana
Ad ıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Ayd ı n
Bal ı kesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Ça n kı rı
Çorum
Denizli
D. Bak ı r
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum

Ödenen Meblağ (TL)
3.841.500.000.000
109,800.000. 000
14650000000
15200000000
3100000000
7800000000
838.100.000.000
99550000000
1000000000
47850000000
12650000000
0
2800000000
0
0
4050000000
64900000000
9700000000
2200000000
22800000000
38400000000
72800000000
11000000000
20250000000
13500000000
30800000000
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65
66
11
1
0
28
11
71
1330
350
5
14
57
4
14
60
183
9
30
30
24
8
22
0
7
5
14
4
12
41
2
1

Eskişehir
G.Antep
Giresun
Gümüşane
Hakkari
Hatay
Isparta
Içel
Istanbul
Izmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kı rklareli
Kı rşehir
Kocaeli
Konya
Kütayha
Malatya
Manisa
K. Mara ş
Mardin
Muğla
M uş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
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55500000000
61150000000
10700000000
1100000000
0
23950000000
11350000000
62500000000
1.189.900.000.000
318.250.000.000
3900000000
10700000000
49800000000
4500000000
12100000000
54700000000
15295000000000
8400000000
25000000000
23450000000
19700000000
5900000000
18150000000
0
6200000000
4000000000
12150000000
2850000000
10950000000
35850000000
1700000000
1200000000
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12

Sivas

23

Tekirdağ

20550000000

16

Tokat

13450000000

23

Trabzon

19450000000

0

Tunceli

0

28

Ş . U da

26400000000

21

U şak

16600000000

12

Van

10300000000

11

Yozgat

22

Zonguldak

19950000000

17

Aksaray

14650000000

0

Bayburt

0

'5

Karaman

4500000000

8

K ı rkkale

6300000000

14

Batman

11100000000

8200000000

0

Şı rnak

0

1

Bartı n

1200000000

0

Ardahan

1

Id ı r

0

Yalova

6
ün

Ka rsbü k

10

Osmaniye

9400000000

Düzce

2350000000

3
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9800000000

0
400000000
0
5450000000

Kilis

0
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AVUKATLARININ ÜZERLER İ N İ N ve
EVRAKLARININ ARANMASI
Adalet Bakanh ığı , İ çİş lerİ Bakanl ığı ve Sağl ı k Bakanl ığı tarafı ndan haz ı rlanan
ve toplulu ğumuzda "Üçlü protokol" olarak adland ı rı lan genelge ç ı karı ld ığı
günden bu yana sorun olmuş ve bugün de hala sorun olmaya devam
etmektedir.
Üçlü protokolde cezaevine görü ş meye giden avukat ı n üzeri ve evrakları n ı n
aranmas ı konusunda düzenlemeler yap ı lm ıştı r.
Bu düzenleme ve uygulamaya karşı jürkiye Barolar Birli ği ve Barolar ı m ı z,
"Baro Ba ş kanları ortak toplant ısı nda al ı nan bir dizi kararlar doğrultusunda"
eylemler yapm ışlard ı r. Bir süre cezaevine görü şmeye gitmeyi durdurmu şlard ı r.
Üçlü protokolün ilgili maddelerinin iptali için Dan ıştay'da dava
aç ı lm ış ,fakat dava reddedilnı i ştir. Karar Birliğimizce temyiz edilmi ş olup,halen
temyiz aşamas ı ndad ı r.
Öndeki dönemde Avukatl ı k Yasas ı 'nda deği ş iklik yapan yasaya ili ş kin
çal ış maları n sekteye u ğramaması için eylemlerde deği şiklik yapı lm ış ve TBMM
üyeleriyle diyalog yoluna gidilmi ştir.
Bu çabalar sonucunda, Adalet Komisyonu Ba ş kan ı Kütahya Milletvekili
Emin KARAA, Bursa Milletvekili Ali ARABACI ve Hatay Milletvekili Nam ı k
Kemal ATAHAN komisyon çal ışmaları ve konunun TBMM gündemine getirilmesi
aşamas ı nda çok ciddi çal ış malar yapm ış lar ve katk ıda bulunmu ş lard ı r.
Yasa tasarısı n ı n TBMM gündemine gelmesinden sonra,TBMM üyeleriyle
temaslar s ı kla ştı rı lm ış ; siyasi parti liderleri ve grup temsilcileriyle temaslar
yap ı lm ıştı r. Bunun sonucunda Avukatl ı k Yasası temel yasa kabul edilip, paket
halinde görü ş ülerek yasala ştı rı lm ıştı r.
Bu yasa çal ış maları s ı ras ı nda büyük emek ve destek veren ba şta Sayı n
Av.Emin KARAA olmak üzere Say ı n Av.Ali ARABACI ve di ğer parlamenterlere
teşekkür ediyoruz.
Yasan ı n 58.maddesinde yap ı lan düzenleme ile, "Avukatlar ı n,Avukatl ı k
veya Türkiye Barolar Birli ği,ya da baroları n organları ndaki görevlerinden doğan
27 Olağan Genel Ku,ul
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veya görev sı ras ında iş ledikleri suçlardan dolayı haklarında soru şturma,Adalet
Bakanl ığı 'n ın vereceği izin üzerine, suçun i şlendiği yer Cumhuriyet Savcı sı
tarafı ndan yap ıl ır . Avukat yaz ı haneleri ve konutları ancak mahkeme karar ı ile
ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savc ısı denetiminde ve
Baro temsilcisinin katı l ı m ıyla aranabilir. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri
d ışı nda avukatı n üstü aranamaz" hükmü getirilmiştir.
Avukatl ı k Yasas ı'ndaki bu aç ı k hükme ra ğ men, üçlü protokole iliş kin
sorunlar devam etmi ştir.
Bu konuda Adalet Bakanl ığı tarafı ndan çeşitli genelgeler ç ı karı lm ıştı r.
Cezaevine giriş s ı rası nda avukatlar duyarl ı kap ı dan geçerken cihaz sinyal
vermekte ve hatta avukatları m ızı n ayakkab ı ları dahi ç ı kartı lmaktad ı r. Bu konuda
Adalet Bakanl ığı 'n ı n yay ı nlam ış olduğu ve "galoş genelgesi" olarak an ı lan
genelge ibret vericidir.
Sorunun çözümü için Adalet Bakanl ığı 'nda yasa çal ış maları yap ı lm ış ve
TBMM ne gönderilmi ştir.
Türkiye Barolar Birliği ve Baroları m ızı n tepkileri nedeniyle uzun süre yasa
tasarı lar ı görü ş ülmemi ştir. "3 Kas ı m seçimlerinden sonra yeni olu şan
parlamentoda konu gündeme gelmi ş ve adalet komisyonu ile alt komisyondaki
çal ışmalara Birlik Ba şkan ı ,Ba ş kan Yard ı mc ı sı ve diğ er Birlik yetkilileri
kat ı lm ışt ı r.Bu temaslar sonucunda avukat ı n evrakları n ı n aranmas ı na ili şkin
düzenleme kald ı rı lm ış ,fakat avukatı n duyarl ı kapıdan geçmesi kural ı
getirilmi ştir.
Bu konuda, "TCK ile Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakk ı ndaki
Kanunda Deği şiklik Yap ı lması na Dair 4806 Say ı l ı Yasa" çı karı lm ışt ı r.
Her ne kadar, bu konuda yasal düzenleme yap ı lm ışsa da,cezaevlerine
giri şte yap ı lan uygulamalar duyarl ı kap ı dan geçerken cihazlar ı n sürekli sinyal
vermesi bu konunun hala çözülemedi ğini göstermektedir.
Türkiye Barolar Birliği bu konudaki çal ış maları n ı sürdürmekte olupsonuna
kadar sürdürmeye devam edecektir.
Konuyla ilgili duyurular ve bas ı ndaki yans ı maları a şa ğı dad ı r.
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Ankara 16110/2002

BARO BAŞKANLIĞI

DUYIJRU: 2002/69

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genci Müdürlü ğü'nden alınan 10.10.2002
günlü Ks: 11. 24-117 say ılı "Sosyal Faaliyette?' konulu genelgenin bir örne ği ile, yine aym
Bakanlıktan alınan 10.10.2002 günlü 0713319 say ılı 'T Tipi kapalı cezaevinde hükümlü ve
tutuklu ziyareti nedeniyle cezaevine gelen avukat ve ziyaretçilerin ayakkab ı kontrolü snasmda
idarece kendilerine zorunlu terlilc verilmesi uygulamas ına son verildi ğine" ilişkin genelgenin
bir örne ği elde gönderilmiştir.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.

Türkiye Barolar Birli ği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

Ek1:2

Adres : Karanfil Sokak No 5162 06650 K ızılay - ANKARA
Tel :425301142536l941805124181346 Faks 4l87SS7
Internet Adresi www.barobirlikorg.tr e-mail: admin©barobirtik.orgtr
• 27. Olağan Genel lüınıl
Çalışma Raporu

ısı

AVUKATLARININ ÜZERLER İ Nİ N ve EVRAKLARININ ARANMASI
10-OT-2ea2 17 : 01 FRa'l ÇZ£T Ofl<NLIGI BRSIN

TC 41877

T.Ğ .
ADALET BAKANLIGI
CEZA VE TEVK İFEVI-ERİ GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü
KISIM 5
ANKARA
... ı ... ı200z

Sayı
Konu;

1LUu02.07 '
TEKİRDAĞ CUMHURIYET BAŞSAVCILIĞINA

P tipi kapak cezaevjnjzde hükmIü ve tutuklu ziyaret görü ş meleri nedeniyle
cezaevine gelen avukat ve ziyaretçilerin ayakkab ı kontrolü s ırası nda Idarece
kendlleılne zorunlu terlik verilmesi ııy ıılnmasına son verilmiştir.
Ayakkabı korıtrallerinde, isteyenlere ücreti kar şı l ığında, kapal ı poşet içeriSrı de
elyaf terllk vöya galoş verllecekiir.
Elyaf terlik veya galoş lar cezaevi kantini vas ıtas ı ile sat ın al ı narak kontrol
noktalarında hazır bulurıdurulacaktır.
EIyf terlik ve galo ş almak istemeyenler için, temiz ve hijyenik şekitde üretilmi ş
yeterli miktarda terlikde ayni kontrol noktalarında hizmetesunulacaktır.
Uygulaman ı n bu doğrultuda gerçekle ştirilmesini ğnmle rica ederim
Mehmet ĞZTOSLIN
Bakana
akim
el dür.
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TL.
OAN 1 Ş TAY
Onuncu Daire
Esas Na: 2000/776
Karar Na: 2002/2531

Davac ı

: Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Av.Tülay Y ı lmaz

Vekili

AN
\..

Karanfil Sok.5/62 - K ı z ı lay/MMRA
Davac ı Yan ı nda Davaya
Kat ı lanlar

İ stanbul Barosu Ba ş kanl ığı ,
Zonguldak Barosu Ba ş kanl ığı .
Amasya Barosu Ba ş kanl ığı .
Giresun Barosu Ba ş kanl ığı .
Eski ş ehir Barosu Ba ş kanl ığı ,
İ ziıı ir Barosu Ba ş kanl ığı .
Adana Barosu Ba ş kanl ığı .
Ayd ı n Barosu Ba ş kanl ığı ,
Yozgat Barosu Ba ş kanl ığı ,
Bursa Barosu Ba ş kanl ığı ,
Kars-Ardahan Barosu Ba ş kanl ığı ,
Malatya Barosu Ba ş kanl ığı .
Manisa Barosu Ba ş kanl ığı .
Kastamonu Barosu Ba ş kanl ığı .
Ordu Barosu Ba ş kanl ığı .

Daval ı lar

1-Adalet Bakanl ığı . MKARA
2-Sa ğl ı k Bakanl ığı . MLKARA
3 . İ çi ş leri Bakanl ığı . ANKARA

istemin

Özeti

Dayal ı idareler aras ı nda imzalanan ve 17.1.2000

tarihinden itibaren tüm ceza ve tutukevlerinde uygulamaya konulan protokolün
6.11/2. 11/3 ve 24. maddeleri ile Adalet Bakanl ığı Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlü ğ ünün 14.1.2000 tarihli ve Jandarma Genel Komutanl ığı n ı n 12.1.2000 tarih
ve 9037 say ı l ı i ş leinlerinin; avukatlar ı n ba ğı ms ı z savunmayı temsil ettikleri
yasa ile belirlenen görevlerini yaparken yarg ı n ı n di ğer organlar ı ndan farkl ı
statüye tabi tutulmalar ı n ı n hukuk devleti ilkesine ayk ı r ı oldu ğ u, ceza ve tutuk
evlerindeki görevlilere ve jandarmaya avukat ı n üzerindeki ve çantas ı ndaki

evraklar ı inceleme yetkisi verildi ğ i. savunma hakk ı n ı n k ı s ı tland ığı iddialar ı yla
iptali istenilmektedi ı-.
Day al ı
İ dareler Savunmas ı n ı n Özeti Üst aranmas ı na ili ş kin hükümlerin
daha öncede genelge ile uyguland ığı , amac ı n pek çok ve çe ş itli sorunlarla iç içe
bulunan cezaevlerini d ış ar ı dan gelebilecek her türlü tehlikeye ve tehdide kar şı

korumak oldu ğ u, savunmaya yönelik hiç bir hakka k ı s ı tlama getirilmedi ğ i, di
ğer
ülkelerde de avukatlara a yr ı cal ı k tan ı yan düzenlemelere yer verilmedi ğ i.
cezaevlerindeki i ş leyi ş üç bakanl ığ a sorumluluk yükledi ğ inden protokol yap
ı larak
düzenleme yoluna gidildi ğ i, aramaya esas al ı nan kriterin yarg ı n ı n unsuru olmak

de ğ il asayi ş ve güvenlik unsuru oldu ğ u, cezaevlerinin kap ı s ı
ndaki duyarl ı
geçitten hiç bir ay ı r ı m yap ı lmadan herkesin geçece ğ i ancak el ile aramada mülki
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T.C.
DANI Ş TAY
Onuncu Daire
Esas No: 2000/776
Karar Na: 2002/2531

.2.
Y.

idare amiri ve hakimin tabi oldu ğu yasa gere ği ayr ı k tutulduğ u, dav"jşjP'
düzenleyici i şlemin Tüzük ve Yönetmelik hükümlerini açı klay ı c ı nitelikte
bulundu ğu sav ı yla davanı n reddine karar verilmesi istenil ımektedir.
Elmas Mucukgil
D.Tetkik Hakimi
Ceza infaz ve tutukevlerinde uygulamaya konulan
Düşüncesi
protokolün 6. 11/2. 11/3 ve 24. maddeleri ile Adalet Bakanl ığı Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlü ğünün 14.1.2000 tarihli ve Jandarma Genel
Koıııutanl ığı nı n 12.1.2000 tarihli i şlemlerinin iptali istemiyle aç ı lan davada,
ceza ve tutukevlerinin özel durumu gereği asayi ş ve güveni sa ğlamakla yasal
olarak yükümlü olan idarelerce bu yükümlülü ğün öngörülen şekilde yerine
getirilebilmesi için uygulamaya yönelik olarak baz ı ayrı nt ı lar ı düzenlemek
amacı yla protokol haz ı rlamışt ı r. Protokol'ün 6. 11 ve 24maddelerinde ceza
infaz ve tutukevlerine giri ş çı kışlarda yapı lacak araman ı n şekli belirlenmi ştir.
Sözkonusu kurumlar ı n i şleyi ş i gereği diğer kurumlardan daha özel bir
aramayla giri ş çı k ış ları n sağlanacağı kuşkusuzdur.
Her ne kadar 1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanununun 4667 say ı l ı Yasa ile deği şik
58. maddesinde, avukatlar ı n suçüstü halleri hariç aranamayaca ğı öngörülmüş ise
de protokolde yeralan düzenlemenin bu yasa hükmünü s ı n ı rlayı c ı nitelikte
olmad ığı açı ktı r.
Protokol ile öngörülen araıııan ı n idari i ş leyi ş i sağlamaya yönelik kamu
düzeni ile hizmetin gere ği yapı ld ığı açı k olup, Yasada açı klanan anlamda bir
arama olmad ığı sonucuna ulaşı l ımaktadı r.
Bu itibarla, dava konusu protokolün iptali istenilen hükümleri ve dayal ı
idarelerce tesis edilen 14.1.2000 tarihli ve 12.1.2000 tarihli i şlemlerde hukuka
ayk ı r ı l ı k görül ıııedi ğinden davan ı n reddi gerekti ği düşünülmektedir.
Bilgin Ar ı san
Dan ıştay Savc ı s ı
Dava Adalet Bakanl ığı . İ çi şleri Bakanl ığı ve Sağl ı k
Düşüncesi
Bakanl ığı tarafı ndan 6.1.2000 tarihinde imzalanan ve 17.1.2000 tarihinde
yürürlüğe giren 'Ceza İ nfaz Kurumlar ı ile Tutukevlerindeki Yönetim. D ış Koruma
ve Sağl ı k Hizmetlerine i şlerlik kazand ı r ı lmas ı na ili şkin Protokol' ile bu
protokolün uygulanmas ı yönünde tesis edilen 14.1.2000 günlü Adalet Bakanl ığı
ileminin ve İ çi şleri Bakanl ığı Jandarma Genel Komutanl ığı n ı n 12,1.2000 tarihli
i şleminin iptali talebiyle aç ı lmıştı r.
Dava konusu 6.1.2000 tarihinde imzalanan ve 17.1.2000 tarihinde yürürlü ğe
giren Ceza İ nfaz Kurumlar ı ile Tutukevlerindeki Yönetim D ış Koruma ve Sa ğl ık
Hizmetlerine I şlerlik Kazandı r ı lması na ili şkin Protokol ile bu protokolun
uygulanmas ı na ili şkin Adalet Bakanl ığı i şlemi ve bu düzenleyici i şlemlere
müstenid İ çi şleri Bakanl ığı Jandarma Genel Komutanl ığı nı n 12.1.2000 tarihli
i şlemi 2992 say ı l ı Adalet Bakanl ığı Teşkilat ve Görevleri Hakk ı ndaki Kanun
Hükmünde Kararnamenin De ği ştirilerek Kabulü Hakk ı ndaki Kanunun 2 inci maddesi A
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\4)

ve 3 f ı kralar ı amir hükmü Ile 647 say ı l ı Cezalar ı n Infaz ı Hakk ı ndaki Çanutjüö
inci--idZi-Y
öncü maddesi hükzı üne ve 3713 say ı l ı Terörle Mücadele Kanununun 16
ı
ndaki
Kanun ile
anelerin
Idaresi
Hakk
ı
Hapishane
ve
Tevkift
hükmüne ve 1721 say ı l ı
bu Kanuna müstenid Ceza İ nfaz Kurumlar ı ile Tevkif Evlerinin Yönetimine ve
Cezalar ı n İ nfaz ı na Dair Tüzü ğün 107 üncü maddesi d f ı kras ı hükmü Ile, 26 inci
maddesi hükmüne ve 5442 say ı l ı İ l idaresi Kanunu'nun 10 uncu ve 11 inci maddesi
ile 32 inci ve 33 öncü maddeleri hük ııı üne uygun bulundu ğ undan hukuki mesnedi
bulunmayan davan ı n reddi gerekece ğ i dü ş ünülmü ş tür.
TÜRK M İ LLET İ ADINA
Hüküm veren Dan ıştay Onuncu Dairesince gere ğ i dü ş ü ıj'üldü:
Dava, da y al ı idareler aras ı nda imzalanan ve 17.1.2000 tarihinden tibaren
tüm ceza ve tutukevlerinde uygulamaya konulan protokolün 6.11/2. 11/3 ve 24.
maddeleri ile Adalet Ş akanl ığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü ğ ünün 14.1.2000

tarih ve Jandarma Genel Komutanl ığı n ı n 12.1.2000 tarih ve 9037 say ı l ı

I ş lemlerinin iptali istemiyle aç ı lm ış t ı r.
2992 say ı l ı Adalet Bakanl ığı n ı n Teş kilat ve Görevleri Hakk ı nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin De ğ i ş tirilerek Kabulü Hakk ı nda Kanunun 1. maddesinde.

adalet kurumlar ı n ı n aç ı lmas ı , geli ş tirilmesi ve denetimi bu kanunun amaçlar ı
aras ı nda belirlenirken, 2. maddesinin 'a' f ı kras ı nda. kanunlarda kurulmas ı
öngörülen mahkemeleri açmak ve te ş kilatland ı rmak ceza infaz ve ı slah
kurumlar ı n ı , icra ve iflas daireleri gibi her derece ve her türdeki adalet
kurumlar ı n ı planlamak. kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini
yapmak ve geli ş tirmek. 'h' f ı kras ı nda. adalet hizmetleriyle ilgili konularda,

gerekli ara ş t ı rmalar ve hukuki düzenlemeler yapmak, görü ş bildirmek. Adalet
Bakanl ığı 'n ı n görevleri aras ı nda sayı lm ış . ayn ı Yasan ı n 11. maddesinin 're"

f ı kras ı nda ise, görev alan ı na giren konularda mevzuat yetersizli ğ ine ve
aksakl ığı na dair inceleme ve ara ş t ı rmalar ı yaparak, bakanl ığa tekliflerde
bulunmak, tüzük tasar ı lar ı ve yönetmeliklerini haz ı rlamak ve takip etmek, yarg ı

yetkisinin kullan ı lma alan ı na girmeyen konularda görü ş bildirmek ve genelge
düzenlenek. Ceza Infaz Kurumlar ı ve Tutukevleri Genel Müdürlü ğünün görevleri
aras ı nda say ı lm ış t ı r.

Ceza infaz Kurumlar ı ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve cezalar ı n İ nfaz ı na
Dair Tüzük'ün Ek- 1. maddesinde. Ceza İ nfaz Kurumlar ı n ı n disiplin ve asayi ş inin
sa ğ lanmas ı , yasa, tüzük, yö ııetmelik ve bakanl ı k genelgelerine uygun olarak

yönetil ızesi bak ı mı ndan yerel Cumhuriyet Savc ı s ı n ı n gözetim ve denetimi alt ı nda
oldu ğu. Cumhuriyet Savc ı s ı n ı n s ı k s ı k ve belirsiz zamanlarda infaz kurumunu
denetle yerek yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin uygulanmas ı n ı sa ğlayaca ğı ,
bu denetimlerde özellikle kaçıTı ayla ilgili
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nt

durulacag ı , Cumhuriyet Savc ı s ı n ı n, denetı mde gorulen eksiklik ve aeklk1ar\,;
denetleme defterine yazacağı ve bunlar ı n giderilmesi için gerekli
alaca ğı kural ı na yer verilmi ştir.
Yasayla belirlenen ko şulları n sağlanmas ı amacıyla ceza infaz kurumlar ı ve
tutukevlerindeki yönetim. d ış koruma ve sağl ı k hizmetlerinin bakanl ı klar ı n
i ş birli ğiyle daha düzenli ve ekili bir şekilde yürütülmesi için Adalet. içi ş leri
ve Sağl ı k Bakanl ı klar ı aras ı nda düzenlenen dava konusu protokolün 6. maddesinde;
eğitim ve öğretim çal ışmalar ı ile sağl ı k hizmetlerini yürütmek üzere, kurum
d ışı ndan görevlendirilecek her bran ştan öğretmen, öğretim üyeleri, müftü, vaiz
ve din adamlar ı , serbest çal ışan meslek sahibi esnaf ve sanatkarlar,
müzisyenler, konferansç ı lar, tabip, di ş hekimi ve sa ğl ı k memurlar ı ile hükümlü
ve tutuklu avukatlar ı , ceza ve tutukevine giri şte duyarl ı geçitten geçirileceği;
ayrı ca bu geçit ile idare binas ı aras ı nda cezaevi müdürünün görevlendirece ği bir
memur taraf ı ndan üzerleri, çanta ve e şyalar ı elle kontrol edilmek suretiyle
ikinci bir fiziki aramaya tabi tutulaca ğı . bu aramaya Adalet Bakanl ığı nca
atamaya tabi görevlilerden birisi ile rütbeli bir jandarma personelinin nezaret
edeceğ i. 11. madde 2. f ı krası nda. tutuklu ve hükümlülerin,avukat görü ş mahalline
al ı nmadan önce cezaevinde görevli iki memur taraf ı ndan elle üzerlerinin
aranaca ğı . yargı lama ve savunma ile ilgili olanlar hariç, bulunan her türlü
madde, eşyanı n, koğuşlar ı na dönerken kendilerine verilmek üzere al ı nacağı ve
muhafaza edilece ği, 3. fı kras ı nda, tutuklu ve hükümlülerin. avukat ı ile
görüştükten sonra koğuş una gitmeden önce farkl ı memurlar tarafı ndan tekrar
aranacağı ve avukat ı tarafı ndan kendisine verilmi ş evrak ve belge varsa:
yargı lama ve savunma ile ilgili olanlar ı hariç, görevli memurlarca düzenlenecek
bir tutanakla al ı narak Cumhuriyet Başsavcıl ığı na teslim olunacağı ,bu evrak ve
belgelerin suç teşkil etmedikleri ve yaln ı z savuhma ve yargı lama ile ilgili
olduklar ı nı n tespiti halinde savunma hakk ı nı - kı sı tlamamak için en seri şekilde
ilgilisine iade edilece ği, 24. maddesinde de. kapal ı infaz kurumlar ı ile
tutukevlerinin çeş itli kapı lar ı ndan giren ve çı kan motorlu veya motorsuz bütün
araçlar ı n.(mülki amir, hakimler.cumhuriyet ba ş savcı sı ve cumhuriyet savcı lar ı
ile bu s ı nı flardan sayılanlar. kontrolörler ve kurum müdürünün arac ı hariç)
jandarma taraf ından aranacağı öngörülmüştür.
Ceza ve tutukevlerinin özel nitelikte gözetim ve denetim gerektiren
kurumlardan oldu ğu, içerisinde bulunduğu koşulları n, bu kurumlar ı n i şleyi şinin
daha düzenli yapı lmas ı nı zorunlu kı ldığı tartışmas ı zdı r. Kurumun özelli ği gereği
içeriye giri ş ve ç ı kışlar s ı ras ı nda yapı lacak aramalar ı n da daha Özenli ve
ayr ı nt ıl ı olarak gerçekleştirilmesi zorunlu bulunmaktad ı r.
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Onuncu Daire
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5.
Bu nedenle, ceza ve tutukevlerindeki gözetim ve denetim görevinin en
etkin biçimde yap ı labilmesi ve avukatl ı k görevinin hertürlü isnat ve
iftiralardan da korunmas ı n ı sağlamak amac ı yla getirilen düzenlemede hukuka
ayk ı r ı l ı k görülmemi ş tir.

1136 say ı l ı - Yasan ı n 4667 sayı l ı Yasa ile de ğ i ş ik 58. maddesinde, a ğı r

cezay ı gerektiren suçüstü halleri d ışı nda avukat ı n üzerinin aranamayaca ğı hükmü
getirilmi ş ise de dava konusu protokol ve i ş lemlerde öngörülen arama amac ı n ı n.

nitelik ve kapsamı yukar ı da aç ı klarıd ığı üzere savunma hakk ı n ı n kullan ı m ı yla ve

4667 sa y ı l ı Yasa ile öngörülen esaslarla ilgisi bulunmamaktad ı r.
Bu durumda kamu yarar ı ve güvenli ğ i ile hizmet gereğ i olarak tesis edilen

düzenleyici i ş lemin iptali istenilen hükümleriyle bu do ğrultuda Adalet

Bakanl ığı n ı n 14.1.2000 tarihli ve Jandarma Genel Komutanl ığı n ı n 12.1.2000

tarihli i ş lemlerinde hukuka ve mevzuata ayk ı r ı l ı k görülmemi ştir.
Aç ı klanan nedenlerle davan ı n reddine, yarg ı lama giderlerinin davac ı

üzerinde birakilmasina

tarihinde oybirli ğ iyle karar verildi.
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Ankara a.ıorn2o32

Sayı :433

YÜRÜTMEYI DURDURMA STEML İ DIR

Danıştay Başkanl ığına surıulmak üzere
Danıştay 10. Daire Başkanlığma
Dosya No: 2000/776
Temyiz Eden (DAVACI)
VEKİLİ
Karşı Taraf (DAVALILAR)
Temyiz Edilen Karar
Tebliğ Tarihi

Türkiye Barolar Birli ği
Av. Tülay Y ı lmaz- Karanfil sok. 5162 K ızılay, Ankara
1-İçiş leri Bakanl ığı - Ankara
2- Adalet Bakanl ığı- Ankara
3-Sağlı k Bakanlığı-Ankara
Danıştay 10. Dairesinin26.6.2Ü02 tarih ve E.2000/776.
K200212531 say ılı davanı n reddine ilişkin kararı
12.8.2002
Temyiz Nedenleri

Dayalı Bakanlıklar tarafı ndan, ülke çap ı nda düzenleyici
bir iş lem olarak tüm ceza ve t ııtukevlerinde 17 ocak 2000 tarihinden itibaren uygulamaya
konan protokotün, savunma ve savunmay ı Üstlenen avukatlara ili şkin hükümlerinin iptali
istemiyle tarafımızdan aç ılan davamn reddine ili ş kin karar, hukukun genel prensipleri, usul.
yasa ve Özellikle 1136 say ılı Avukatl ık Kanunda de ğişiklik yapan 4667 say ılı yasa ile
getirilen düzenlemenin amac ına aykırı olduğundan kararın aşağı daki nedenlerle bozulmas ını
diliyoruz.
ı nda; "ceza ve tutukevleninin özel nitelikte
Mahkeme karar
gözetim ve denetim gerektiren kurumlardan oldu ğu ...... Kummun özelli ğ i gereği içeriye girış
olarak
ve çıkışlar s ırasında yapı lacak aramaları n da daha Özenli ve ayr ıntılı
gerçekleştirilmesinin zorunlu bulundu ğu" şeklinde yer alan gÖrü şe katılmamak mümkün
ır
değ ildir. "Ceza ve tulukevleri özel nitelikte gözetim ve denetim gerektiren kurumlardan" d
ın da daha
ve "kurumun Özelli ği gereğ i içeriye giri ş ve çıkışlar sırasında yap ı lacak aramalar
şka
Özenli ve aynnt ılı olarak gerçekle ştirilmesi" gerekir. Ne var ki bu "gereklilikler" ba
"vazgeçilmezlikleri" gÖzard ı etmemizin gerekçesi yap ılamaz.
Önenüe vurgulamaktay ı z ki Savunma;
vazgeçileınezliğinderı hareketle yarg ını n üç unsurundan biri olarak kabul edilmi ştir. Bu
nedenle yargının diğer unsuru olan "iddia" ve "karar" organlanndan farkl ı uygulamaya tabi
tutulamaz ve yasa hükümleri ile belirlenen bu statü, protokol düzenlemeleri ile ortadan
kaldınlaınaz. Bu gerçekler de, en az ce7.aevlerinin güvenli ğ i kadar önemli ve asla
yadsı namayacak toplumsal-hukuksal de ğerlerdır.
Adres: Karanfil Sokak No: 5162 06650 Kızılay - ANKARA
Tel:425 30 11 -425 36 19418 05 12-418 13 46 Faks :4187857
tntcnı et Adresi : wwwbarobirlik.org.tr e-mail: bbirlik<)barobirlik.Org .tr
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Say ı :

Ankara

4./P£12a0_

Dava dilekçesi ııde. Protokol hükümlerinin yarg ı lama faaliyeti ıı e katı lan
uıısurlar arası nda farkl ı düzenleme getirdiği. "savunma" makam ıntn temsilcisi olan avukatlar
ile iddia' ve "karar" makamları arasındaki bu farkl ıl ığı n giderilmesi gerekti ği ö ııe
sürülmüştür. Protokolün yarg ıçlar ve savcı lar için öngördüğü aramadan farkl ı bir aramay ı
avukatlar için öngören hükünılerınin, yarg ının üç unsuru aras ı nda eşitsizl ık ve farkl ı l ı k
yaratan bir durum oluşturması nedeniyle iptali gerekirken, arama yap ılma.s ın ııı gereklili ği
gerekçe gösterilerek bu farklıl ık ve eşitsizliğe cevaz verilmesine hukuken olanak
bulunmad ığı ndan kararı n bozulmas ı gerekir.
Mahkeme karar ında di ğer bir gerekçe olarak yer alan
"avukatl ı k görevinin hertürlü isnat ve iftiralardan da kon, ınmas ını sağlamak amac ı ile
getirilen düzenleme" ibaresini de anlamak ve hukuki bir gerekçe olarak kabul etmek mümkün
değildir. Her şeyden önce; 'avukatl ık görevinin hertürlü isnat ve iftiralardan da korunmas ı nı
sağlamak amac ı " ile düzenleme getirme görev ve yetkisi, da yal ı bakanitklara değ il, avukailara
ve barolar ile Türkiye Barolar Birli ğine aittir. Diğer yandan dosya içinde; davah kurumlar ı n
böyle bir düzenleme ya da mahkenıeııi ıı böyle bir değerlendirme yapmasını gerektirecek
herhangi bir bilgi ve belge de bulunmamaktad ır. Dosya içeri ğinde yer almayan. dolay ı sıyla
kanıtı buluııınayan varsaytm ve tevatüre dayal ı gerekçeyle hüküm tesis edilemeyece ğinden.
kararın bu nedenle de bozulnıası gerekir.
• Dava dilekçemizde yer alan ve pro ıokoltin iptali gereken
maddelerine ili şkin görüş ve iddialarımı zı da aşağı da bir kez daha say ın heyet ı nı zin dikkatine
sunarak; usul, yasa ve hukuka ayk ırı olarak tesis edilen mahköııe kararını n bozulmas ın ı talep
etmekteyiz;
• Bilindiği gibi; 1136 sayı l ı Avukatlık Kanununda yap ı lan
deği şiklik sonucu; Avukatların yargını n kurucu unsurlarından olan ba ğıms ız savunmay ı
serbestçe temsil ettikleri (A.K.Md.1) kabul edilmi ş ve ayrıca yasada; avukatlt ğııı amacını n
'her türlü hukuki nıesele ve anlaşmazl ı kların adalete ve hakkaniyete uygun olarak
çözümlenmesini ve "hukuk kurallar ı nı n tam olarak uygulanmas ı nı "lıeı ' derece yarg ı
organlar ı, resmi "e özel ki şi, kurul ve kurumlar nezdinde sa ğlamak" olduğ u "yarg ı
organları, emniyet makamları ve di ğer kamu kurum ve kurulu şların ı n avukatlara
görevlerinin yerine getirilmesinde yardımc ı olmakla yükümlü" oldukian (AK. Md.2) ve
avukatları n üzerlerinin, .a ğır cezay ı gerektiren suçüstü halleri d ışı nda aranan1ayaCal
(A.K. Md,37) da hükme ba ğlanmıştı r.
Anayasanıı zda Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti oldu ğ u
kabul edilerek savunma hakk ının kutsall ıı vurgulanan hükümleri ile Avukatl ı k Kanununun

Adres: Karanfil Sokak No 5/62 06650 K ızı lay - ANKARA
Tel :425301!-42536l9-4t80512-41$l346 Faks :4187857
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Sayı :

Ankara....
/ ....J199...

yukarı da amlan hükümlerini yok sayan dava konusu Protokol hükümlerinin iptali gerekirken
aksi yönde karar verilmi ş olmas ı bozmayı gerektirir.
Savunma görevini yerine getirmek amac ı yla müvekkili ile
i
yapacağı görüşme için geldi ğ ceza ve tutukevine daha girerken, elinde bulunan savunmaya
n denetim ve onay ına
ilişkin tüm belgeler incelenen , et konularak iddia ve karar makamlann ı
na
kadar
fiziki
olarak
aranan bir avukat ın,
şırları
sunulan, ayakkab ılarını n içine ve iç çama
iddia
savunma görevini gereği gibi yapabildiği, savıınmamn özgür ve bağı msı z olduğu
ığındaıı
bir
ülkede
ise,
hukuk
devletinin
varl
edilemez. Savunman ı n gereği gibi yapılamadığı
namayacak bu husus göz
söz edilemez. Kararda; yargılama ve hukuk ad ına önemi asla yads ı
önünde bulundurulmadan davamn reddine karar verilmi ştir.
Protokol hükümleriyle, ceza ve tutukevlerindeki görevlilere ve
inceleme yetkisi verilmekte,
jandarmaya avukaı m üzerindeki ve çantas ı ndaki evraklar ı
n
savunma
ile
ilgili
olup
olmad ığını n takdiri dahi bu
evrakı
ği
avukatı n müvekkiline verdi
uluslararas ı belgelerle
kişilere b ırakılmaktadır. Anayasa, yasalar ve Türkiye'nin de imzalad ığı
n gizlili ği
"
ve
"savunmanı
ılanma
hakkı
,
"adil
yarg
ı"
nan
"savunma
hakk
güvence altına alı
ilkesi" ihlal edilmekte, yok sayılmaktad ır.
Protokolün 6. Maddesiyle, savunma, yarg ını n bir unsuru olarak
il,
tutuklulara
sunulan
herhangi
bir hizmet gibi de ğerlendiriLmekte, savunmaya; sa ğlık,
değ
n bir hizmet değil bir
kültür, e ğitim, din hizmetleri gibi bak ı lmakta, tutuklu için savunman ı
ı" , "adil
hak olduğu, yargı lama için vazgeçilmezliğ i yok sayı larak 'savunma hakk
edilmektedir.
ı
i
ilkesi"
protokolde
göz
ard
mamn
gizliliğ
ve
"savuıı
yargılanma hakk ı"
Protokolde; "Avukat ı n üzerinin aranamayaca ğı na" ili şkin
olan savc ı ve
Avukatl ı k Kanunu hükmünü de ihlal edilmektedir. Yarg ımn di ğer unsurları
n
incelenmesinden
söz
edilmezken,
ını
smdan
herhangi
bir
arama
ve
evraklar
ı
yargıçlar aç
n temsilcisi avukatlar için
yargııun vazgeçilmez kurumu ve kurucu unsuru olan savunman ı
farklı bir uygulama kabul edilerek düzenleme yap ı lmakta ve engeller getirilmektedir.
Avrupa Insan Haklan Mahkemesinin içtihatlar ı arasında da yer
n
cezaevindeki
müvekkili ile yapt ığı haberle ş me ve yazışmaların
alan, avukat ı
denetlenemeyeceğ i ilkesi göz ard ı edilerek,, savunma hakk ı infaz memurunun ve jandarmarnn
denetimine tabi tutulmaktad ır.
CMIJK nun 144.maddesinde yer alan, avukatlar ı n yakalanan ya
şme
da tutuklu müvekkilleri ile "konu şulaalan ba şkalanrmı duymayacağı bir ortamda" görü
sahip oldukları sı r konusunda
ği
,
48.
Maddesinde
öngörülen,
mtldafilerin
görevleri
gere
hakkı
A.K nun 36.maddesi
tanıklı k yapmas ının s ır sahibinin iznine ba ğl ı olma koş ulu. 1136 sayılı
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Sayı :

Ankara iLı.v,9J2sxY2-_

ile getirilen. s ı r sahibinin izin vermesi halinde dahi avukat ın tanıklı ktan çekinebilnıe kurallar ı
ile yasa koyiicunun, önemle vurgulad ığı savunmanı n hazırlanrnas ı ndaki gizlilik esas ı .
protokol hükümleriyle ortadan kald ınlmak istenmi ştir.
Avukatı ile yapacağı görüş me öncesi üzeri aranan tutuklu ve
hükümlülerin, görü şme 50m-aLt da aranmas ı ve avukatının kendisine verdi ği evraka et
konularak savc ı ya teslimini öngören protokol hükümleri; savunmamn gizlilik içinde
hazı rlanabilmesi olana ğın ı ortadan kaldı ran, savunma hakk ını n denetim ve kontrol altı na
alınıp kısıtlanınası na neden olan bir uygulama olup kabul ed ı lemez. Bu uygulama avukat ile
müvekkili aras ındaki yazış matara bu kimselerin yaıunda bulunduğu sürece el konarnayacağıııı
amir olan CMUK nu ıı 89. Maddesine de aç ıkça ayk ırıdır.
Bütün bu hususlar dikkate al ındığı nda dava konusu yapı lan
protokol hükümlerinin iptali gerekirken aksi yönde huküm tesis edilmi ş olmas ı bozmayı
gerektirir.
Dava konusu yapt ığımı z hükümler yürürlükte kald ığı sürece
Yasa ht%künılerinin uygulanma olanağı kalmarnakta, savunma, yarg ıdaki yasal görevini
üstlenerek yerini alamamaktad ır. İddia ve karar ile eş it konumda olmayan savunma hakk ı.
yasalarda ne yazarsa yazs ın gerçek i ş levini yerine getiremeyecektir. Protokol hükümleri
yürürlükte kaldığı sürece: savunma hakkı, kısıtlanı p ileride sanı k ve toplumun adalet duygusu
açısından onar ı laniaz zararlara neden olabilecektir. Bu durumun önlenebilmesi için terny ı z
incelemesi sonuçlan ıncaya kadar yürütmenin durdurulmas ı na karar verilmesini talep
etmekteyiz.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve inceleme sırası nda ortaya ç ıkacak nedenlerle;
Danış tay 10. Dairesinin 26.6.2002 tarih ve E. 2000/776, K.2002l2531
sayılı kararının bozulması na ve temyiz incelemesi sonuçlan ıp karar
hükümlerinin
kesinleş inceye kadar Protokolün dava konusu
yürütülmesinin durdurulmas ı na karar verilmesini vekil edenim ad ına
saygılarımla dilerim.
T.B.B. Vekili
Av. Tülay Yılmaz
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"Türk Ceza Kanunu ile Ha p ishane ve Tevkifhane!erin

idaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı" hakkında
Türkiye Barolar Birliği'nin görüşleri
Adalet Bakanl ığ?nca haz ı rlanarak geçen dönem TBMM Ba ş kanl ığı 'na
sunulan 'Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakk ı nda
Kanunda Deği şiklik Yap ı lmas ı na Dair Kanun Tasar ıs ı 'n ı n yeniden gündeme
al ı nd ığı Birli ğimiz tarafı ndan öğrenilmi ş bulunmaktad ı r. Tasarı savunma mesle ği
ile çok yak ı ndan ilgilidir.
Hak ve özgürlüklerin yerleş mesi, ülkenin çağda ş laş mas ı ve
demokratikleş mesi savunmaya verilen önem ölçüsünde gerçekleş ir. . Tasar ı ile
herkesi kapsayacak şekilde Ceza ve Tutukevlerine giri şte yeni bir düzenleme
getirileceği ileri sürülmekte ise de, as ı l amacı n avukatl ığı n temel i ş levi olan
savunma görevine s ı n ı rlamalar getirme oldu ğu anlaşı lmaktad ı r. Ceza ve
tutukevlerine girmek ve orada tutuklu veya hükümlü ile görü şmek savunma
görevinin ayrı lmaz bir parças ı d ı r. Bu görevin nas ı l yap ı laca ğı temel yasa olan
CMUK ve Avukatl ı k Yasas ı nda belirtilmi ştir. Bu nedenle tasar>ela yer alan
düzenlemeler a şağı da belirteceğimiz ulusal ve uluslararas ı normlara tamamen
aykı rıd ı r.
Tasarı n ı n 4 ncü maddesi ile Hapishane ve Tevkithanelerin idaresi
Hakkı nda Kanunun yürürlükten kald ı rı lm ış olan 3 ncü maddesi yeniden
düzenlenmekte, Adalet Bakanl ığı yanı nda Sa ğl ı k Bakanl ığı da Cezaevi idaresine
dahil edilerek tutuklu ve hükümlülerin beslenmelerinde söz sahibi
yapı lmaktad ı r. Bu maddedeki düzenlemede Sa ğl ı k Bakanl ığı'n ı n yer almas ı na
ihtiyaç bulunmamaktad ı r. Adalet Bakanl ığı kendi bünyesinde oluşturaca ğı birim
ile sağl ı k ve beslenmeye ili ş kin her sorunu çözebilir. Tasar ı n ı n 5 nci maddesi ile
Hapishane ve Tevkithanelerin Idaresi Hakk ı nda Kanunun yürürlükten kald ı rı lm ış
olan 4 ncü maddesi yeniden düzenlenmekte, açl ı k grevleri ve ölüm oruçlar ı n ı n
yap ı lmaması için çözüm getirilmeye çal ışı ld ığı gözlemlenmektedir.
Madde düzenleni ş biçimi ile bu konulara çözüm getirmekten uzakt ı r.
Tutuklu ve hükümlüye zorla yemek vermek ya da zorla tedavi etmek anlay ışı
sorunu çözücü olmaktan uzaktı r.Hizmet birimlerince yap ı lacak çal ışmaları n
belirlenmemi ş olmas ı uygulamada karga şa yaratacak ve bu haliyle sorunları n
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daha da ağı rlaşmas ı na neden olacaktı r. Öncelikle insani/ça ğda ş bir ceza infaz
anlay ışı na sahip olmak, ceza ve tutukevlerimizi uluslararas ı standartlara
ç ı karmak gerekir. Sa ğl ı k ve beslenme konuları nda uluslar arası tı bbi etik ilke ve
kuralları na uygun davran ı larak sorunlar çözülebilir.
Tasar ı n ı n avukatl ı k mesleği açıs ı ndan en önemli düzenlemesi 6 nc ı
maddedir. Tasarı n ı n 6 nc ı maddesi ile 10/9/1993 tarih ve 524 Say ı l ı KHK ile
yürürlükten kald ı rı lan Hapishane ve Tevkithanelerin idaresi Hakk ı nda Kanunun
yürürlükten kald ı rı lan 6 nc ı maddesi yeni bir düzenlemeye tabi tutulmaktad ı r.
6 ncı Madde
"Sıfat ve görevi ne olursa olsun Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuke vierine
giren herkes duyaiı kapıdan geçmek zorundadır. Ayrıca iç ve dış güvenlik
personeli dahil olmak üzere Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerine girenlerin
üstleri metal dedektörlerle aranır. Eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri
güvenlik sistemlerinden geçirilir. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama elle
yapılır.
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerine giren müdafi veya avukatlarca
savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar aramaya
tabi tutulmaz. Ancak şüphe halinde Hakimin, gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde C. Savcısmm kararı ile arama yap ılır.
Hükümlü ve tutuklular, ziyaret veya iyileştirme ve eğitim
programları dışında herhangi bir sebeple odalarından çıkış veya dönüşlerinde
ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve e şya aramasına tabi tutulurlar.
Aramalarda insan onuruna saygı esastır."

Tasarı n ı n bu maddesinde yap ı lan düzenlemede avukatlar ı n herhaangi bir
kiş i gibi kabul edilmesi savunma mesle ğinin sayg ı nl ığı ve avukatı n ki şisel
onurunu rencide edici oldu ğundan kabul edilemez.
Düzenlemede avukatlar ı n da duyarl ı kap ıdan geçecekleri, eşyaları n x-ray
cihazı ndan geçirileceği bu yetmeznı i ş gibi ayrıca metal dedektörlerle
aranacakları bu cihazlar ı n bulunmad ığı yerlerde elle arama yap ı laca ğı
öngörülmü ştür. Böyle bir dü ş ünce savunma mesle ğinin niteli ğine ve özüne,
uluslararas ı hukuka tamamen ayk ı rı d ı r. Avukatlar ı potansiyel suçlu gibi görmesi
nedeniyle de tasarı n ı n 6 nc ı maddesi kabul edilemez.
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Konu ile ilgili ulusal ve uluslararas ı normlar, Türkiye'nin Avrupa Birli ğ ine
giri ş süreci ile ilgili taahhütlerinde yer alan düzenlemelerin incelenmesinde yarar
vard ı r
1-ULUSAL DÜZENLEMELER:
CMUK Madde.89 "san ık ile 47 ve 48 nci maddeler mucibince tan ıklıktan
çekinme hakkı olan kimse/er arası nda teati olunan mektuplar bu kimseler
yan ında bulundukça ve bunlar tahkikat ı n mevzuu olan vakıalara iştirak etmiş
olmak veya yatakl ı k etmek ş üphesi altı nda olmadı kça zaptedilemez'
CMUK Madde. 144 "Yakalanan veya tutuklu bulunan ki şi vekaletname
aranmaksızı n müda fil ile her zaman ve konu şulan ları baş kaları n ın
duymayacağı bir ortamda görüşebilir.Bu kişilerin Müda fil ile yaz ışmaları
denetime tabi tutulmaz.
Av.K.Madde 36 "Avukatlar ın kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatl ı k
görevi, gerekse Türkiye Barolar Birliği ve barolar organları ndaki görevleri
dolayısıyle öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır....
Av.K.Madde.58 ' ... Ağı r cezayı gerektiren suçüstü halleri dışı nda
avukatın üzeri aranamaz..."
AB Katı lı m Ortakl ığı Belgesindeki düzenlemeler:
Avrupa Birliği Katılım ortaklığı belgesi ile Türkiye'nin ortaklığı kabulü için,
Avrupa birliği müktesabatı n ın kabulü gerektiği belirtilmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti vermiş olduğu Ulusal program ile Avrupa Birliğ i müktesabatı n ı
kabul edeceğini ve iç hukukumuzun buna uyarlanacağı kabul edilmiştir. Bu
durum, Savunman ın yargın ın temel unsurlanndan biri olduğunun devletçe de
kabulü anlam ına gelmektedir ki yapı lan avukatlı k yasası değişikliğinde bu
hükme yer verilmiş , bu hükmün gereklerinden biri olan yukarıda. belirttiğimiz
58 nci madde değişikliği ile avukatı n üzerinin aranmayacağı hükmü
getirilmiştir.
Il- ULUSLARARASI DÜZENLEMELER:
Birleş miş Milletler Havana Konferans ı kararlar ı :
"Gözaltı na alman tutuklanan veya hapsedilen herkesin tam bir gizlilik
içinde ve sansüre uğramadan avukatlarla görüşmesi sağlahır."
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Avukatl ı k Mesleğinin özgürce
yap ılmas ına ilişkin 9 Numaral ı tavsiye Kararı :
• 27. Olağan Genel Kurul
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PRENS İP 1. Madde 6 "Dosyaların diğer doküman/ann ve elektronik
haber/e şmenin içeriği de dahil olmak üzere Avukat-müvekkil ili şkisindeki
gizli/iği korumak için her türlü tedbir/er al ınır, Bu kaideye istisna ancak iç
hukuka ve demokratik toplum gereklerine uygun olarak yürütülen cezai
soruşturma sebebi ile ve yargısal veya ba şka bir bagimsiz tarafsı z merci
tarafından kontrol edilerek izin verilmelidir."
PRENSİP V. Madde 5 "Barolar ve diğer mesleki kuruluşlar avukatları n
hakların ı n uygun organlarca savunulmas ı da dahil olmak üzere şu hallerde
lüzumlu şekilde harekete geçer/er:
- c 'avukatlann üst/erinin veya eşyalann ı n herhangi bir şekilde aranması "
d " avukatların zilyetliğinde bulunan dokümanlanna veya belgelerine el
konulması"
Yukarıda özet olarak belirtti ğimiz ulusal ve uluslar aras ı kurallar, Avrupa
Konseyi taraf ı ndan kabul edilen kararlar ile Birleş miş Milletler kararlar ı ve
Avrupa İ nsan Haklar ı Mahkemesi İ çtitıatları nda Avukatları n üstlerinin
aranamayaca ğı , belgelerine el konulamayaca ğı , Savunman ı n Ba ğımsızl ığı ve
Dokunulmazl ığı n ı n en önemli unsuru oldu ğu vurgulanm ıştı r.
Özetle;
Tasarın ın 6 not maddesinin 1 nci fı krasında yer alan ve avukat/an
SAVUNMANIN TEMS İLCİSİ değil de herhangi bir kişi gibi kabul eden hükmü,
savunma mesleğinin saygı nlığı ile avukatın kişisel onurunu rencide edici, 2 nci
fıkrasında yer alan ve avukatlar ı n yanlarında bulunan belgelerin aranmas ı na
ilişkin hüküm ise, avukatın en temel sorumlulul;lar ından olan sır saklama
yükümlülüğünü hiçe sayıcı niteliktedir.
Tasannın 1 inci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, avukatlar herkes
gibi duyarlı kapıdan geçerken, e şya/an X-Ray cihaz ından geçirilecek bu
yetmemiş gibi üst/eri aynca metal dedektör ile aranacak, bu cihaz/ann
bulunmadığı yerlerde elle arama yap ılacaktı r.Bu anlayış avukatı potansiyel
suçlu gören an/ayı ş tı r. Bu anlayışı sahiplenenler 4667 sayılı yasa ile değişik
2136 sayılı Avukatlı k Yasasının / nci maddesi ve 58 nci madde hükümlerini
açı kça görmezden gelmektedir/er. Bu yasal düzenlemeden amaç ceza ve
tutukevine girmemesi gereken yasak maddelerin girmesini önlemek ise bunun
için yapılması gereken avukat ile görüşme öncesi ve sonrası nda tutukluyu
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aramaktır. Zaten 6 ncı maddenin 4 ncü fı krası nda hükümlü ve tutuklular ın
belirli koş ullarda cezaevi içinde odalar ı nda ç ı kış ve girişlerinde ayrı ayrı
kiş ilerce aramaya tabi tutulacak/arı yolunda bir düzenleme yap ı lm ıştır. Bu
düzenlemede "avukat görü ş öncesi ve sonrası ' ş eklinde bir ilave ile sorunun
çözülmesi mümkündür.
Tasarın ı n 2 nci fıkrası nda yapı lan düzenlemeye göre avukat ı n her girişte
belgelerinin savunmaya ili şkin olduğ unu beyan etmesi gerekmektedir. Eğer
görevli ş üphe ederse, hakim veya savc ı kararı ile arama yap ı lacaktır. Bu
düzenleme savunma hakk ı ve avukatı n sı r saklama yükümlülü ğü açısından son
derece büyük tehlike içermektedir. Bir kere avukat ı n çantası ndaki belge ne
olursa olsun -ki bu bir ba ş ka dosya veya herhangi bir kitap/dergi, vb olabiliryazı lı beyan zorunluluğ u vardı r. Buna göre kazara avukat ın yanı nda bir / dergi
/broşür vb. olması durumunda avukat yalan beyanda bulunmakla
suçlanabilecektir. En kötüsü cezaevindeki herhangibir görevli, avukat ın
belgeler/nden şüphe edebilecek ve ş üphe edilen evraklar yüzünden bu defa
avukat aranacakt ır. Aç ı kçası ş üpheli görülen evrak yüzünden avukat şüpheli
durumuna dü ş ürülecek belki arama karar ı için saatlerce bekletilecek bu
surette de mesleğinin ifas ı engellenecektir. Bu şüphenin ortadan kald ı rılması
ise yargı ç kararıyla olacaktı r?.. .Avukat ın cezaevine giri şini yargı ç kararı ile
sağlama gibi hukukdışı bir düzenlemeye gitmenin savunulacak hiçbir yan ı
yoktur. C. Savc ısının kararı ile arama yap ılması ise savunma kurumunu
tamamen yok saymak anlam ı na gelir. Ceza yarg ılaması nda taraf olan savc ıya
avukatı n belgelerini inceletmenin Ortaça ğ hukuk anlayışı nı a şamam ış olduğu
tartışmasızdır.
Bu tasarın ı n yasalaşması ndan amaç, avukat ı n ceza ve tutukevlerine
girişini güçleş tirip, gelmemesini sa ğlamaktır. İfa ettiği savunma görevinin
gereğ i olarak Ceza ve Tutukevine gitmek zorunda olan avukat görev
sorumluluğu ile kiş isel onurunu koruma sorumluluğ u arasında s ı kışıp
kalacaktı r. Halbuki çağdaş Türkiye özlemi içerisinde savunma hakk ı ve
özgürlükleri k ısıtlanmış bir avukat kimliğine yer olmamalı dır.
Ceza ve Tutukevinde avukat ı n müvekkili ile görü ş mesi konusunun
Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakk ı ndaki Kanun içinde düzenlenmesi
yasa tekniğ i olarak ta yanl ıştır.
Türkiye Barolar Birliği ve barolar tasarın ı n bu haliyle yasala şması halinde
her türlü giriş imde bulunmaya kararl ıdırlar.
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Sonuç olarak tasarının bu haliyle yasala şması halinde demokratikle şme
darbe alacak yargı bir bütün olarak zarar • görecektir. Bu tasarın ı n
yasalaşmamasının gerekli ve zorunluluğu bir yana üçlü protokolünde derhal
yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Çünkü, üçlü protokol adı altında bu
yasa tasarısı yasalaşmadığı halde hüküm sürmektedir. Öncelikle ve ivedilikle
üçlü protokolün yürürlükten kaldı rı lması, tasarıda yukarıda belirttiğimiz
çerçevede değişikliklerin yap ılması, özellikle de 6 ncı maddenin 1 nci
fı krasına müdafi ve avukat istisnasının getirilerek 2 nci fıkrada; görevleri
sebebiyle ceza ve tutukevlerine giren müdafi veya avukatların üst/erinin elle aranamayacağı, belge ve dosyalarının arama ve kontrole tabi tutulamayaca ğı
şeklinde bir ilavenin yapılması gerekli ve zorunludur.
10 Subat 2003 - Sa yı : 25020 (Mükerrer) RESM İ GAZETE Sa yfa: 5
Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakk ı nda
Kanunda Değiş iklik Yapı lması na Dair Kanun

Kanun No. 4806 Kabul Tarihi; 5.2.2003
MADDE 1. - 13,1926 tarihli ve 765 say ı l ı Türk Ceza Kanununun 30
uncu maddesinin ikinci fı kras ı nda geçen ikinci "bir" kelimesi 'bin" olarak
deği ştirilmi ştir.
2. - Türk Ceza Kanununa 307 nci maddeden sonra gelmek
üzere aşağı daki 307/a ve 307/b maddeleri eklenmiştir.
MADDE

MADDE 307/a. -- Ceza infaz kurumlar ı ve tutukevlerine kanuna ayk ı rı
olarak, ateş li silah, mermi, patlayı c ı madde, kesici, delici, yaralay ıcı , bereleyici
alet, yakıcı , aşı nd ı rı cı , boğucu, bayı ltı c ı , kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve
uyuşturucu madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberle şme arac ı
sokanlar, bunları ceza infaz kurumları ye tutukevlerinde bulunduranlar veya
kullananlar, tiilleri ba ş ka bir suç olu ştursa bile ayrıca iki yı ldan beş yı la kadar
hapis cezası ile ceza land iri l ı rlar. Ancak, bu durumda 10.7.1953 tarihli ye 6136
sayı l ı Ateş li Silahlar ve B ıçaklar ile Diğer Aletler Hakk ı nda Kanunun ek 1 inci
maddesindeki tiillerden dolay ı ceza verilmez.
Birinci fı krada sayı lanları n d ışı nda kal ı p da Kanuna uygun olarak
yasaklanm ış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza intaz
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kurumları ve tutukevlerine sokanlar, bunlan ceza infaz kurumlar ı ve
tutukevlerinde bulunduranlar veya kullananlar, alt ı aydan iki y ı la kadar hapis
cezası ile cezalarıd ı nl ı rlar.
MADDE 307/b. - Ceza intaz kurumlar ı ve tutukevlerinde bulunan
hükümlü ve tutuklulann haberleş melerini, ziyaretçileriyle görü şmelerini,
iyileştirme ve eğ itim programdan çerçevesinde e ğitim ve spor, meslek
kazand ı rma ve i şyurdu çal ışmaları ile di ğer sosyal ve kültürel faaliyetlere
katı lmaları n ı , kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi veya
avukat tayin etmelerini, bunlarla görü ş melerini, mahkemelere veya Cumhuriyet
Başsavc ıl ı kları na gitmelerini, kurum görevlileri ile görü ş melerini, sal ıverilenlerin
kurum d ışı na ç ı kmaları n ı her ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü ve
tutukluları bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler, mevzuat ı n
hükümlü ve tutuklulara tan ıd ığı sair her türlü görü ş me ve temas olanakları n ı
engelleyenler, tiilleri ba ş ka bir suç olu şturursa bile, aynca biry ı ldan üç y ı la kadar
hapis cezas ıyla cezaland ı rı lı rlar.

Hükümlü ve tutuklulann beslenmesini engelleyenler hakk ı nda iki y ı ldan
dört yı la kadar hapis cezas ı verilir. Hükümlü ve tutukluları n açl ı k grevine veya
ölüm orucuna teş vik yeya ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat
verilmesi de beslenmenin engellenmesi say ı lı r.
Beslenmenin engellenmesi nedeniyle ölüm meydana geldi ğinde faile on
yı ldan yirmi yı la kadar hapis cezas ı verilir. 456 nc ı maddenin birinci, ikinci ve
üçüncü fı kraları nda sayı lan bedensel zararları n meydana gelmesi hMinde ise,
faile ayn ı madde hükümleri gereğince ceza verilir."

MADDE 3. - Türk Ceza Kanununun 516 nc ı maddesinin ikinci f ıkras ı n!n
ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde de ği ştirilmi ştir.

Ancak eylem, ceza infaz kurumlar ı ve tutukevlerine ait bina, araç, gereç
veya tesislerine karşı iş lenirse veya 7 nci bentteki halde hapis cezas ı üç y ı ldan
az olamaz.
MADDE 4.— 14.6.1930 tarihli ve 1721 say ı l ı Hapishane ve
Tevkifhanelerin idaresi Hakk ı nda Kanunun 10.9.1993 tarihli ve 524 say ı l ı
Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kald ı rı lan 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmi ştir.

Madde 3. - Bu Kanunun 2 nci maddesine uygun olarak. Adalet ve Sa ğl ı k
bakanl ı kları nca birlikte belirlenecek esaslara göre, hükümlü ve tutuklular ı n
27 Olağan Genel Kurul
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yaşları , çal ışt ı kları i şin özellikleri, dini ve kültürel gerekleri de göz önünde
tutulmak suretiyle, sa ğl ı kl ı ve güçlü kalmalar ı için kendilerine nitelik ve nicelik
bak ı m ı ndan besleyici, sa ğl ı k koş ulları na uygun, yeterli kaloride ve makul
çeşitlilikte besin verilir; içme suyu sa ğlan ı r.
Hükümlü ve tutuklular, kendilerine verilen günlük besin maddeleri
d ışı ndaki ihtiyaçlar ı n ı ceza infaz kurumu ve tutukevi kantininden sa ğlayabilirler.
Kantini bulunmayan kurumlarda bu maddeler, idarenin izin ve kontrolü alt ı nda
d ışardan sağlanabilir.
Hasta hükümlü ve tutu klulara kurum tabibinin belirleyece ği besin verilir.
MADDE 5. - Hapishane ve Tevkithanelerin idaresi Hakk ı nda Kanunun
10.9.1993 tarihli ve 524 say ı l ı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten
kald ı rı lan 4 üncü maddesi a şa ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmi ştir.
Madde 4. - Hükümlü ve tutuklular, hangi nedenle olursa olsun,
kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri sürekli olarak reddettikleri takdirde; bu
hareketlerinin kötü sonuçlar ı ile bı rakacağı bedensel ve ruhsal hasarlar
konusunda ceza infaz kurumu veya tutukevi tabibince biigilendirilirler. Psikososyal hizmet birimince de bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda çal ış malar
yap ı l ı r ve sonuç al ı namamas ı halinde, beslenmelerine kurumlar birbirince
belirlenen rejime göre uygu ı r ortamda ba şlan ı r.
Beslenmeyi reddederek açl ı k grevi veya ölüm orucunda bulunan hükümlü
ve tutuklulardan, birinci fı kra gereğince al ı nan tedbirlere ve yap ı lan çal ışmalara
ra ğmen hayati tehlikeye girdi ği veya bilincinin bozulduğ u tabipçe belirlenenler
hakk ı nda, isteklerine bakı lmaksız ı n kurumda, olanak bulunmad ığı takdirde
derhal hastahaneye kald ı rı lmak suretiyle muayene ve teş hise yönelik t ı bbi
ara ştı rma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sa ğl ı k ye hayatlan için tehlike
olu şturmamak şartıyla uygulan ı r.
Yukarıda belirtileri haller d ışı nda, bir sağl ı k sorunu olup da muayene ve
tedaviyi reddeden hükümlü ve tutuklular ı n sağl ı k veya hayatlarını n ciddi tehlike
içinde olması veya ceza infaz kurumu ve tutukevinde bulunanlar ı n sağl ı k veya,
hayatları için tehlike oluş turan bir durumun varl ığı halinde de ikinci f ı kra
hükümleri uygulan ı r.
Bu maddede öngörülen tedbirler, kurum tabibinin tavsiye ve yönetimi
altı nda uygulan ı r. Ancak kurum tabibinin zaman ı nda müdahale edememesi
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veya gecikmesi hükümlü ve tutuklu için hayati tehlike do ğurabilecek ise, bu
tedbirlere ikinci f ı krada belirtilen şartlar aranmaks ızı n başvurulur.
Bu madde uyarı nca hükümlü ve tutuklulann sa ğl ı kları n ı n korunmas ı ve
tedavileri; ne yönelik zorlay ıcı tedbirler, onur kinci nitelikte olmamak şartıyla
uygulan ı r.
MADDE 6. - Hapishane ve Tevkithahelerin idaresi 'Hakk ı nda Kanunun
10.9.1993 tarihli ve 524 say ı l ı Kanun Hükmüncle Kararname ile yürürlükten
kald ı rı lan 6 nc ı - maddesi a şağı daki şekilde yeniden düzenlenmi ştir.
Madde 6. —Kurum personeli ve d ış güvenlik personeli dahill ş lmak üzere,
sıfat ve görevi ne olursa olsun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine girenler
duyarl ı kap ıdan geçmek zorundad ı r. Bu ki şilerin üstleri metal dedektörle aran ı r;
eşyalan x-ry cihaz ı ndan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayr ı ca
şüphe halinde elle aran ı r. Bu cihazları n bulunmad ığı yerlerde arama ve kontrol
elle yap ı l ı r. Ancak milletvekilleri, mülki amirler, hAkim, Cumhuriyet savc ı ları ve
bu sı n ıftan sayı lanlar, müdafi ve avukatlar, noterler, Ceza infaz Kurumlar ı ve
Tutukevleri kontrolörleri izleme kurulu ba ş kan ve üyeleri; uluslararas ı
sözleşmelerle yetkileri tan ı nm ış ki ş i ve kurulu şları n temsilcileri, ceza infaz
kurumu ve, tutukevi koruma birlik komutan ı ile kurum müdürünün üstleri a ğı r
cezayı gerektiren suçüstü hAlleri d ışı nda elle aranamaz. Duyarl ı kapı cihaz ı nı n
ikazı n ı n sürmesi hAlinde bu ki şiler,elle aramay ı kabul ettikleri takdirde kuruma
gi rebi 1 i rler.
Ceza infaz kurumları na ve tutukevlerine giren müdafi veya avukatlarca
savunmaya ili ş kin oldu ğu yaz ı l ı olarak beyan edilen belge ve dosyalar
incelemeye tAbi.tutulmaz.
Konusu suç teşkil etmemekle birlikte ceza infaz kurumlar ı ve tutukevlerine
sokulmas ı yasak olan eşya, araç, gereç veya malzemeler çı k ışta sahibine
verilmek üzere idare taraf ı ndan muhafaza altı na al ı n ı r.
Hükümlü ve tutuklular, odalar ı ndan ç ı k ış veya dönü şlerinde ayrı yerlerde
ve farkl ı memurlarca üst ve eş ya aramas ı na tAbi tutulurlar.
Aramalarda insan onuruna sayg ı esastı r
MADDE 7.— Bu Kanun yay ı m ı tarihinde yürürlü ğe girer.
MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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AVUKATIN "BİLGİ EDİNME' HAKKI
Avukatl ı k Yasas ı nda değiş iklik yapan 4667 say ı l ı yasa: "Avukat,yarg ı n ı n
kurucu unsurlar ı ndan olan ba ğı msız savunmayı serbestçe temsil eder" hükmünü
getirerek, savunman ı n yargı n ı n kurucu unsuru oldu ğu gerçeğini vurgulam ıştı r.
Yasan ı n ikinci maddesine göre,'Yargı organları ,emniyet rnakarnlar ı ,diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait
bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vak ıflar avukatlara görevlerinin yerine
getirilmesinde yard ı mcı almak zorundad ı r. Kanunları ndaki özel hükümler sakl ı
kalmak kayd ıyla, bu kurumlar avukatı n gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri
incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek al ı nmas ı
vekaletname ibraz ı na ba ğl ıd ı r. Derdest davalarda müzekkereler duru ş ma günü
beklenmeksizin mahkemeden al ı nabilir.'
Bu düzenlemeler üzerine, hemen Ba şbakanl ı k,Adalet ve İ çi şleri
Bakanl ı kları na yazı yaz ı larak, yasa gere ğinin yerine getirilmesi konusunda
gerekli bildirimlerin yap ı lmas ı istenmi ştir.
Girişimler sürmüş , Emniyet Genel Müdürlü ğü,Nüfus ve Tapu Kadastro
Genel Müdürlükleri nezdinde temaslarda bulunulmu ştur.
Bu konuda en duyarl ı İ çi şleri Bakanl ığı olmuş ve Emniyet Genel
Müdürlü ğünce ilgili birimlere 'Avukatlara yard ı mcı olunması'konusunda
duyurular yap ı lm ışt ı r.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ğü de olumlu yaklaşı mlar göstermi ştir.
Nüfus ve Vatanda ş l ı k İş leri Genel Müdürlü ğü ise, Nüfus Kanununun
Uygulanmas ı na ili ş kin Yönetmelik hükümlerini öne sürerek,vekaletnamesiz i ş
takibi ve örnek almay ı uygun görmemiştir.
Bankalar da, 'Kanunlar ı ndaki özel hükümler kavram ı n ı öne sürerek bilgi
edinme hakkı nı n kullan ı lmas ı na olumsuz yakla şm ıştı r.
Bu arada YOK, 20/11/2001 tarihinde Ba ş bakanl ığa ba şvurarak;
"Avukatlara, müvekkilleriyle ilgili olan konusu,tarihi,say ıs ı mü şahhas olarak
belirtilmeyen her türlü evrakı n tamam ı n ı n verilmesi zorunlulu ğunun bulunup
bulunmad ığı ;yap ılmakta olan disiplin ve ceza soru şturmalannda soru şturma
dosyas ı nı n gizlilik gözetilmeksizin bir bölümünün ya da tamam ı n ı n birer
örneğinin verilmesi zorunlulu ğunun bulunup bulunmad ığı hususları nda Dan ıştay
Başkanl ığı ndan isti şari görü ş al ı nmas ı n ı " istemi ştir.
27 Olağan Genel Kurul
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Bunun üzerine konu Dan ıştay'a intikal etmi ş ve yap ı lan duru ş maya hukuk
mü şavirimiz ile TBB Ba şkan Yard ı mcıs ı Av.Ziya Yergök kat ı larak Birlik görü ş ünü
aç ı klam ış lard ı r.
Yargı n ı n kararı budur. Bu konuda giri şimler sürdürülmektedir. Bilgi edinme
hakkı ile ilgili. Birli ğimiz genelgeleri ve yaz ış malar aşa ğı dad ı r.
.
10 Temmuz 2001 günlü duyuru:
1136 Sayı l ı Avukatl ı k Yasas ı n ı n 2.5.2001 günlü 4667 Sayı l ı Yasa ile
Değiş tirilen 58. maddesi hükmü ile ilgili olarak, İ çi ş leri Bakanl ığı Emniyet Genel
Müdürlü ğ ü'nün 30.05.2001 günlü ve B.05.1.EGM.0.61.04.02432/2001.4719/0123 say ı l ı İ l Emniyet Müdürlüklerine gönderdi ği talimatı n bir
örneği iliş iktedir.
Bilgilerinize sunar ı m.
Saygı ları mla
Türkiye Barolar Birli ği
Başkan ı
Av. Özdemir ÖZOK

T.0
İ Ç İŞ LER İ BAKANLI Ğ I
Emniyet Genel Müdürlü ğü
ANKARA
30 MAYIS 2001
SAYI: B.05.1.EGM.0.61.04.02-454.2001-4719/0123
KONU: Avukatl ı k Kanunu Deği şikli ği
10.05.2001 tarih ve 24398 say ı l ı Resmi Gazete'de yayı nlanarak yürürlüğe
giren 4667 say ı l ı Avukatl ı k Kanununda De ğiş iklik Yap ı lmas ı na Dair Kanun ile;
1- Emniyet makamları n ı n, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde
yard ı mc ı olma zorunluluğu,
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2- Kanunlardaki özel hükümler sakl ı kalmak kayd ıyla,
a) Avukat ı n gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunma
yükümlülü ğü;
b) Avukata vekaletname ibraz ı na bağl ı olarak bu belgelerdeh örnek
alma hakk ı ,
3- Kolluk birimlerinde avukatl ı k mesleğinin onuruna ve önemine uygun b ı r
görüş me yeri ayrı lması , bu yerlerin bak ı m ve onarı m ı n ı n Bakanl ığı m ızca
yaptı rı lması ,
- 4- Avukatları n avukatl ı k veya Türkiye Barolar Birli ği ya da baroları n
organları ndaki görevlerinden doğan veya görev s ı ras ı nda iş ledikleri suçlardan
dolayı hakları nda soruşturma, Adalet Bakanl ığı n ı n vereceği izin üzerine, suçun
iş lendi ği yer Cumhuriyet savc ıs ı tarafı ndan yapı lmas ı ,
5- Avukat yazı haneleri ve konutlar ı n ı n ancak mahkeme kararı ile ve
kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savc ı sı denetiminde ve baro
temsilcisinin katı l ı m ı ile aranabileceği,
6- Ağı r cezay ı gerektiren suçüstü halleri d ışı nda avukat ı n üzerinin
aranamayaca ğı ,
7- Ağı r cezay ı gerektiren suçüstü halinde haz ı rl ı k soru şturmas ı n ı n, bizzat
Cumhuriyet savc ıs ı tarafı ndan genel hükümlerine göre yap ı lmas ı ,
hükme ba ğlanm ıştı r.
Kanun de ği şikli ği ile Avukatları n yukarıdaki 4. madde kapsam ı d ışı nda
kalan ki ş isel suçlar ı nda; hazı rl ı k soru şturmas ı n ı yapacak merci ve bu
soruşturman ı n usulüne ilişkin herhangi bir düzenleme yap ı lmaması na rağmen,
bu tür suçlarda da kaybolmas ı muhtemel delillerin toplan ı p, konunun en. k ı sa
sürede Cumhuriyet Savc ı l ığı na bildirilerek, al ı nacak talimata göre hareket
edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, görev s ı ras ı nda veya yaptığı görevden dolay ı Avukata karşı iş lenen
suçlar hakk ı nda, bu suçlar ı n hakimlere karşı iş lenmesine ilikin hükümler
uygulanacağı konusunun da göz önünde bulundurularak, konunun tüm
personele imza kar şı l ığı duyurulmas ı n ı rica ederim.
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1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 2. ve 9. maddelerinin

de gönderildiği bildirilen 18.03.2002 günlü 8.05.1.EGM.
0.65.02.02.10011065094 sa yılı Genelge:
Sayı:B.05. 1.EGM.0.65.02.02. 1022
Konu: Avukatl ı k Talebi
İ LG İ : 14.02.2002 tarih ve 2683 sayı l ı yazı n ız.
1136 Say ıl ı Avukatl ı k Kanunu'nun 2'inci maddesinde de ği şiklik yapan
4667 Say ı l ı Kanunun 2'inci ve 9uncu maddelerinin uygulanmas ı ndan ortaya
çı kan sorunları n giderilmesi konusundaki ilgi yazı nız incelenmi ştir.
Konu ile ilgili olarak Merkez Teşkilatı m ı za ve 81 İ l Emniyet Müdürlüğüne
ili ş ikte sunulan genelge gönderilmi ş 1 müracaat bulunan avukatlara yard ı mcı
olunması konusunda talimat verilmi ştir.
Bilgilerinize arz ederim.
T.C.
İ ÇİŞLER İ BAKANLI Ğ I
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı : 8.05. 1.EGM. 0.65.02.02.1001
Konu: Türkiye Barolar Birli ği Ba ş kanl ığı n ı n Müracaat ı
1136 Sayı l ı Avukatl ı k Kanununu 2. maddesinde deği şiklik yapan 4667
Say ı b ı Kanunun 2. maddesi 3. bendinde 'Yargı organları , emniyet makamları ;
di ğer kamu kurum ve kurulu ş ları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya
ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vak ıflar avukatlara görevlerinin yerine
getirilmesinde yard ı mcı olmak zorundad ı r. Kanunları ndaki özel hükümler sakl ı
kalmak kayd ıyla, bu kurumlar avukat ı n gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri
incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek al ı nmas ı
vekaletname ibraz ı na bağl ı d ı r."
Yine ayn ı yasan ı n 9. maddesi 4. bendinde "Ruhsatnameler ve avukat
kimliği resmi belge niteli ğindedir" denilmektedir.
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Türkiye Barolar Birliği Başkanl ığı ndan al ı nan 14.02.2002 tarih ve 2683
sayı l ı yazıda; uygulamada emniyet görevlilerince "özel kanunlardaki hükümler"
ibaresi ileri sürülerek avukatları n görevleri nedeniyle bilgi ve belgeye ulama
hakkı n ı n ancak devlet s ı rrı niteli ğindeki bilgiler için söz konusu olabilece ği
ayrıca; Türkiye Barolar Birli ği tarafı ndan verilen avukat kimliklerinin bir çok
resmi ve özel kurumlarda resmi belge niteli ğinde kabul edilmedi ğinin,
Birliklerine gelen yak ı nmalardan anla şı ldığı belirtilerek, avukatları n görevlerini
yerine getirirken bilgi ve belgeleri inceleme hakk ı n ı n engellenmemesi ve Türkiye
Barolar Birliği tarafı ndan verilen kirnliklerinin resmi belge olarak kabul edilmesi
talebinde bulunmaktad ı rlar.
Yukarı da belirtilen kanun maddeleri çerçevesinde devlet s ı rrı niteli ğindeki
bilgiler hariç; müracaatta bulunan avükatlara yard ı mcı olunması n ı rica ederim.
.
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
:2.bfl

Sayı

Ankara 14'02/2002

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
NMS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜNE
ANKARA
ı lı kanunun
1136 Sayılı Avukathk Kanununun 2.maddesinde de ğişiklik yapan 4667 say
2 maddesinde:
"Yargı organları, emniyet makamlan,di ğer kamu kurum ve kunıluş lan ile kamu iktisadi
teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketlen ve vakı flar avukatlara
görevlerinin yerine getirilmesinde yard ımcı olmak zorundadır. Kanuıılanndaki özel hükümler sakl ı
kalmak kaydıyla, bu kunımlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla
yükümlüdür. Bu belgelerden örnek al ınması vekaletname ibrazına bağlıdır.
• Yine Yasanı n 9.maddesinde "Avukat kimlikleri, Türkiye Barolar Birli ği braündan tek tip
olarak basünlır.....Avukat kimliği resmi belge niteliğindedir."
şeklinde yeni bir düzenleme yapılmıştır.
Uygulamada <'Özel kanunlanııdaki hilkümler" ibaresi ileri sürülerek avukatlann görevleri
nedeniyle bilgi ve belgeye ulaşma hakkı engellemnekte, dolayısıyla savunma hakkı kısıtlanmaktadır.
Bilgi ve belgeye ulaşma hakkı ancak, devlet 91m niteliğindeki bilgiler için söz konusu
olabilir.
Aynca, Türkiye Barolar Birli ği tarafından verilen avukat kimliklerinin bir çok resmi ve özel
kurumlarda resmi belge niteli ğinde kabul edilmediği Birliğimize gelen yakınınalardan
anlaşılmaktadır.
Oysa ki 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 9.maddesi aç ıktır.
Bu nedenle:
-Avukatların görevlerini yerine getirirken bilgi ve belgeleri inceleme hakkının
engellenmemesi,
-Türkiye Barolar Birli ği tarafindan verilen avukat kiınliklerinin resmi belge oldu ğu
hususlannın,
ini bilgilerinize sunanm.
icurumunuz birimlerine duyunılmasım ve gereğ
Saygılarımla.

Türkiye Barolar Birli ği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

Adres : Karanfil Sokak No : 5162 06650 K ızılay - ANKARA
Tel :4253011 - 425 36 19 - 418 05 12 - 418 13 46 Faks : 418 78 57
Internet Adresi: www.barobirlik.org.tr e-mail admin®barobirlik.org.tr
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T.C.
İÇ İŞLERİ BAKANLI ĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İş leri Genel Müdürlü ğü
SAYI ; B050NÜV0060001-145-359//UG£
KONU Resmi vekil

4.10412002

TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BAŞKANLI ĞINA
İLGİ : 1402.2002 gün ve 2683 say ılı yazınız.
ilgide kay ıttı yazınız incelendi.
1587 Sayılı Nüfus Kanununun Uygulamas ına Iliş kin Yönetıneliğ in 184 üncü maddesi;
"Resmi vekiller vekaletnaıne ibrazı sureti ile nüfus idarelerinde mtivekkillerine ait i şten
ili şkin
izlemeye ve onların nüfus kay ı t örneklerini, nüfus cüzdantann ı almaya ve bunlara
gerektiren
evrakı imza etmeye yetkilidirter. Ancak, ki şinin kendisinin beyanda bulunmas ını
kişisel hal olayları nda özel vekaletname ibraz şarttır." hükınündedir.
Ayni Yönetmeliğ in 212 nci maddesi; "Aile kiitükler ı ve özel kütükler, denetime yetkili
ışına
kişiler dışı nda hiçbir kimse tarafından görülüp incelenernez ve kütükler daire d
karar
ıncelettirilmesine
çı kanlaruaz. Mahkemelerce herhangi bir dava nedeniyle kütüklerin
verilmesi halinde inceleme ile görevlendirilen bilirki ş iler nüfus idaresinde sorumlu
memurları n gözetimi altında yalnı z ilgili kişi veya ki şilerin kay ıtlannı inceleyebilirler.
incelemek için kütükler baş ka bir yere göturulemez, istenemez." hükmüne a ınirdir.
Buna göre; resmi vekillerin nüfus idarelerine vekaletna ıne ile başvıırma]an halinde,
müvekkillerinin i ş lerini takip etmeleri ve onlar ın nüfus kayı t örnekleri ile nüfus cüzdanlann ı
almaları mümkündür.
Ancak. Yönetmeliğ in 212 nci maddesinde de belirtildi ğ i üzere; denetime yetkili ki şiler
ve mahkemeler d ışmdaki ki ş i ve kurumları n aile kütüklerini ve bunlar ın dayanağı olan belge
ve tutanaklar ı incelemeleri mümkün de ğildir.
Bilgilerinize rica ederim.

TÜRKIYE BAROLA.7i B İRLİĞİ

zAOÖDU
Bakan a.
Gene] Müdür Yardımcısı

GELEN EV1AK
9Ş9-Ş-

Tarih: ( 5, 4tojfSaYt
Eki:
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T.0
BAŞBAKANLIK
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tasaınıf İşlemleri Dairesi Başkanhğı
Sayı : BO2IItGOI0000I-171I//j(7
-83
Konu Tapu sicilindeki bilgi ve
belgelerin veriliş esasları

'18 M427 2)?

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

ILGI: aj4/Şubat/2002 tarih, 2683 say ılı yazımı
b) 8/Ağustos/2001 tarih, 2001/I1 genelge nolu genelgemiz,
Ilgi (a) yanmz incelendi.
İlgi (b) genelgemizin Avukatlarm Tapu Sicilini İncelemelerl ve Belge İstemleri
başhklı B bölümünde 4667 sayılı Kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 213 üncü
maddesinin getirdi ği "Yargı organlan, emniyet makamları, diğer kamu kuzum ve kwulu şlan ile
kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar
avukatlara görevlerinin yerine getirilmesine yard ımcı olmak zorundadır. Kanunlanndaid özel
hükümler saklı kalmak kaydı yla, bu kunımlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri
incelemesine sunnıakla yükümlüdür. Bu belgelenlen örnek alınması vekaletname ibramna
bağlıdır..."yollu değiş iklikten hareketi;
Kamu görevi i eden avukatların vekaletname ibmz etmeden yazılı olarak talepte
bulunması koş uluyla (idasemizce istem belgesi düzenlenecektir) bir memur huzun ında tapu
sicilial inceleyebilıncleri ve görevleri sırası nda kendilerine kolaylık sağlanmas gerekeceği,
ancak avukatlar
ın tapu sicilüıden örnek istemeleri halinde vekaletname ibraz etmeleri zonınlu
olup, (belge örneği istemlerinde ilginin saptanması gerekmektedir.) gerekli harç ve vergilerin vs.
tahsilini müteakiben yetkili k ılmdığı ölçüde belge ömeklerinin verilmesinin mümkün
bulunmakta olduğu tüm teşkilatımız birim]erine duyurulmuştur.
Bu nedenle; ilgi (a) yazuuzda belirtilen hususlar ilgi (b) genelgemiz ile tüm te şkilatımız
birimlerine duyurulduğı
nıdan, yeniden genelge yap ılmasına gerek bulunmamakta olup, ilgi (b)
genelgemizde bildirilen hususlarm aksine davranan tapu sicil müdürlüklerinin bulundu ğunun
bildirilmesi halinde, o yer tapu sicil müdürlüğ ü hakkı nda gerekli inceleme yapılacaktır,
Bilgilerinizi rica ederim.
TURMYE BAROLAR BİRLIĞ I

GELEN EVRA İC

Tarih:22.3200tlaaYı :M(f
Eki: j_ligi: j'... <g

212

fltç
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Ankara 2/.UJ20 01

Sayı
BA$BAJCANLIK
KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MODÜBLOĞO
ANÜRA
İLOİ:28.11.2001 günlUB.02.O.KKG/174-4915531 say ılı yazınız.

1136 sayılı Avukatlık Yasasına 4667 sayılı Yasa ile getirilen de ğişlkliklez; "hukuk
devleti"nin temelini oluşturan "yargılama" nın çağdaş yapılanmasmda; "savunma"mn yer ve
önemi gözönüne al
ınarak gerçekleştirilnıiştir. 24398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
ılı
10.5.2001 tarihinde yürürlüğe giren bu değişikliklerin en önemlisi, kuşkusuz; 1136 say
Yasanın 1 .maddesinin ikinci fıbasıyla getirilen "AVUKAT, YARGUUN KURUCU
UNSURLARINDAN OLAN nAĞmfslz SAVUNMAYI SERBESTÇE TEMStL EDER" kurahmn kabul
edilerek yasalaştnlması olmuştur.
Anayasanıızın kabul ettiğ
i "hukuk devleti" ilkesinin de gere ği olan bu yasal
düzenlemeyle; yargılamanın tara ızhğı, bağımsızlığı ve güveııilirliği kadar, yargılama
sonunda millet adına verilen kararın; birey ve toplum vicdanındaki yerinin güçlendirilmesi
de amaçlamnıştır
Bireylerin, huzur ve güven içinde olduklan bir toplum düzeninin kurulmas ı; hak,
yetki ve sorumluklan belirleyen yasal düzenlemelerin önceden bilinmesi ve onların; herkes
için her zaman, her yerde ve mutlaka uygulanacağına inanılması ile mümkündür. Hukukun
egemen olduğu toplumlarda, birey-toplum ili şkilerindeki düzenin ön ko şulu olan bu güven;
n bağımsızlığı, yansızlığı ve
bağımsız, yazısız ve doğru yurgılamayı da gercktir. Yargılamanı
n, gereksinim
ru orantılıdız; Savunmanı
doğruluğu ile "savımma" hnkk ırnn kul l anımı doğ
duyduğu bilgi ve belgelere; -yarg ılaman ı n diğer unsuru olan iddia ve karar makamlar ı gibii bir toplumda, savunma hakkı denetlenir, kısıtlanır; yargılamaya gölge düşer,
ulaşamadığ
yargı kararları, vicdanlarda hak etmesi gereken yere ula şamaz.
ın, yargılama
Bu nedenledir ki; hak arayan kişiler adına hareket eden avukatlar
faaliyeti içindeki konumu ve bu hakk ı arayabilmek için sahip olduklar ı yetki ve olanakların
önemi dikkate alınarak, 4667 sayılı Yasa ile Avukatlık Kanununun l.maddesi yanında 2.
i şiklik yapı
maddesinde de değ
lmış ve;
yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler sigorta şirketleri ve vakıflar

AVUKAUARA GÖRE VLERJNIN YERINE GETİRİLMEStNDE yARDıMcı OLMAK
ZORUNDADIPLARKANUNLARINDAKİ ÖZEL HÜKOMLER 5 AKLI KALMAK KAYDIYLA, bu

kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunınakla yükümlüdür. Bu
belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler
duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir ........... hükmü getirilerek; ki şilerin
yöneticiler ve bireylere karşı "hak arama" hakkı güvence altına alınmıştır.
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Sayı :

Ankara ... .1.... . /2001

Diğer yandan yargılamamn bağımsız, yansız ve doğmluğıı kadar; hızlılığı da
adaletin gerçekleşmesi adma önemlidir. Geç gelen adalet, adalet degildir" sözü bilinen ve
doğıuluğu tartışmasız kabul edilen bir olgudur. Eksik ve yetersiz bilgi; belge ve kayıtlara
dayalı bir savla açılan davanın, iş yoğunluğu giderek artan mahkemeleri daha da a ğır bir yük
altına sokaca ğı ve bu bağlamda yargılama faaliyetini yavaşlatarak "adalet"in gerçekle şmesine
engel olacağı kığkusuzdur. Bu nedenle yargılama aşamasında mahkeme kanalıyla
u kabul edilen
ının kurucu unsuru olduğ
alınabilecek bilgi, belge ve kanıtların, esasen yarg
avukat tarafindan ve dava aç ılınadan önce öğrenilebilmesi, incelenip de ğerlendirilebilmesi,
ı n yükünü azaltacak hem de süratini arttıracak bir uygulama
hem yargın
olarak düşünüldtlğü içindir Id; Avukatlık Yasasuun 2,maddesinde yer alan değişiklik
yasalaştınimıştır.
Çağdaş hukuk devtetine ulaşmak amacı ile bu de ğerlendirme ve düşünceler
ı lı Yasanın
ışığında hazırlanan 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapan 4667 say
kabulü, ülkemiz adına son derece memnuniyet verici bir geli şme olmasına rağmen,
uygulamada bazı tereddütler oluşmasına engel olunamamış ve ne yazık ki kamu görevi yapan
bazı kurum ve kurulu şları
n, bu yasal değişiklikleri uygulaınama eğilimi dahi ortaya çılünıştır,
Avukatlık Kanununda yapılan yasal de ğişiklikler; muhatab ı kurum ve kuruluşlar
tarafından bilinmemekte ya da özümsenmeyerek; farklı ve yanlış yonımlanabilmektedir. Eski
yasal düzenlemeler .gerekçe gösterilerek, 4667 sayılı Yasanın getirdi ği yeni yasal düzenleme
uygulanmamakta, eski yasa karşısında yeni yasamn üstünlü ğü dikkate alinmamaktadır.
Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat yargının kurucu
unsurlanndan olan bağımsız savımmayı serbestçe temsil etmektedir. Bu nedenle de, Avukatlık
Kanununun 2.maddesi ile avukatlara GÖREVLER İNİN YERİNE GETİRILMESINDE ........yard ımcı
olunması esası getirilıniştir. Bu hükmün, bütünüyle keyfi bir serbestli ği ifade etmediğ
i,
talebin, görevle ilgili olmasının gerekti ği kuşkusuzdur. Ancak talebin, avukat ı
n görevi ile
ilgili olup olmadığı konusunda, talebi yerine getim ıekle yükümlü kişi ve kurıınıun takdir
hakkı asgari düzeyde tutulmalı, kişi ve kuııımlann yapacakları değerlendirme ve kullanacağı
ı nedeniyle, savunmanın lasıtlanmasma ya da avukatm üstlendi ği görevi gereği
takdir hakk
gibi yerine getirmesine engel olacak bir uygulamaya yol açılmamalıdır. Talebinin göreviyle
ilgisi olup olmadığını değerlendirebilecek olan ki şi ise sadece avukatı
n kendisidir. Aksi halde
"bağımsız" ve "özgür" bir savıınınadan söz edilmesine olanak bulunmamaktad ır.
Avukatlık Kanununun yııkanda söz edilen 1. ve 2. maddeleri ile getirilen
değişiklikler, ülkemizde hukuk devleti ilkesinin yerleşmesi açı sından savunma ve yarg ılama
adına büyü kazan ımlardır.
Yasa ile tanınan bu olanaklara rağmen; Avukatlık Kanununun 34.maddesihe göre
yüklendikle ıi görevleri, bu görevin kutsall ığına yakışır bir şekilde özen, do ğruluk ve
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
..... 12001
Sayı : Ankara....
k
Kanunu
ve
Türkiye
Barolar
Birli ğince belirlenen
yerine
getirmek
ve
Avukatlı
şinde
onur i
meslek kurallar
ına uymakla yükümlü" olan meslektaşlanmı z; uygulamada bilgi ve belgelere
ulaşmakta kar şılaştildan zorluklar nedeniyle, yüklendikleri bu ağır ve kutsal görevin
gereklerini yerine getirememektedirler.
i şikliğin yürürlüğe girmesinden
Avukatlık Kanununun 2. maddesindeki de ğ
sonra uygulamada karşılaşı lan sorunlar büyük ölçüde yasanın 2. maddesinde yer alan
"kanunlarmdaki özel hükil ınler saklı kalmak kaydı yla" ibaresinden kaynaklanmaktadır.
istisnai bir duruma dikht çeken bu ibre nedeniyle, yasan ın vazedili ş amacını ortadan
kaldıracak ölçüye varan, amac ı aşacak ş ekilde dar bir yoruma neden olunmamas ı gerekti ği
kanısmdayı z. Aksi halde; Mevzuatımızda yer alan pek çok düzenlemede —henüz Avukatl ık
i için- 'avukatlar" ibaresi (do ğal olarak) yer almamas ı
i şiklik yapılmadığ
Yasasındaki değ
gerekçe gösterilecek ve 2. madde ile getirilen yükümlülük, "kanunlanndalci özel hükümler
ıyla" ibaresi karşısında uygulanma olanağım yitırecek ve yasanın amacı
saklı kalmak kayd
gerçekleş meyecektir. Böylesi bir sonuç; mevcut bir yasa hülm ıünün uygulanmams ı bir yana
ıp olur.
na asla gözardı edilemeyecek b ır kay
hukuk devleti ilkesi adı
n bilgi edinme haklam kötüye kullanmas ı gibi bir kaygı duyulamayacağı
Avukatı
böyle bir durumun müeyyidesinin; avukat hakkında disiplin ve ceza kovu şturınasmı
gerektirdiği de gözönünde tutularak; Avukatlık Kanunu ile getirilen yeni düzenlemelerin
amacı
na ulaşabilmesi için. Avukatın, kamusal bir sır söz konusu olmad ıkça, görevi ile ilgili
tüm belge ve bilgilere ulaşmasmın kural olarak mümkiin olmas ı gerekir.
Hukuk devLeti ve yarg ılama adma son derece önemli olan aynca ki şi haklarını
da güvence altına alan Avukatlık Kanununun anı lan maddelerinin uygulanması aşamasmda
ı rken;
ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amac ıyla Danıştay'dan ıstişarı görüş alın
ilgi yazınızda sözü edilen Yüksekö ğrenim Kurulu Başkanlığının talebi ile birlikte,
ndan da uygulanabilecek genel nitelikli bir
mevzuatımızdaki di ğer yasal düzenlemeler aç ısı
nda yarar umulınaktadır.
görüşünün alınması
Bu düşünce ve değerlendirmelerin ışığında Danıştay'dan görü ş alınması
hususunu takdirleıinize sunarım.
Saygılarımla

Türkiye Barolar Birli ği
Başkanı
Avukat Özdeniir ÖZOK
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Yf*sltICöĞ REIt4 KURULU RA$KANLI ĞI

Sayı
o.so.o.HıG£.OtOlOoIKonu:

Billcent/ANKARA

-.

0....

.,..,.
-

22

211.01 26722

BAŞBAKANLIĞA
KantmtJtLm 05.2CO1 wi, 4687 say ılı Kanunun 2.maddesl ile değişik
tanItt% emniyet makaml ı n, diğer kamu kurum ve kunihi şlafl liG
ı şirflSd vs
abbosI.ı t eni vs kamuya .14 bankalar, not ırlst. sigert
kaıım Il
dır.
i Ihıq. yardıma olmak
öma
nam u3mina ba ğhdır. Dürüst dıvalarda mazeldcusler duruşma
alain mat*emSüsfl al ınabilir" hoWino gS ıhrdştlr.
lu MlıOm gereğb'ıos. KuruLma Ba şLmlığı'na yapı lan mcraosawda
DM haldanda Kuniumıza yazılmış olan yazı lar lie aya kuruluş ve kişilerin
ısıaı vs bir soffle Kunibiinuza lröal eden bütün yaz ı ve ekIsibin taadicil
•1•1
eununb bMilCe >ln. san ı k valdil bir avukat taraf ından Yüksalcöğ retini Danetlame
ı n suratı
Kurulu tarafından yapı lan disiplin ve ceza $onJ ştmı.aı ıle flglfl dosyanşOlmüştür.
Kunıtımıgdan alıp edilmiş vs talabtn yatIna ustbl ı maal hususunda tereddüdo dü
(EWI)
yine üniverslt. rSedOldeılnden KunjlumLfl gelen yazılafla; Avukaliık Yasası'nın
uygulama sıflıltan, özılliMe awlatann bi kanunun tan ıdığı yahu la lteyeblI.ağt batgsletin
sınırları ve muhtivlyatı açı atndan u>ulamada güçtüldaıls luarşılaşldığı ifade

3.fıkrasi

- Uygulamadald. teraddütıedn giderilmesi amacıyla Avüatlık Yaas1 ın,»105.2OOl
ğişik $.fıicraaı holanüne 96revtıIcal1aıa
tarih ve 4607 sayd ı Kanun'un 2,müddesl Ile de
müvaIddlieıl)Ia ilgili ola kurma t4 tarihi, sayısı müşaflhas alarü be(ttilnıeyU her tütto
evrakın tamamının veıtırnS mnrg uluâmm bulunup bulunmadı 5Şy ı lmaIcta alan disiplin
ve a soruştumıalannda sotuştnma dosyasının ğftlliIk gözetlhn.ksSn bir böiCmOnOn ya
da tamamının birer ÖMeğII*İ verilmesi zanjnluka ğunun bulunup bulımmaağı huıusıannde
nıştay Başkanlığı nden Istlşaui görüş alınması zaıurall hasıl olmuş Strmsktadıt
Danıştay Kanununun 41. vs 42.maddslefl uyarı nca konu Ha ilgili olarak Dan ıştay
Bfrüt Daire Başkanlığradan Istlşaıl görüş alınabilmesi hususünu tenğŞşd <ize arz ederim.
Kemal OCIROZ
Başkan
• Kurulumuza avukatlardan plan yazı ğmıklett
- Onlveıüa RslÖıtilIuJe,Inlrş yar ÖmSeri

-
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-

-
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T.C.

BA Ş BAKANLIK
KANUNLAR VE KARARLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı t B.02.OJUCG/174.49/£ St
Ankara
,Ç, 2. ıı ooz

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

tLGİ : a)20/1I)2001 tartbliveB.30.O.HKM.06.Ol.00l-5548-267fl say ılı yazı.
b) 26/12ı2001 tarihli ve t03.O.KGM.O.00.00.Ol.1892 sal ı yazı.
C) 8)OO2 tarihli ve E. ZO.HUL722-2002-3/O%34 saydı yan.
d) 27/12)2001 tarihli ve2282 sayılı yazı.
1136 şyflt4 ukathlc icammu uyarıflca, akat1şn kamtnıım veicnıulgşljzıadsn
tcyebilec4i çhelS tmrtm ve ş açısından karşılaşılan tereddütler hakkmda
Ykiü*cdnı ICımıla B*Ş1C*D14I'nüt alınan ilgi (a) yan ve eklcrinin sureti ile Başbakanlık
tarafindan, konuya ili şkin olarak Adalet Bakaıı4, Başbakanlık Hukuk M5şavirligi ve Türkiye
BALOIU Birliği Başbnhğrndan alınan ilgi (b) (c) ve (d) görü ş yazılannın sureti ekte
göuderilmişbr.
Danıştay Kanunıftuz 23 üncU maddesine gore incelçnereic görü ş1lnüzün bildirilmesini
mü

AI ŞAĞAR
Bişbakan t.
Müsteşar
Eki
İlgi yaalarve t£lainin
Sund

T.
t
.n.t flh4
tü

Not: Venlecek cev şlüja Daire ad ının, >t tarih ve sayısı
nı
n açıklanması
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1 C.
1)4M T S T A Y
Birinci Daire
Esas Ho.2002/26
4/*2002
T0dYE BMOLM OIRL İĞİ RAŞXMLIĞINA
ANKARA

Yüksek ğretIm kurulu Başkanl ığı taraf ı ndan gönderilen ve 1135 sayı l ı
Avukatl ı k Kanunu uyar ı nca avukatlar ı n kamu kurısı ve kurulu şları ndan
isteyebileceği belgelerin s ı nı rları ve muhteviyat ı nı n ne olacağı hususunda
düşülen duraksaTıenı n glderilncsina ili şkin bulunan yazı örneği iltşlktedir.
Konuya ili şkin yazı l ı görüş ünüz ile birlikte Oairemizde 10.4.2002
Çarşamba günü saat 10.00da yap ı lacak toplantı ya temsilci gönderilmesini rica
ederim.

ÇiaireS ı
ı CRK İ y I I)AROLAi( BIRTifl
GELEN EVAAK
Say ı :

Tarih:

_
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı :•.
Ankara 1010412002

Sayı: 3196
DANIŞTAY 1. DAiRE SAYIN BAŞKANLIĞINA
akRA

Dosya Na: 2002126
ın kamu kururn ve kurulu şlarından
1136 sayılı Avukatlı k Kammu uyarı nca avukatlar
ısından
oluşan tereddütler nedeniyle
ve
muhtevalan
aç
n ırlar
ı
isteyebilecekleri belgelerin s ı
Başkanlığımza intikal eden konu hakkmda Birli ğimizin görü şleri sonılmaktadır.
Damş tay Kanununun 23 ncü maddesine göre incelenmek üzere Ba şbakanlı k Kanunlar ve
Kararlar Genel Müdürlü ğü kanalıyla Sayın Başkanlığını za intikal ettı rilen ve savunma mesle ği
mensuplan olarak üzerinde önernje ve hassasiyetle durdu ğumuz yasan ı n 2. Maddesine ili şkin
görüşlerimizi, aşağı da bir kez daha say ı n heyetinizin dikkatine sunanz.
ılı yasa ile getirilen de ğişiklikler;
ı lı Avukatlı k Yasas ına 4667 say
Bilindiği gibi; 1136 say
nda; "savutımna"mn yeri ve
yapılanması
ı
nın
çağdaş
şturan
"yarg
"hukuk devleti'nin temelini olu
önemi nedeniyle gerçekle ştirilmiştir.
Değişikliklerin en önemlisi, ku ş kusuz; 1136 sayı h yasamn 1. Maddesinin ikinci
fikramyla getirilen "AVUKAT, YARGININ KURUCU UNSURLARINDAN OLAN BA ĞIMSIZ
SAVUNMAYI SERBESTÇE TEMSIL EDER" kurahn ın kabul edilerek yasala ştınlması
olmuştur.
Avukatlı k görevi aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Bu nedenle savunma görevini
ı nın diğ er unsurları gibi tüm belge ve bilgilere ula şabilmelidir. Adil bir
yürüten avukat yarg
lama
için
savunma
mesle ği aç ısı ndan görülemeyecek ve ula şı lamayacak bilgi ve belge
yargı
olmamalıdır.
i "hukuk devleti" ilkesinin de gere ği olan bu yasal
Anayasamızın kabul ettiğ
ızlığı,
tara
ba ğımsızlığı ve güvenilirlili ğ i kadar, yargı lama sonunda
ılamanın
düzenlemeyle; yarg
birey ve toplum vicdanı ndaki yerinin güçlendirilmesi de
millet adına verilen kararın;
aınaçlanmıştır
ı bir toplum düzeninin kurulmas ı ; hak, yetki
Bireylerin, huzur ve güven içinde olduklar
ve sonımlukları belirleyen yasal düzenlemelerin önceden bilinmesi ve onlann; herkes için her
na inanılması ile mümkündür. Hukukun egemen
zaman, her yerde ve mutlaka uygulanaca ğı
ğımsız,
olduğu toplumlarda, birey-toplum ili şkilerindeki düzenin ön ko ş ulu olan bu güven; ba
ile
yansız ve doğru yargılamayı da gerektir. Yargımn ba ğımsızlığı , yansızlığı ve doğruluğıı
'savunma" halckımn kullanımı doğru orantılıdır; Savunmanı n, gereksinim duydu ğu, bilgi ve
bir toplumda
belgelere, yarg ınm diğer unsıırlan olan iddia ve karar makamları gibi ulaşamadığı
kararlan, vicdanlarda hak
savunnıa hakkı denetlenir ve k ısıtlanır; yargılamaya gölge dü şer, yargı
etmesi gereken yere ulaşamaz.
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Bu nedenledir ki; hak arayan ki şiler adına hareket eden avukatlann, yarg ılama faaliyeti
ı yetki ve olanakların Önemi dikkate
içindeki konumu vebu hakkı arayabilmek için sahip olduklar
alınarak, 4667 sayılı yasa ile Avukatlık Kanununun 1. Maddesi yanmda 2. Maddesinde de
değişiklik yapılmış ve;
yarg
ı organlan, emniyet makamları, diğer kamu kunım ve kuruluşları ıle kamu
iktisadi teş ebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler sigorta şirketleri ve vakıflar
AVUKATLARA GÖREVLERININ YERINE GET İRİLMESİNDE YARDIMCI OLMAK
ZORUNDADIRLARKANUNLARINDAKİ ÖZEL HÜKÜMLER SAKLI KALMAK
KAYDIYLA, bu kurumlar avukatrn gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmalcla
yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletııanıe ibrazma bağlı dır. Derdest davalarda
ınüzekkereler duruşma günü bekleıımeksizin mahkemeden alınabilir........." hükmü geti ıileıtk;
nmıştır.
kişilerin yöneticiler ve bireylere karşı "halt arama" hakkı güvence altına alı
ının bağımsız, yansız ve doğıuluğu kadar; hızlılığı da adaletin
Diğer yandan, yarg
gerçekleşmesi adı na önemlidir. "Geç gelen adalet, adalet de ğildiı" sözü bilinen ve doğnıluğu
tartışmasız kabul edilen bir olgudur. Eksik ve yetersiz bilgi, belge ve kay ıtlara dayalı bir savla
açılan davanm, iş yoğunluğu giderek artan malıkenıeleri daha da ağır bir yük altına sokacağı ve
bu bağlamda yargılama a1iyetini yavaşlatarak 'adalet" in gerçekle şmesine engel olacağı
kuşkusuzdur. Bu nedenle yargılama aşamasında mahkeme kanalıyla al ınabilecek bilgi, belge ve
n kurucu unsuru oldu ğu kabul edilen avukat tarafından ve dava
kanıtların, esasen yargını
açılınadan önce öğreııilebilmesi, incelenip değerlendirilebümesi, hem yargının yükünü azaltacak
hem de süratini arttıracak bir uygulama olarak düşünüldtlğii içindir ki; Avukatlık Kanununun 2.
Maddesinde yer alan de ğişiklik yasal aştınlmıştır.
Çağdaş hukuk devletine ulaşmak amacı ile bu değerlendirme ve düşünceler ışığında
ılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapan 4667 Sayılı yasanın kabulü,
hazırlanan 1136 Say
ülkemiz adına son derece memnuniyet verici bir geli şme olmasına rağmen, uygulamada bazı
tereddütler oluşmasına engel olunamainış ve ne yazık Id kamu görevi yapan bazı kurum ve
kuruluşların, bu yasal değişiklikleri uyguılarnama eğilimi dahi ortaya çıkımştır.
Avukatlık Kanununda yapılan yasal değişik er, muhatab ı loınim ve kuruluşlar
tanfindan bilinmemekte ya da özürnsenmeyerek; farkl ı ve yanlış yonımlanabilmektedir. Eski
ılı yasanın getirdi ği yeni yasal düzenleme
yasal düzenlemeler gerekçe gösterilerek, 4667 say
uygulannıamakta, eski yasa karşısında yeni yasamn üstünlüğü dikkate alınnuamaktadır.
Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat yarg ının kurucu
unsıırlarmdan olan bağımsız savunmay
ı serbestçe temsil etmektedir. Bu nedenle de, Avukatl ık
Kanununun 2. Maddesi ile avukatlar ı GÖREVLERININ YERINE GET İRİLMESİNDE yardımcı
olunması esası getirilmi ştir. . Bu hülmıfin, bütünüyle keyfi bir serbestli ği ifade etmediği, talebin,
görevle ilgili olmasının gerektiği kuşkusuzdur. Ancak talebin, avukatın görevi ıle ilgili olup
olmadığı konusunda, talebi yerine getirmekle yülcünılü kişi ve kunımlann yapacaklan
değerlendirme ve kullanaca ğı takdir hakkı nedeniyle, savunmanın kısıtlanmasına ya da avukatın
i gibi yerine getirmesine engel olacak bir uygulamaya yol
i görevi hiç ya da gereğ
üstlendiğ
açılmamal ıdır. Talebinin göreviyle ilgisi olup olmadığını değerlendirebilecek alan kişi ise sadece
avukatın kendisidir. Aksi halde "ba ğımsız" ve "Özgür" bir savunmadan söz edilmesine olanak
bulunmamaktadır.
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
y kanda söz edilen 1. Ve 2. Maddeleri ile getirilen
Avukatl ık Kanununun ıı
ılama
değiş iklilder, ülkemizde hukuk devleti ilkesir ı in yerleşmesi aç ısı ndan savunma ve yarg
adına büyük kazanımlardır.
ntunun 34.maddesine göre
Yasa ile tanı nan bu olanaklara ra ğmen; Avukatlık Kanı
yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsalh ğma yakışır bır şekilde özen, doğruluk ve onur
içinde yerine getirmek ve Avukatl ık Kanunu ve Türkiye Barolar Birli ğince belirlenen meslek
şmalcta
kurallarına uymalda yükümlü' olan meslekta şlarımız; uygulamada bilgi ve belgelere ula
r
ve
kutsal
görevin
gereklerini
yerine
ğı
üklan
zorluklar
nedeniyle,
ytlklendikleri
bu
a
karşılaş
getirememektedirler.
Avukatlı Kanununun 2. Maddesindeki de ğişikli ğin yürürlüğe girmesinden sonra
ındakı
uygulamada karşılaşılan sorunlar büyük ölçüde yasan ı n 2. maddesinde yer alan "kanunlar
özel hükümler caMı kalmak kaydıyla' ibaıesindeıı kaynaklanmaktad ır.
ıvazedhlış amacını
Istisnai bir duruma dikkat çeken bu ibare nedeniyle, yasan n
dar
bir
yoruma
neden
olunmamas ı
şekilde
ı
aşacak
ölçüye
varan,
amac
ortadan kald ıracak
gerekti ği kanısındayız. Aksi halde; Mevzuatmıı zda yer alan pek çok düzenlemede .henüz
olarak) yer
Avukatlık Yasasındald de ğişiklik yapılmadığı için' -avukatlar" ibaresi (do ğal
almaması gerekçe gösterilecek ve 2. Madde ile getirilen yükümlülük, "Icanunlar ındaki özel
hükümler maMi kalmak kaydıyla' ibaresi karşısı nda uygulanma olana ğmı yitirecek ve yasan ın
ünün uygulanmaması bir
amacı gerçeldeşmeyecektir. Böylesi bir sonuç; mevcut bir yasa hülmı
yana hukuk devleti ilkesi adına asla göz ard ı edilemeyecek bir kayı p olur.
ıılamayacağı
Avukatın bilgi edinme hakkım kötüye kullanmas ı gibi bir kaygı duy
boyle bir durumun müeyyidesinin; avukat hakk ında disiplin ve ceza kovu şturmasını gerektirdi ği
de göz önünde tutularak; Avukatl ık Kanunu ile getirilen yeni düzenlemelerin amac ına
ulaşabilmesi için. Avukatı n, kamusal bir s ı r söz konusu olmadıkça, görevi ile ilgili tüm belge ve
bilgilere ulaşmasmm kural olarak mümkün olmam gerekir.
Hukuk devleti, savumna hakk ı ve yargilanıa adı na son derece önemli olan ayııca
ı
kiş i haldarnıı da güvence altına alan Avukatl ı k Kanununun anı lan maddelerinin uygulanmasş
görü
ıyla
kabilecek
olan
tereddütlerin
giderilmesi
amac
ı
ve
ç
nda
ortaya
çıkan
aşamas ı
belirtenirken konunun Yüksekö ğrenim Kumlu Başkanlığı mn talebi yanında, aynı zamanda,
ır
mevzııatımızda yer alan di ğer yasal düzenlemeler aç ısı ndan da uygulanabilecek genel nitelikli b
görüş olmasında yarar umulmaktadır.
Konunun bu dü şüncelerle de ğerlendirmesi bususunu eakdirlerinize sunanm.
Saygılarımla
Türkiye Barolar Birliği
Başkana
Avukat Özdemir ozolC
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TBB BAŞKANLIdtnın 22 Temmuz 2002 GÜNLÜ DUYURUSU:
1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanunu uyar ı nca, avukatlar ı n kamu • kurum ve
kurulu şları ndan isteyebilece ği belgelerin s ı n ı rlan ve muhteviyat ı açıs ı ndan
karşı laşı lan tereddütlere ili ş kin Dan ıştay Birinci Daire Baş kanl ığı ndan al ı nan
2002/26 Esas, 2002/52 Karar say ı l ı kararı n bir örneği ili ş iktedir.
Bilgilerinize saygı ları mla sunarı m.
Türkiye Barolar Birli ği
Ba şkan ı
Av. Özdemir ÖZOK

T. C.
DANI ŞTAY
Birinci Daire
Esas No: 2002/26
Karar No 2002/52
1136 sayı l ı Avukatl ı k Kanununa göre avukatlar ı n kamu kurum ve
kurulu şları ndan isteyebileceği belgelerin s ı n ı rları n ı n ve içeri ğinin ne olaca ğı
konusunda dü şülen duraksaman ı n giderilmesine yönelik isti san dü ş ünce
istemine ili şkin Ba şbakanl ığı n 15,2.2002 günlü ve B.02.0.KKG/174-49/898
sayı l ı yazı sı na ekli Yükseköğretim Kurulu Ba ş kanl ığı n ı n 20.11.2001 günlü ve
26722 say ı l ı yazısı nda aynen:
"Avukatl ı k Kanunu'nun 02.05.2001 tarih, 4667 say ı l ı Kanun'un 2.
maddesi ile de ğişik 3. fı kras ı ile;
"Yargı organları , emniyet makamları , di ğer kamu kurum ve kurulu şları ile
kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta
şirketleri ve vak ıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yard ı mc ı olmak
zorundad ı r. Kanunları ndaki özel hükümler sakl ı kalmak kayd ıyla,bu kurumlar
avukatı n gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür.
Bu belgelerden örnek al ı nması vekaletname ibrazı na ba ğl ıd ı r. Derdest davalarda
müzekkereler duru ş ma günü beklenmeksizin mahkemeden al ı nabilir hükmü
getirilmi şti r.
Sözkonusu hüküm gereğince, Kurulumuz Başkanl ığı 'na yap ı lan
müracaatlarda; baz ı avukatlar müvekkilleri hakk ı nda, Kurulumuza yaz ı lm ış olan
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yazı lar ile ayrı kurulu ş ve ki şilerin di ğer kurumlara yazd ığı ve bir şekilde
Kurulumuza intikal eden bütün yaz ı ve eklerinin tasdikli birer fotokopisinin
gönderilmesi istenilmektedir.
Bununla birlikte yine san ı k vekili bir avukat taraf ı ndan Yüksekö ğ retim
Denetleme Kurulu tarafı ndan yap ı ları disiplin ve ceza soru şturmas ı ile ilgili
dosyan ı n sureti Kurutumuzdan talep edilmi ş ve talebin yerine getirilmesi
hususunda tereddüde dü ş ülmüştür. (Ek-1)
Yine üniversite rektörlüklerinden Kurulumuza gelen yaz ı larda; Avukatl ı k
Yasas ı'n ı n uygulama s ı n ı rları , özellikle avukatlar ı n bu kanunun tan ıd ığı yetki ile
isteyebileceği belgelerin s ı n ı rları ve muhteviyat ı aç ı sı ndan uygulamada
güçlüklerle karşı la şı ld ığı ifade edilmektedir.(Ek-2)
Uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amac ı yla Avukatl ı k Yasas ı n ı n
02.05.2001 tarih ve 4667 say ı l ı Kanununun 2.maddesi ile de ğiş ik 3.f ı kras ı
hükmüne göre; avukatlara müvekkilleriyle ilgili olan, konusu, tarihi, say ı sı
mü ş ahhas olarak belirtilmeyen her türlü evrak ı n tamam ı n ı n verilmesi
zorunlulu ğununun bulunup bulunmad ığı yapı lmakta olan disiplin ve ceza
soru şturmaları nda soruşturma dosyas ı n ı n gizlilik gözetilmeksizin bir bölümünün
ya da tamam ı nı n birer örne ğinin verilmesi zorunluluğunun bulunup bulunmad ığı
hususları nda Dan ıştay Ba şkanl ığı 'ndan istişari görüş al ı nmas ı zarureti has ı l
olmu ş bulunmaktad ı r.
Dan ıştay Kanunu'nun 41. ve 42 . maddeleri uyar ı nca konu ile ilgili olarak
Dan ıştay Birinci Daire Ba ş kanl ığı 'ndan isti şari görü ş , al ı nabilmesi hususunu
tensiplerinize arz ederim.' denilmektedir.
Dairemizce yapı lan ça ğrı üzerine gelen Adalet Bakanl ığı Kanunlar Genel
Müdürlü ğ ünden Hakim Dr. Al ı Karagülmez, Yüksekö ğretim Kurulu Ba ş kanl ığı
Genel Sekreter Yard ı mc ıs ı Hasan Say ı n ile Türkiye Barolar. Birli ği Ba şkan
Yard ı mc ı sı Av. Ziya Yergök ve Hukuk Mü şaviri Av. Tülay Y ı lmaz' ı n sözlü
açı klamaları dinlendikten sonra konu incelenerek,
Gereği Görüsülün Düş ünüldü
İstem, 1136 sayı l ı Avukatl ı k Kanununa göre avukatlar ı n kamu kurum ve
kuruluş ları ndan isteyebileceği belgelerin s ı n ı rları n ı n ve içeri ğinin ne olaca ğı
konusunda dü şülen duraksaman ı n giderilmesine ili ş kindir.
1136 sayı l ı Avukatl ı k Kanununun 2 nci maddesinin 4667 say ı l ı Kanunla
deği ştirilen birinci fı kras ı nda, avukatl ığı n amac ı n ı n; hukuki münasebetlerin
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düzenlennı esini,her türlü hukuki mesele ve anla şmazl ı kları n adalet ve
hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallar ı n ı n tam olarak
uygulanmas ı nı her derecede yargı organları , hakemler, resmi ve özel ki şi, kurul
ve kurumlar nezdinde sa ğlamak olduğu, ayn ı Kanunla de ği ştirilen üçüncü
tı kras ı nda ise.yargı organları emniyet makamlar ı , di ğer kamu kurum ve
kurulu ş ları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait dernekler, noterler,
sigorta ş irketleri ve vak ıtları n avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde
yard ı mc ı olmak zorunda olduklar ı , kanunlar ı ndaki özel hükümler sakl ı kalmak
kayd ı yla bu kurumları n avukatı n gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri incelemesine
sunmakla yükümlü olduklar ı , bu belgelerden örnek al ı nmas ı n ı n vekaletname
ibrazı na ba ğl ı olduğu, derdest davalarda müzekkerelerin duru şma günü
beklenmeksizin mahkemeden al ı nabileceği hükme ba ğlanm ışt ı r.
Söz konusu düzenleme ile maddede sayı lan kurum ve kurulu şlara,
avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yard ı mcı olmak, kanunlardaki özel
hükümler sakl ı kalmak kayd ıyla avukatı n gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri
incelemesine sunmak yükümlülü ğü getirilmi ş , incelemeye sunulan belgelerden
örnek al ı nmas ı vekalet ibraz ı na ba ğlanm ıştı r. Ayrıca derdest davalarda
müzekkerelerin duru ş ma günü beklenmeksizin mahkemeden al ı nabileceği
belirtilmek suretiyle, adli makamlarca bir husus hakk ı nda ba ş ka dairelere
yazı lan yaz ı ları n duru şma gününden önce avukatlar taraf ı ndan mahkemeden
al ı nabilmesine, müzekkere ile istenilen hususlar ı n takip edilmesi,
çabukla ştı rı lması ve ilgili kurulu ş lardan bilgi ve belge toplanmas ı sağlanarak
yargı lama sürecinin çabukla ştı rı lmas ı na ve uyu şmazl ı kları n adalet ve
hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesine yard ı mcı olunmas ı na olanak
sa ğlanmak istenilmektedir.
4667 say ı l ı Kanunun genel gerekçesinde ve madde gerekçelerinde de,
avukatlara görevlerini yerine getirmelerine yard ı mcı olacak kurulu şlara aç ı kl ı k
getirilerek bu kurulu şlardan bilgi ve belge toplayabilme yetkisinin verildiği
belirti 1m ektedi r.
Bu hükümlere göre avukatlar, her türlü hukuki mesele ve anla şmazl ı kları n
her derecede yarg ı organları , hakemler, resmi ve özel ki şi. kurul ve kurumlar
nezdinde çözümlenmesi, hukuk kurallar ı n ı n tam olarak, adalet ve hakkaniyete
uygun biçimde uygulanmas ı amacı yla görevlerini yerine getirirlerken maddede
sayı lan mercilere kendilerine yard ı mc ı olma zorunlulu ğu getirilmi ştir. Buradaki
yard ı mc ı olma zorunluluğu, avukatl ı k görevinin yerine getirilmesiyle s ı n ı rl ıd ı r.
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Ayrıca bu kurumlara kanunları ndaki özel hükümler sakl ı kalmak kayd ıyla
avukat ı n gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunma yükümlülü ğü de
getirilmi ştir. Görüldü ğü üzere Yasa hükmüyle kanunlardaki özel hükümler sakl ı
tutulmu ş ve avukatı n gerek duyduğu bilgi ve belgelerden söz edilmiş
bulunulmaktad ı r. Bu durumda avukat ı n gerek duydu ğ u bilgi ve belge ifadesinin
ne anlama geldi ği,bu itadeye hangi amac ı sağlamak üzere yer verildi ği üzerinde
de durulmas ı gerekmektedir.
1136 sayı l ı Kanunun 163 üncü maddesinde, avukatl ı k sözleş mesinin belli
bir hukuki yard ı m ı kapsamas ı gerektiği, yazı l ı olmayan anla ş maları n genel
hükümlere göre ispatlanaca ğı , yaln ı z avukatları n yapabileceği iş ler ba şl ı kl ı 35
inci maddesinde,gerçek ve tüzel ki şilere ait hakları dava etmenin, savunman ı n,
adli iş lemleri takip etmenin, bu i şlere ait bütün evrak ı düzenlemenin avukatlara
ait oldu ğu belirtilmiştir.
Anayasan ı n 36 nc ı maddesinde, herkesin, me şru vas ıta veya yollardan
faydalanmak suretiyle yarg ı mercileri önünde davac ı ve dayal ı olarak iddia ve
savunma ile adil yargı lanma hakk ı na sahip oldu ğu belirtilmi ştir. Savunma hakk ı
s ı n ı rsı z bir hak değildir. Bu hakk ı n sı n ı rı , suç, yargı mercileri ve dava
kavramlar ı yla da yakı ndan ili şkilidir. Bu arada, Türk Medeni Kanununun hukuki
iliş kilerin kapsam ı başl ığı altı nda dürüst davranma ve iyiniyet kurallar ı n ı
düzenleyen 2 nci ve 3 üncü maddelerinin hükümlerini de gözönünde
bulundurmak zorunludur.Bu hükümlerde, herkesin haklar ı n ı kullan ı rken ve
borçları n ı yerine getirirken dürüstlük kuralları na uymak zorunda olduğu, bir
hakkı n aç ı kça kötüye kullan ı lmas ı n ı n hukuk düzeninde korunmad ığı , kanunun
iyiniyete hukuki bir sonuç ba ğ lad ığı durumlarda, as ı l olan ı n iyiniyetin varl ığı
oldu ğu, ancak durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni
göstermeyen kimsenin iyiniyet iddias ı nda bulunamayaca ğı açı k bir biçimde
beli rti 1 mekted ir.
1136 sayı l ı Kanunun 2 nci maddesi ve yukarıda an ı lan diğer hükümleri ile
Medeni Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümleri dikkate al ı nd ığı nda,
avukatlara bilgi ve belge toplayabilme yetkisi veren hükümlerin genel s ı n ı rları
ortaya ç ı km ış olmaktad ı r. Buna göre maddede say ı lan kurum ve kurulu şları n,
avukatlara görevlerinin yerine getirilmesi kapsam ı nda, müvekkilinin hukukunu
savunabilmesine, hakları n ı dava etmesine, yarg ı lama sürecinin
çabukla ştı rı lması na ve uyuşmazl ı kları n adalet ye hakkaniyete uygun olarak
çözümlenmesi ne, adli makamlarca bir husus hakkı nda ba şka dairelere yaz ı lan
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yazı ları n duruşma gününden önce al ı nması na, bu yaz ı larda istenilen hususlar ı n
takip edilmesi ve çabukla ştı rı lması na ve gerekli bilgi ve belgelerin toplanabil
mesine yard ı mcı olmaları gerekmektedir.
1136 say ı l ı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü f ı krası nda yer alan
"avukatı n gerek duydu ğu bilgi ve belge" ifadesinin anlam ve kapsam ı n ı n da
yukanda belirtilen genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmekle
birlikte, bu ifadede geçen "gerek" sözcüğünün herhangi bir i şin yap ı labilmesinin
bağl ı bulunduğu şey anlam ı nı içerdi ği, gereklili ği açı klayan nedenlerin
ise"gerekçe" sözcü ğü ile ifade edildi ği gözden uzak tutulmamal ıd ı r. Gerek
duymak, keyfi, hiçbir nedene ba ğl ı olmaks ızı n bir şeyi istemek iradesi anlam ı na
gelmemekte, herhangi bir i şin yapı labilmesine ba ğl ı bir istemi anlatmaktad ı r.
Böyle olunca, avukat ı n gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri hangi i şin
yapı labilmesine ba ğl ı olarak incelemek istedi ğini, gereklili ği aç ı klayan nedenlerle
birlikte belirtmesi ve bu belgelerin incelemesine sunulmas ı yasa hükmü
gereğidir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir ba şka husus da, incelemeye sunma
yükümlülü ğüdür. incelemeye sunma i şlevi, bilgi ve belgenin bulundu ğu kurum
ve kuruluşta, gerektiğinde bir görevli eşliğinde, uygun bir yerde
gerçekleştirilmelidir. incelemeye sunma yükümlülü ğünün, bilgi ve belgenin
bulundu ğu kurum ve kurulu ş d ışı nda bir yere veya şehire gönderilmesi suretiyle
yerine getirilmesi sözkonusu olahıayaca ğı ndan, avukatları n gerek duydukları
bilgi ve belgelerin veya bunlar ı n onayl ı örneklerinin ya da totokopilerinin
adreslerine gönderilmesini istemeleri yasan ı n hükümlerine ve amac ı na uygun
düşmeyecektir. Yasa koyucu, kurum ve kurulu şları n bünyesinde inceleme
olana ğı tan ıd ığı belgelerden örnek al ı nmas ı n ı vekaletname ibraz ı na bağl ı
tutmuştur. Böylece, genel s ı n ı rları , içeriği yukarıdaki açı klamalarla belirlenen
bilgi ve belgelerden, kanunlar ı ndaki özel hükümler sakl ı tutularak incelemeye
sunulması zorunlu olanları n avukatlarca yerinde incelenmesinden sonra, bu
belgelerden gerekli görülenlerin tarih ve say ısı belirtilerek örnek al ı nmas ı
suretiyle bilgi ve belge toplayabilme amac ı nı n sağlanmas ı gerçekleşecektir.
Diğer yandan. 1136 sayı l ı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü f ı krası nda
sayı lan mercilerin, avukat ı n gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri, incelemesine
sunma yükümlülü ğünün istisnas ı olan bazı özel hükümler şöyle sı ralanabilir.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 öncü maddesinde, avukat ı n
hazı rl ı k belgeleri ile dava dosyas ı nı n tamam ı m inceleme ve istedi ği belgenin bir
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örneğini alma hakk ı na sahip oldu ğu, hazı rl ı k soru şturmas ı n ı n amac ı n ı tehlikeye
dü şürebilecek ise, Cumhuriyet Savc ıs ı n ı n talebi üzerine haz ı rl ı k soru şturmas ı
s ı rası nda bu hakk ı n sulh hakiniinin kararıyla k ısıtlanabileceği, yakalanan ki şinin
veya san ığı n sorgusunu içeren tutanak ile bilirki ş i raporlar ı ve yakalanan ki şi
veya san ığı n hazı r bulunmaya yetkili oldu ğu di ğer adli i ş lemlere ili ş kin
tutanaklar hakkı nda hakim karar ıyla k ı sıtlanabilmeye ili şkin ikinci fı kra
hükmünün uygulanmayaca ğı belirtilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri
Kurulu ş ve Yarg ı lama Usulleri Hakk ı ndaki Kanunun 11 inci maddesindeki
yollama nedeniyle bu mahkemeler için de CMUK'un sözü edilen hükmünün
uygulanmas ı sa ğlanm ıştı r.
Aynca, 1512 say ı l ı Noterlik Kanununun 54 ve 55 inci maddelerinde,
4389 say ı l ı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci, 22 nci
maddesinin yedi ve sekizinci fı kraları nda, 213 say ı l ı Vergi Usul Kanununun
vergi mahremiyeti başl ı kl ı 5 inci maddesinde yer verilen hükümlerle bilgi ve
belgelerin kanunen aç ı kça yetkili k ı l ı nan mercilerin d ışı nda üçüncü ki şilere
aç ı klanmas ı n ı engelleyici ve hangi bilgi ve belgelerin bu kapsamda oldu ğunu
gösteren s ı n ı rlamalar getirilmi ştir.
Di ğer baz ı kanunlarda idareye, üçüncü ki şilere ve hatta yarg ı mercilerine
bazı bilgi ve belgeleri vermekten imtina hakk ı tan ı nm ış , bu hakk ı n kullan ı m ı
ilgili kanunlarda ayr ı ve farkl ı şartlara bağlanm ıştı r. 2577 say ı lı idari
Yargı lama Usulü Kanununun 20 nci maddesinin birinci fı krası nda, 'Dan ıştay
ile idare ve vergi mahkemeleri bakmakta olduklar ı davalara ait her çe şit
incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde
lüzum gördükleri evrak ı n gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini
taraflardan ve ilgili di ğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararlar ı n,
ilgililerce süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir.' denildikten sonra
üçüncü fı kras ı nda 'Ancak, istenilen bilgi ve belgeler devletin güvenli ğine veya
yüksek mentaatlerine veya Devletin güvenli ği ve yüksek menfaatleriyle birlikte
yabanc ı devletlere de ili şkin ise, Ba ş bakan veya ilgili bakan, gerekçesini
bildirmek suretiyle söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. Verilmeyen bilgi ve
belgelere dayan ı larak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez." hükmüne
yer verilmi ş , Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 88 inci maddesinde de
benzer bir hüküm yer alm ıştı r.
Yine, 26.10.1994 günlü ve 4045 say ı l ı Kanunun 1 inci maddesine
dayan ı larak ç ı karı lan Güvenlik Soru şturması ve Arş iv Ara ştı rmas ı Yönetmeli ğinin
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2 nci maddesinde, bu Yönetmeli ğin, yetkili olmayan kiş ilerin bilgi sahibi
olmaları halinde Devletin güvenli ğinin, iç ve d ış menfaatlerinin, ulusal varl ığı n
ve bütünlü ğün zarar görebileceği veya tehlikeye dü şebileceği bilgi ve belgeleri,
bunları n toplanmas ı n ı ve iş lemini yürüten bakanl ı klar ile kamu kurum ve
kurulu şları nı n ilgili birim ve k ı s ı mları n ı n belirlenmesini kapsad ığı belirtilmi ş , 4
üncü maddesinin (e) bendinde, 'bilmesi gereken' ibaresi, bir gizli evrak ı veya
döküman ı ancak görevinden dolayı öğ renen, onu inceleyen, uygulayan ve
korumaktan sorumlu bulunanlar olarak tan ı mlanm ış ve bu tan ı mlamadan
hareketle 5 inci maddesinde, bilmesi gerekenlerin d ışı nda di ğer kiş ilerin
bilmelerinin istenmnedi ği ve aç ı kland ığı takdirde Devletin güvenli ğine, ulusal
varl ı k ve bütünlüğe, iç ve d ış menfaatlerimize verece ği zararlara göre gizlilik
dereceleri çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel olarak s ı n ıfland ı rı lm ışt ı r.
Görüldü ğü üzere, mevzuattaki özel hükümlerde de, bilmesi gerekenlerin d ışı nda
di ğer ki ş ilerin bilmelerinin istenmedi ği, açı kland ığı takdirde Devletin güvenli ğine,
ulusal varl ı k ve bütünlü ğe, iç ve d ış menfaatlerimize, ceza veya disiplin
soru şturmaları n ı n amac ı na zarar vereceği öngörülen bilgi ve belgelerin
aç ı klanmas ı , incelemeye sunulmas ı ve bunlardan bir suret al ı nmas ı konuları nda
k ıs ıtlamalar ve s ı nı rlamalar getirilmi ş , idareye belirli nitelikteki bilgi ve belgeleri
yargı mercilerine dahi vermeme olana ğı tan ı nm ış bulunmaktad ı r.
657 sayı l ı Devlet Memurlar ı Kanununun 128, 129, 130 ve 131
inci maddelerinde de, kademe ilerlemesinin durdurulmas ı cezas ı n ı gerektiren
hallerde, disiplin kurulunun soru şturma dosyası n ı ald ığı tarihten itibaren 30 gün
içinde soru şturma evrak ı na göre kararı n ı bildireceği, memurluktan çı karma
cezas ı için, soru şturma dosyası n ı n yüksek disiplin kuruluna tevdi edilece ği, bu
kurulları n dosyalar ı n incelenmesinde gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil
dosyası n ı ve her nevi evrak ı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli
tan ı k ve bilirki şi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen ke ş if
yapmaya veya yapt ı rmaya yetkili olduklar ı , hakk ı nda memurluktan çı karma
cezas ı istenen memurun, sicil dosyas ı hariç, soru şturma evrakı m inceleme,
tan ı k dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yaz ı l ı olarak kendisi veya vekili
vas ıtasıyla savunma yapma hakk ı na sahip olduğu, Devlet memuru hakk ı nda
savunmas ı al ı nmadan disiplin cezas ı verilemeyece ği belirtilmi ştir.
4483 sayı l ı Memurlar ve Di ğer Kamu Görevlilerinin Yarg ı lanmas ı Hakkı nda
Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fı kras ı nda, ön inceleme ile görevlendirilen ki şi
veya ki ş ilerin, bakanl ı k müfetti şleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün
yetkilerini haiz olduğu, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza
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Muhakemeleri Usulü Kanununa göre i ş lem yapabilecekleri betirtilmek suretiyle
CMUK'un yukar ı da sözü edilen 143 öncü maddesinin uygulanmas ı na imkan
tan ı ndi ği görülmektedir.
Bu hükümler karşisı nda, hakk ı nda ceza soru şturmas ı yap ı lan bir devlet
memurunun kendisi veya avukat olan vekilinin CMUK'nun 143 öncü maddesi
hükmüne dayanarak, haz ı rlik soru şturması n ı n amacinı tehlikeye dü ş ürebilecek
durumlarda sulh hakiminin karariyla k ı sitlanabilecek olanlar . d ışı nda, haz ı rlik
belgeleri ile dava dosyasin ı n tamam ı n ı incelemeye ve istedi ği belgenin bir
örneğini almaya hakk ı bulunmaktad ı r. 4483 say ı li Yasa uygulamas ı nda da ön
inceleme ile görevlendirilenler soru şturmanin amacin ı tehlikeye dü şürebilecek
durumlarda bu Yasan ı n 6 nci maddesi gere ğ ince sulh hakiminden k ı sıtlama
kararı almak da dahil, CMIJK'un Cumhuriyet savcilarina verdi ğ i bütün yetkileri
ku 1 la na bi leceklerd ir.
Diğer taraftan, disiplin soru şturmas ı evresinde, bu soru ş turma sonucunda
yetkili makamlarca bir disiplin cezasi verilmesi, icrai ve kesin nitelikleri haiz bir
idari i ş lemdir. İ dare hukukunda, idari i ş lemin birbirini izleyen birçok safhadan
olu şan iş lem dizisi ile ortaya ç ı kacağı kabul edilmektedir. Kamu gücü ve
kudretinin, üçüncü ki şiler üzerinde, ayrı ca bir baş ka i şlemin varl ığı na gerek
olmaks ı zı n, doğrudan do ğ ruya hukuki sonuçlar do ğ urmak suretiyle etkisini
gösterdiği i ş lemler icrai niteliktedir. Bu ba ğ lamda, tavsiye, dilek, dü şünce, teklif
gibi bilgi verici, aç ı klayıcı i ş lemler yaninda hazirl ı k i ş lemleri de icrai olmayan
iş lemler olarak kabul edilmektedir. Disiplin soru şturmas ı i ş lemleri de inceleme
prosedürünün bir parças ı olarak icrai i ş lemin gerçekleştirilmesine yöneliktir.
Disiplin soru şturmas ı n ı n yap ı ld ığı a ş amada bir belirsizlik arzeden bu durum,
ilgilinin savunmas ı n ı n istendi ğ i andan itibaren savunma hakk ı n ı n gereklerı
aç ı s ı ndan sonuç doğ urabilecek nitelikte kabul edilmelidir. Bu nedenle de,
disiplin soruşturmas ı nda ilgilinin savunmas ı n ı n istendi ğ i andan itibaren disiplin
soru şturniası n ı n amac ı n ı tehlikeye dü ş ürebilecek belgeler ile sicil dosyas ı hariç,
ilgilinin veya avukat ı n ı n disiplin dosyas ı n ı n tamamin ı incelemeye ve istedi ği
belgenin bir örne ğini almaya hakk ı bulunduğ unu kabul etmek gerekmektedir.
Bütün bu genel ve özel kis ıtlama ve s ı nirlama hükümleriyle kar şı l ı kl ı hukuki
ili ş kilerde hak, yetki ve sorumluluklar aras ı nda kamu yarari fikrine dayal ı uygun
dengenin sa ğlanması , sorumlulukları n bu dengeye uygun şekilde yerine
getirilmesi amaçlanm ıştı r.
Sonuç olarak; isti şari dü ş ünce istemine esas olan maddi olay ve olgular da
dikkate al ı nd ığı nda a şa ğı da sı ralanan hususlar ı n taraflarca karşı l ı kl ı olarak
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değerlendirilmesinde, sorumluluklar aras ı nda uygun ve ölçülü dengenin
sağlanmas ı halinde, duraksarna konular ı n ı n ortadan kalkaca ğı söylenebilir.
1- 1136 sayı l ı Avukatl ı k Kanununun 2 nci maddesinin. 4667 say ı l ı
Kanunla değiştirilen üçüncü fı kras ı nda say ı lan kurum ve 'kurulu ş lara, avukatlara
görevlerinin yerine getirilmesinde yard ı mc ı olma zorunlulu ğu getirilmiştir.
Yard ı mcı olma zorunlulu ğ unun kapsam ı n ı ve s ı nı rları n ı belirlemede avukatlar ı n
görevleriyle ilgili olarak yukarı da yap ı lan aç ı klamalar gözönünde
bulu nduru Imal ı d ı r.
Bu kurumlara, kanunlanndaki özel hükümler sakl ı kalmak kayd ıyla
avukatları n gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri a şa ğı daki kapsam çerçevesinde
incelemelerine sunmak yükümlülü ğ ü getirilrni ştir.
a) incelemeye sunma, bilgi ve belgenin bulunduğu kurum ve kurulu ş
bünyesinde, gerekti ğinde bir görevli eş liğinde uygun bir yerde gerçekle ştirilmesi
gereken bir i ş levdir.
b) incelemeye sunma yükümlülü ğünün, bilgi ve belgenin bulundu ğ u kurum
ve kuruluş d ışı nda bir yere veya şehire gönderilmesi suretiyle yerine
ettirilmesinin
istenmesi,
yasan ı n amac ı na uygun bir talep olarak
değerlendirilemez.
c) Avukatı n gerek duydu ğu bilgi ve belgelerin kapsam ı , avukatları n
görevleriyle ve gerek duyma ifadesiyle ilgili aç ı klamalarda belirtilen s ı n ı rlar
içinde anla şı lmal ı ve değerlendirilmelidir.
d) Yasa koyucu, kurum ve kurulu şları n bünyesinde inceleme olana ğı
tan ıd ığı belgelerden örnek al ı nmas ı n ı vekaletname ibraz ı na ba ğl ı tutmu ştur.
Avukatlarca incelenmesinden sonra bu belgelerin gerekli olanlar ı ndan
konusu, tarih ve sayı s ı belirtilerek örnek al ı nabilmesi yasa hükmü gereğidir.
2- incelemeye sunma yükümlülüğ ünün istisnas ı olan kanunlardaki özel
hükümlerin s ı n ı rları ve içeri ği, ilgili madde metinleriyle bu konuda yukar ıda
yap ı lan aç ı klamalarda belirtilen hukuki çerçeve içinde de ğerlendirilmelidir.
Duraksama konusu hakk ı nda yukarıda aç ı klanan görüş le dosyan ı n
Dan ıştay Ba ş kanl ığı na sunulmas ı na 10.4.2002 gününde oybirli ğiyle karar
verildi.
DANI ŞTAY 1. DA İ RE BAŞ KANLI Ğ I
(2002/26 E., 2002/52 K.)
.
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TA:
ADALET BAKANLI Ğ I
HUKUK I ŞLERI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ
ANKARA

SAYI :B03011İG0000008KÖNU :Avukatlık Kanununun
2. ve 9.maddeleri

..J.J2002
la

04.2002*0 08 8 5 1

TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

İtet: 141.2002 gün ve 2683 say ılı yanmz.
4667 sayılı Yasa ile değiş ik 1136 sayılı Yasanı n 2.maddcsi uyar ınca Avukatlarm görevlerini
yerine getirirken bilgi ve belgeleri inceleme hakk ın ın engellenmemesi, 9.maddcsi uyar ınca da avukat
kinliklerinin resmi belge oldu ğu bususlarm ın kurumumuz birimlerine duyrulmas ı istemini içeren ilgi
yazma ve konu incelendi.
4667 sayılı Yasa ile değişik 1136 say ılı Avukatlık Yasas ının,
9.maddesinin 4.fıkrası , "Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri, Türkiye Barolar Birli ği
tarat'mdan tek tip olarak bast ırılır. Avukat kimliği resmi belge niteli ğindedir."
2.maddesinin 3.fıkras4 "Yargı organları, emniyet makamlar ı, diğ er kamu kurum ve kuruluşlan
ile kamu iktisadi teş ebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vak ıflar
avukatlara göevlermnin yerine getirilmesinde yard ımcı olmak zorundadır. Karıunlardaki özel hukOrnier
saklı kalmak kayd ıyla, bu kurumlar avukatı n gerek duyduğu bilgi ve belgeleri inceleznesine sur ırnakla
yükümlüdür. 8u belgelerden örnek al ınmas ı vekaletnaıne ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda
müzekkereler duruşma gününü bekleıncksizin mahkemeden al ınabilir."
Hükllmla'ini içermektedir.
Diğer taraftan 12.41000 gün ve 24018 say ıl ı Resmi Gazete'de yay ımlanarak yürürlüğe giren
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştmnası Yönetmeliğ inin 4.maddrsinin (a) bendinde "Gizlilik
dereli bilgi ve belgeleri Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olmayan ki şilerin bilgi
sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menftatlermni, ulusal varlığını ve bütünlüğünü
zarara uğratabilecek veya tehlikeye dü şürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler
hakkında kayıt edilmiş veya edilmemi ş bilgi ve belgeleri" ifade eder hükmüne yer vermi ştir.
Sözü edilen yönetmeli ğ in 5.maddesinde ise "Gizlilik dereceleri a şağıda belirtildiği şekilde dört
sm ıfa ayrılmıştır.
a-Çok gizli: Bilmesi gerekenlerin d ışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmedi ği ve izinsiz
açıklandığı takdirde Devletin güvenliğ ine, ulusal varlı k ve bütünlüğe, iç ve dış ınenfaatlerimize, hayat ı
bakı mdan son derece büyük zararlar verecek, yabanc ı bir devlete faydalar sa ğlayacak ve güvenlik
bakımından ola ğanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullan ılır.
b-Gizli: Bilmesi gerekenlerin d ışı nda di ğer kiş ilerin bilmelerinin istenınedi ği ve izinsiz
açıkland ığı taktirde Devletin güvenliğ ine, ulusal varl ık ve bütünlü ğe, iç ve dış meııfaatlerimize ciddi
şekilde zarar verecek, yabanc ı bir devlete faydalar sa ğlayacak nitelikte olan mesaj, rapor doküman,
araç, gereç, tesis ve yerler için kullan ılır.
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c-özel: İzSiz açıklandığı takdirde, Devletin meıüat ve prestijini haleldar edecek veya
yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gueç tesis ve
yerler için kullan ılır.
d-Hizmete Özel: Kapsad ığı bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel gizlilik deseceli ile
korunması gerdcmcyaı frkat bilmesi gaüenlerden başkası tarafindün bilinmesi istenmeyen mesaj,
doküman, ataç, gereç, tesis ve yerler için kullan ılu"
Hükmüne ye vailinişti.
1136 sayılı Yasanın 2 ve 9.maddeleri ile an ı lan Yönetmeliğin hükümlerinin aç ı kl ığı
karşısında, Kanunlar" özet hllkomleı sald ı kalmak kayd ı ile bu kurumların avukatın kimliğini ibraz
etmesi halinde gerek duydu ğu bilgi ve belgeleri incelemesine surunakla yükümlü olduğ
u, bu
belgeladen örnek alınmasının ise vekaletname ibrazına bağl ı olduğu,
Avukatların isteyebileceği belgelerin sın ınnm vemubtevas ımn belirlenmesinde de, 1136 sayı lı
Avukatlık Kanununun 2.nıaddesi ile söz konusu yönetmeli ğin hükümlerinin birlikte de ğerlendirilmesi
gerektiği ve gizli belge niteliğinde olduğuna kunımlarmca karar verilen belgelerin talip eden avukat ın
inceleınes'me sunu Ima zonıntuluğu bulunmadığı,
Düşünülmekte olup konunun Kurumumuz birimlermne duyrulmasma gerek görülmemiştir.
Bilgilerini rica ederim,

Bülent
Il
6
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Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Sayı :43C0

Ankara/05/2002

ADALET BAKANLIĞI
ANKARA
ILGI: 14.02.2002 gün ve 2683 say ılı yazın ız.
10.04.2002 gün ve 8851 sayılı yazmız.
İlgi 10.04.2002 günlü yazınızla, Avukatların isteyebilecekleri belgelerin sınırının ve
rnuhteviyatının belirlenmesinde 1136 sayılı yasanın 2,maddesi ile güvenlik soruşturması ve
Arşiv Araştırma yönetmeliği hükürnleıinin birlikte değerlendirilmesi gerekti ğ
i ve Kunınılarınca
gizli olduğuna karar verilen belgelerin avukatın inceleınesine sunulma zonınluluğu
bulunmadığı
ndan bahiste 14.02.2002 gün ve 2683 s4' ılı yazımızda yer alan talep do ğrultusunda
kunımunuzun ilgili birimleıine duyuru yapılmasına gerek görülmediği bildirilmektedir:
Avukatlık Kanununda 4667 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle yargının kurucu unsuru
olduğu yasal olarak da hükme bağlanan savunma mesleğinin tenüilcisi olan ve yargıda savunma
görevini üstlenen avukatlara bu Kanunların gereğ
i olarak tanınan ve Avukatlık Kanununun
2.n,addesinde tanımlanan yükümlülük yönetmelik hükümleri ile engellenemez.
Anayasamız ile de güvence alt ına alınan savunmanın yargı içindeki işlevini gereği gibi
yerine getirebilmesi amacıyla Avukatlık Kanununun 2.maddesiyle "yargı organlan, emniyet
ınakamlan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve Kamuya ait.
bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflara" getirilen "avukatlara görevlerinin yerine
getirilmesinde yard ımcı olma zorunluluğu yasal bir yükümlülük olup konunun bu yönde bir kez
daha değerlendirilmesi hususunu dikkatinize sunarım.
Saygılanınla.

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

Adres : Karanfil Sokak No: 5/62 06650 Kı
z ılay-ANKARA
Tel :425 30 11 - 425 36 19 - 418 05 12 - 418 1346 Faks :418 78 57
Internet Adresi: www.barobirlikorg.tr e-mail: bbirlik®barobi ılik.org.ır
• 27. Olağan Genel Kurul
Çal,şma Raporu

233

AVUKATIN' BiLG İ ED İ NME' HAKKI
T.C.

ADALET BAKANLI ĞI
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ
ANKAR'.

SAYI :B0301]İG000000-8KONU

21.06.2002*014049
TÜRKİ YE BAROLAR BİRLIĞI BAŞKANLI ĞINA

İLGİ :a-14,2.200Z gün ve 2683 sayılı yazı nm
b-10.4.2002 gün ve 8851 sayılı yazma.
e-28.5.2002 gün ve 4300 say ıh yazınız.
4667 sayılı Yasa ile değiş ik 1136 sayılı Yasanın 2.maddesi uyarınca avukatlarm
görevlerini yerine getirirken bilgi ve belgeleri inceleme hakknun engellemnemesi hususunun
kurumumuz birimlerine duyurulmas ı istemini içeren ilgi (a) yazı mz üzerine ilgi (b) yazımızla
avukatlarm isteyebilecekleri belgelerin s ınınmn ve muhteviyatımn belirlenmesinde 1136
ı n 2.maddesi ile 12.4.2000 gün ve 24018 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanarak
sayilı Yasan
e
giren
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeli ğ i hükümlerinin
yürürlüğ
birlikte değerlendirilmesi gerektiği ve Kurumlarınca gizli belge oldu ğuna karar verilen
belgelerin avukatm incelemesine sunul ına zorunluluğu bulunınadığmdan bahiste kurumumuz
ilgili birimlerine duyuru yap ılmasına gerek görülmediği bildirilnıişti.
Bu defa Anayasa ile güvence altına alı nan savunmanın yargı içindeki işlevinin gereği
gibi yerine getirilmesi amac ıyla Avukatl ı k Kanununun 2.maddesiyle getirilen avukatlara
görevlerinin yerine getirilmesinde yard ımcı olma zorunluhığunun yasal bir yükü ınlülük olup,
yönetmelik lıükünıleri ile engellne ıneyeceğinden bahisle konunun bu yönde bir kez daha
değerlendirilmesi ilgi (c) yazı mz ile istenilmektedir.
Bilindiği üzere, temel hak ve hürriyetlerden olan savunma hakk ı .Anayasamızda
düzenlenmiş ve 36.maddesinin t .fıkrasında "Herkes, me şru vasıta ve yollardan faydalanmak
suretiyle yargı merciileri önünde davac ı ve dayalı olarak iddia ve savunma hakk ına sahiptir"
denilmiştir.
Anayasamızı n 13.maddesinde ise, "Temel Hak ve Hürriyetlerin Devletin Ülkesi ve
Milletiyle Bölünmez Bütünlü ğünün Milli Egemenli ğin, Cumhuriyetin, Milli Güvenli ğin,
kamu düzeninin, genel asayi ş'in, kamu yaıarı nm, genel ahlfikı n ve genel sağhğm korunması
amain ile ve ayr
ıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle Anayasanı n
sözüne ve nıhuna uygun olarak kanunla s ımrianabilir." hükınüne yer verilmiş ve bu maddede
belirtilen genel s ınırlaina sebeplerinin temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerli olaca ğı
belirlenmiştir.
Anayasaınızı n bu düzenlemesi do ğrultusunda 4667 say ılı Yasa ile de ğişik 1136 sayılı
Avukatlık Yasasınm 2.maddesinin 3.fıkrası ile, "Yarg ı organları, emniyet makamları, diğer
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kamu kurum ve kurulu şları ile kamu iktisadi teş ebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar,
noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yard ımcı
olmak zorundadır. Kanunlardaki özel bükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kunımlar avukatın
gerek duyduğu bilgi ve belgeleri ijıbelemesine sunınakla yükümlüdür ............... hükmü
getirilmiş ve avukatlara hcr türlü belgeyi inceleme yetkisi kanunlardaki özel hükümler sakl ı
kalmak kaydı ile tanınmıştır.
Diğer taraftan, savunma hakkı gibi devletin güvenli ği, iç ve dış menfaatleri, ulusal
varlığı ve bütünlüğü de Anayasamızda güvence altına alınmış ve devletin güvenliğine, siyasi
ınenfaatlerine ilişkin belgelerin yok edilmesi, bozulması veya elde edilmesi, devlet sırlarının
iası devletin menfaatlerinin korunmas ı açısından ceza kanunlannda müeyyideyc tabii
kılınmıştır.
26.10.1994 tarihli 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması , Bazı Nedenlerle Görevlerine
Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Al ınmayanlarm Haklarımn Geri Verilmesine
ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda De ğişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun'un
1 maddesine dayanılarak çıkartılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yönetmeli ğinin amac ı ise, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devletin
güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varl ığımn ve bütünlüğünün zarar görebileceği
veya tehlikeye dü şebileceği bilgi ve belgelerin bulundu ğu bakanlıklar ile kamu kurum ve
kııruluşlarımn gizlilik dereceli birim ve kısımlannı belirlemektir.
Amlan yönetmeliğin ilgili maddelerine bak ıldığında, savunma hakkının kısıtlanmas ına
yönelik hükürnler içermeyip, sadece belirtilen amaç do ğrultusunda gizlilik dereceli bilgi ve
belgelerin tanımlandığı görülmektedir.
Bu itibarla, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeli ğinin hükümleri ile
Avukatlık Kanununun 2.maddesi hükmtlnün birlikte de ğerlendirilmesinin bir zorunluluk
olduğu ve Yönetmelik hükümleri ile Anayasada güvence alt ına alınan savunma hakkının
kısıtlanmas ı şeklinde yorumlanamayacağı düşünülmektedir.
Bilgilerini rica ederim.

TORXIYE BAR
aELEN EVRA
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TBB GENEL YAYIN POL İTİKASI ve
ORGANİZASYONU KOMİSYONU
CALISMALARI ve TBB YAYINLARI
Türkiye Baroları n Birli ğinin Genel Yay ı n Politikas ı 'yla ilgili görü ş melerde
bulunmak üzere, Manisa Barosu'ndan Av.Teoman ERGÜL, Denizli Barosundan
Av. Adil Giray ÇELIK, Bursa Barosu'ndan Av. Şeratettİ n GÖKALP, Izmir
Barosu'ndan Av.Talih UYAR, Istanbul Barosundan Av. İ lker Hasan DUMAN ve
Av. Kani EKŞİOĞ LU Birlik Ba ş kan ı m ız tarafı ndan Ankara'ya davet edilmi ş lerdir.
11 Ocak 2003 günü Ankara'da yap ı lan toplantıda,Birlik Baş kan ı m ız,
TBB'nin Yayı n Politikas ıyla ilgili dü şünce ve hedeflerini kat ı l ı mcı lara
iletmi ş ,görüş meler sonucunda bir komisyon kurulmas ı kararlaşt ı rı lm ıştı r.
Ayn ı tarihte, heyetin kendi aras ı nda yaptığı toplantı sonucunda, Kurulan
Komisyonun Ba şkanl ığı na Av.Teoman ERGÜL, raportörlü ğüne ise, Av.Adil Giray
ÇELİ K getirilmi ştir.
Komisyon, 01 Mart 2003 tarihinde (Av.Talih UYAR d ışı ndaki üyelerle)
Ankara'da yeniden toplanm ış ,üyelerin haz ı rlad ı kları raporlar ve görü ş
doğrultusunda Türkiye Barolar Birli ği Ba ş kanl ığı 'na sunulmak üzere 04 Mart
2003 günlü rapor haz ı rlanm ıştı r.
Komisyonun hazı rlad ığı , "TBB GENEL YAYIN POL İTİ KASI ve
ORGAN İ ZASYONU RAPORU° a şağı da sunulmu ştur.
Komisyon üyelerinin de ğerli bilgi ve birikimlerinin sonucu olan
rapor,Yönetimimizce büyük be ğeni toplam ış ,TBB'nin önümüzdeki çal ışma
döneminde hayata geçirilmesi konusunda görü ş birli ğine varı lm ıştı r.
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Ankara: 43,2003
Türkiye Barolar Birli ği Ba ş kanl ığı na
Ankara

-

TBB Genel Yayı n Politikas ı ve Organizyonu'nun tesbiti konusunda dü ş ünce
üretmek amac ı yla kurulan Komisyonumuz 1 Mart 2003 tarihinde yapt ığı
toplantı sonucunda a şa ğı daki raporun Ba ş kanl ığa sunulmas ı konusunda fikir
birli ğine varm ıştı r.
Komisyon üyelerinin bireysel, özgün dü ş üncelerini içeren yazı ları ,
TBB'ndeki Komisyon dosyas ı nda bulunmaktad ı r.
Takdirlerinize saygı ile arzolunur.
TBB Yayı n Politikas ı ve Organizasyonu
Komisyonu Baş kan ı
Avukat Teoman Ergül

1-G İ R İŞ
TBB Ba şkanl ığı nca yap ı lan ça ğ rı üzerine 11 Ocak 2003 tarihinde Ankara
Çayyolu'nda TEB Oteli Salonunda, TBB Ba ş kan ı n ı n ba ş kanl ığı nda ça ğrı l ı lar
Av.Teoman Ergül, Av. Kani Ek ş ioğ lu, Av. Hasan Ilker Duman, Av.Adil Giray
Çelik, Av.Talih Uyar ve Av. Şerafettin Gökalp toplanarak Av.Teoman Ergül'ü
komisyon ba şkanl ığı na, Av.Adil Giray Çelik'i de raportörlük görevlerine seçtiler.
ilk toplant ıda "Türkiye Barolar Birli ğinin Yay ı n Politikalar ı 'ile ilgili olarak
görü ş al ışveri şinde bulunularak, ikinci toplant ı n ı n, önceden yazı l ı görü ş
bildirilerek 21 Şubat 2003 tarihinde Bursa'da yap ı lmas ı na karar verildi. Ancak
Komisyon Ba ş kan ı n ı n By Pass ameliyatı olmas ı nedeniyle Bursa toplant ı sı
ertelendiğ inden 1 Mart 2003 tarihinde Ankara'da toplan ı lmas ı nda görü ş birli ğine
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varı larak 1 Mart 2003 günü saat 14.00 de Ankara'da Av. Talih Uyar d ışı ndaki
üyelerle Türkiye Barolar Birli ğinde toplan ı ld ı .
Toplantı sonunda, yay ı n organizasyonu ve politikas ı konusunda a şa ğıdaki
görü ş lerin TBB Ba şkanl ığı na sunulmas ı na kararla şt ı rı ld ı .
Il-AMAÇ
Hukuk yayı ncı l ığı alan ı , potansiyel, istikrarl ı ve. bilinçli bir okur kitlesi
olmas ı na karşı n, yayı nc ı lar tarafı ndan verimli bulunmam ış olmas ı ndan dolay ı ,
bu alana ciddi bir yatı rı m planlanmam ış , giri şimde bulunulmam ışt ı r. Bunun
doğal sonucu olarak hukuk alan ı daha çok amatör bir anlay ışa terkedilmi ş , kimi
küçük sermayelerle mevcut bo şlu ğun doldurulmas ı na çal ışı lm ıştı r.
Deneme-yan ı lma yöntemi ile kurulan ve kimi etkinliklerden olumlu
sonuçlar al ı narak yola devam olunman ı n yan ı s ı ra hedefe ulaş mam ış giri ş imler
yan ı nda bireysel giri ş imler de bu alanda kendini göstermi ş ; avukatlar, yarg ıçlar,
Yargı tay üyeleri, akademisyenler ayn ı zamanda yay ı nc ı l ı k yapmak zorunda
kalm ış lard ı r.
Asl ı nda uzmanl ı k alan ı olmas ı na, yay ı ndan önce eserlerin ciddi ve ele ştirel
bir seleksiyondan geçirilmesi gerekmesine, bu konuda uzman kurullar ı n
varl ığı na gereksinim duyulmas ı na karşı n, yeterli-yetersiz birçok hukuk kitab ı n ı n
yayı mlanmas ı bunun doğal sonucu olarak da tüketici olan, ba şta avukatlar
olmak üzere yarg ıç, savc ı vb. gibi hukukçu kitlesinin aldat ı lmas ı na zemin ve
ortam yaratm ış ; hukuk yay ı n alan ı kaos sözcü ğü ile anlatı labilecek bir
karmaşaya dönü şmüştür.
1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanunu TBB'nin görevlerini birer birer
saym ıştı r.(m,110) Maddenin 6. bendine göre "yayı nlarda bulunmak", 10 ncu
bendine göre 'Mahkeme içtihatlar ı n ı n sistemli bir surette toplanmas ı ,
yayı nlanmas ı", 12 nci bendine göre 'kitapl ı k açmak', "dergiçı kairnak" 'telif ve
tercüme eserler meydana getirilmesini te şvik etmek" TBB'nin asli
görevlerindendir.
Bu maddelerden, 'hukuk yay ı nc ı l ığı etkinli ği' görevinin do ğrudan doğruya
Türkiye Barolar Birli ği'ne verildi ği sonucu duraksamaya yer b ı rakmayacak
biçimde ortaya çı kmaktad ı r, Yasa, TBB'nin görevlerini sayarken aç ı kça yer
verdi ğı "hukuk yayı nc ı l ığı etkinliğini', TBB'nin yürütme organ ı olan Yönetim
Kurulu'nun görevleri aras ı na da dahil ederek, yaln ı zca TBB tüzelki şiliğinin değil,
27. Olağan Genel Kurul
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ayn ı zamanda yürütme organ ı olan Yönetim Kuruluna da yollama yaparak bu
görevin savsaklanamayacak görevler aras ı nda sayı lmas ı nı sa ğlam ışt ı r, (m.
12 1/1 6)
Türkiye Barolar Birli ği bu yasal görevi yapmayan bir Kurum de ğildir.
Kuruluş undan bu yana, ş u ya da bu ölçekte yay ı n etkinliğini sürdürmü ştür.
Ancak avukatları n gereksinimlerini baş ka ortamlarda aramay ı sürdürdükleri, çok
sayıda aldat ı c ı ürüne yöneldikleri de bir gerçektir. Avukatlar ı n bir tak ım yayı m
simsarları nı n, korsan yay ı ncı ları n ve kalite-siz üreticilerin tutsa ğı haline getirildiği
de söylenebilir.
TBB Genel Yay ı n Politikas ı ve Organizasyonu Komisyonu, bu duruma son
vermek amac ı ndan doğmuş bulundu ğu düş üncesiyle, yapt ığı çal ış malar
sonunda haz ı rlam ış olduğu bu raporla;
Yap ı lacak çeşitli yayı nlarla;
(1) Türk ve yabanc ı hukuk kamuoyunda TBB'nin etkinlik ve sayg ı nl ığı n ı n
güçlendirilmesi ve sürdürülmesini;
(2) Baş ta avukatlar olmak üzere hukukçulara bilgi ve deneyim aktar ı m ı
sağlanmas ı n ı ;
(3) Hukukçular ı n ve yard ı mcı meslek sahiplerinin her boyutta ürünlerinin
yay ı mlanmas ı , tan ıtı lması , dağıtı lmas ı olanakları n ı n haz ı rlanmas ı n ı ;
(4) Hukuk alan ı nda güvenilir yay ı mc ı l ı k yap ı labilmesinin ko şulları n ı n
oluşturulmas ı n ı ;
(5) Olabilirse, TBB'ne ek gelir kayna ğı yaratı lmas ı n ı amaçlam ıştı r.
111- ORGANIZASYON
TBB ve Barolar taraf ı ndan yay ı n alan ı nda faaliyette bulunacak ba ğı msız bir
şirket kurulmas ı özlenen bir amaçtı r. Böyle bir i ş letmenin sermayesi TBB ve
Barolar tarafı ndan karşı lanaca ğı için yayı n politikalar ı n ı n saptanmas ı
a şamas ı nda temsil edilmeleri zorunludur.
Ba ğı msız şirket ancak, TBB'nin izni halinde amblemi ve ismi
kullanabilece ğinden öncelikle bu konu çözülmelidir.
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Ş irketin yapısal olarak anonim ş irket şeklinde dü ş ünülmesi durumunda,
iştigal konusu şu şekilde formüle edilebilir:
"a.Yayı n Eş güdüm Kurulunun önerisi ve tespitleri do ğrultusunda; her çe şit
kitap, dergi, broşür, gazete, bülten yay ı nlamak; internet, radyo, TV yay ı n ı
yapmak;
b. Doktrin, mesleki derleme ve uygulama İ le her tür bilimsel ara ştı rma
yap ıtlann ı , doktora ya da doçentlik, profesörlük tezlerini, ders kitaplar ı n ı ,
mevzuat derlemelerini, yüksek yarg ı içtihatları nı yaz ı l ı , görsel, i şitsel ortamda
(bilgisayar, internet, web siteleri) ve her türlü kitle ileti şim araçlar ı nda
yayı nlamak;
c. Bu yapıtları sözlü, görsel ve iş itsel ortamlarda ed, vcd, dvd, video ve her
türlü elektronik ortam ve araçlarla ço ğaltmak;
d. Yine ayn ı kapsam ve içerikteki yaz ıl ı , görsel, i şitsel araçlarla yap ı lan
yayı nları n d ışal ı m ı n ı , temsilcili ğini üstlenmek;
e. içte üretilen bu tür yap ıtları n d ışsatı m ı n ı yapmak; kimi yabanc ı
yayı nları n distribütörlü ğünü yapmak;
t. Yapıtları n (yabancı ve yerli) yurtiçi da ğıtı m örgütünü kurmak;
g. Yayı n konuları nda üniversitelerle, hukuk kurumlar ıyla, Yarg ıtay,
Dan ıştay, Say ıştay, Askeri Yargı tay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Anayasa
Mahkemesi, Uyu şmazl ı k Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu gibi anayasal kurum
ve kurulu ş larla; kamu kurumu nitelikli meslek örgütleri ile i şbirli ği ve yay ı n
sözleşmeleri yapmak;
h. Hukuk yazarları , yargı üyeleri mensuplar ı , avukatlarla i ş birli ği ve yayı n
organizasyonları gerçekleştirmek;
j. Yayı n Kurulları nca önerilen kimi süreli ya da statik yap ıtlar ı n
sponsorluğ unu (istlenmek;
k. Hukuk yazarl ığı nı ve araştı rmac ı l ığı n ı özendirmek amac ıyla ödüller
koymak;
1. Bu amaçları gerçekleştirecek biçimde bas ı mevleri kurmak vb."
Şirket şartları olu ş uncaya kadar TBB Yönetim Kurulu karar ı yla bir ticari
iş letme yoluyla da faaliyette bulunulabilir.
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Önerilerimiz amaca ula şabilmek için bir şirket kurulmas ı , ba ğı msız bir ton
oluşturulmas ı halinde de geçerli olmakla birlikte, bir ş irketin i ş leyiş i bak ı m ı ndan
göz önünde bulundurulacak özelliklerin ayr ıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
Önerdi ğimiz örgütlenme şemas ı raporumuz ekinde sunulmu ştur.
A) TBB YÖNETIM KURULU
TBB'nin yay ı n politikas ı ile gelir ve giderinden Genel Kurula kar şı Yönetim
Kurulu'nun sorumlu olaca ğı göz önünde bulunduruldu ğu takdirde Genel Kurulun
iradesini temsil eden Yönetim Kurulunun üst iradesi görmezlikten gelinemez.
Ba şlangıçta TBB'nin en önemli görevi Genel Yay ı n Yönetmeni'ni atamak ve
çal ış ma koş ulları n ı (süre, ücret vs.) saptamak olacakt ı r.
B) YAYIN EŞ GÜDÜM KURULU (TBB Yönetim Kurulu karar ıyla
şekillenecektir.) E şgüdüm Kurulu şöyle olu şturulabilir: 1> TBB Ba şkan ı , 2)TBB
Genel Sekreteri 3) TBB Genel sayman ı 4) Maddi katkı da bulunacak Baro
Ba şkanları ya da temsilcileri, 4> Yay ı n Kurulu Ba ş kan ı/Genel Yayı n Yönetmeni,
5) Yay ı n Kurulları n ı n üyeleri aras ı ndan seçeceği birer üye, 6) İ lgili editörler
Eşgüdüm Kurulunun görevleri şöyle s ı ralanabilir:
a> Her y ı l Aral ı k ay ı nda yayı n ilkelerini saptamak; yay ı n program ı n ı
onaylamak.
b) Her y ı l ı n Aral ı k ayı sonuna kadar, yay ı nlar için yay ı n kurulları
oluşturulmak.
c> Yayı nlar için editörler ve hakemler atamak,
d) Yayı n Kurulu, editörler ve hakemlerin ücretlerini TBB Ba ş kanl ığı na
önermek.
e) Her y ı l Aral ı k ayı nda ilan ve reklam ücretlerini saptamak.
f) Her yı l Aral ı k ayı nda dergi ve kitap fiyatları için ilkeleri saptamak.
g> Birimlerden gelecek personel ihtiyac ı n ı değerlendirerek TBB
Başkanl ığı na intikal ettirmek.
AA) idari, Mali ve Teknik Yönetim TBB bünyesinde veya bir fon
oluşturulmas ı suretiyle yap ı ld ığı takdirde bu alanda TBB Ba ş kan ı ya da
Baş kanl ı k Divan ı n ı n yard ı m ı ve desteği aranacaktı r.
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a) Gelirler:
aa) TBB katk ıs ı ,
bb) Barolar katk ısı ,
cc) ilan ve reklarıı lar,
dd) Kitap, dergi sat ışları , abone
b) Tan ıtı m (Reklam ı ): TBB yay ı nlan kendi yay ı nları arkas ı nda, içinde
tanı latı labileceği gibi, yayı nları n içine konulacak tek veya katalog halindeki
özenli hazı rlanm ış tan ıtı m kağıtlarıyla da tan ı tı labilir. Ayrı ca Baro binaları na,
Adalet sarayları na konulacak afi şlerle de tan ıtı m yap ı lmal ı ; yazı yazmaya
özendirici yarışmalar düzenlenmelidir.
Ayrıca belirli dönemlerde, bütçe olanaklar ı na göre ya da kar şı l ı klı olarak
hukuk dergilerine ilan ve reklam da verilebilir. Adalet binalar ı , hukuk fakülteleri
önlerinde afişlerle TBB yayı nları tan ıtı labilir.
Hukukçuları n izledi ği web sayfaları na spotlar ihmal edilmemelidir.
c) Pazarlama ve da ğıtı m: TBB Yönetim Kurulunun ücretsiz da ğıtmas ı için
uygun gördü ğü sayı da ürün da ğıtıcı pay ı indirilerek verilmelidir.
Barolar ad ı na kitap, dergi (genellikle yayı n) hesab ı aç ı lmal ı ; Barolara
karşı l ı kl ı olarak tespit edilecek miktarlarda yay ı n gönderilmelidir. Ayr ı ca tan ıt ı m
için, broş ür, ilan ve afi şler gönderilecektir.
Dağıtı m ve pazarlama ş irket ve organizasyonlarıyla güvenli bir ili ş kiye
girilerek her yerde TBB yay ı nları bulundurulmal ı d ı r. (Seçkin, Yetkin, Bilim ve
Sanat Da ğıtım gibi) Dağıtı m aşamas ı nda özel sehpalar, afi şler verilmesi
özendirici olacakt ı r.
Dağıtım örgütlenmesi tamamland ı ktan sonra meslekta ş ları n her tür eserinin
da ğıtı m ı na da katk ı sa ğlanabilir.
Dağıtım konusunda yay ı nlarda hedeflenen çe şitlili ğe ulaşı ld ığı takdirde,
özel yöntemlere ba şvurulabilinir. Özel bir da ğıtı m planlamas ı yapı labilir. Yay ı n
çeş itliliği özel yayı nları n da ğıtı m ı üstlenilerek de sağlanabilir. Türkiye, çeş itli
bölgelere ayr ılarak bir görevli vas ıtasıyla yayı nlar meslektaş ları n ve hukukçular ı n
aya ğı na götürülebilir. Böylece Birli ğin meslekta şları na, çal ıştı kları yerlerde
destek sa ğlad ığı imaj ı da yaratı labilir.
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Belirli bir süre, örne ğin bir yı l sonra, pazarlama ve da ğıt ı m süreci yeni
ba ştan gözden geçiriirneli, ili şkiler düzenlenmelidir.
d) Personel
e) Teknik ister
aa) Tasarı m
bb) Dizgi
cc) Mizanpaj
dd)Baskı
ee) Masa üstü yay ı nc ı l ı k birimi
t) Ya y ı n Yönetimi ile ili ş kiler.
g) Muhasebe, De po ve Ay niyat: Kağı t vs; bas ımla ilgili her türlü malzeme
ile masaüstü ve geleneksel yöntemlerle üretilecek ürünlerin kar, zarar ve maliyet
hesapları n ı n sa ğl ı kl ı yapı labilmesi disiplinli bir depo uygulamas ı na ba ğl ıd ı r.
Depoya giren ve ç ı kan her mal kayda tabi olmal ıd ı r.
BB) Yayın Yönetimi
a)Yayı n Kurulu TBB Yönetim Kurulunun atayaca ğı Genel Yay ı n
Yönetmeni/Yayı n Genel Müdürünün başkanl ığı nda yeterli sayı da, ücretli
çal ışacak bir kuruldur. Her yay ı n için ayr ı bir yayı n kurulu dü ş ünülebilir.
Başlangıçta iki yayı n kurulu (l.Dergi ve Bülten, 2.Kitaplar) yeterli olabilir.
Kurulun çal ış maları n ı ve görev bölümünü Genel Yay ı n Yönetmeni
düzenleyecektir.
Yay ı n Kuruluna ilgili ürünün editörü de kendi sorumluluk alan ı ndaki iş ler
görüş ülürken katı lacaktı r.
Önerilen bir yaz ı n ı n veya kitab ı n yay ı mlanmas ı konusunda Yay ı n
Kurulunun kararı kesindir. TBB Yönetim Kurulu veya Baş kanl ı k Divan ı na itiraz
hakk ı vard ı r. Yönetim Kurulu karar ı n ı Yay ı n Kurulu uygun zaman ve biçimde
uygu layaca kt ı r.
Yayı n Kurulları n ı n görevleri şöyle özetlenebilir:
aa) TBB yay ı nları n ı n biçem ve biçim alan ı nda yayı n ilkelerini saptamak.
bb) Editörler ve hakemleri tespit edip E şgüdüm Kuruluna önermek.
cc) Her yı l Ocak ayı nda ürünlerin sat ış fiyatları n ı saptamak
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dd) Yay ı n kurulları üyeleri arası ndan E ş güdüm Kuruluna kat ı lacak üyeleri
seçmek.
ee) TBB birimlerinden ve d ışarı dan gelecek yay ı n önerilerini
değerlendirmek ve bas ı lmas ı na karar vermek.

ft) TBB ilkelerine ve görü ş lerine uygun kitap vs. ürün sipari şi vermek ve
bunları kabul etmek.
gg) Telif haklar ını n ödenmesini sa ğlamak.
ç) Genel Yayı n Yönetmeni/Yayı n Genel Müdürü
Şirket kurulması halinde Genel Müdür olarak tan ı mlanmasi daha uygun
olacaktı r. Genel Yayı n Yönetmeni öngörülmü ş organizasyonun en önemli
organ ı d ı r. Yay ı n Kurulları n ı n ba şkan ı olmakla beraber E ş güdüm Kurulunun da
üyesi olarak E şgüdüm Kurulu'nun çal ışmas ı nı sa ğlayacak, bütün yay ı nları n
organizasyonunda söz sahibi olacakt ı r. Yay ı m i ş lerinden dolay ı TBB'ne kar şı
sorumlu ki şidir.

Çal ışmaları nda Yayı n Kurulu ile Eş güdüm Kurulu kararları yol gösterecektir.
Görevleri di ğer süjelerin görevlerinin aç ı klanmas ı s ı ras ı nda somutla şmaktad ı r.
d) EditörfYazı İ sleri Müdürleri/Yaz ı İ sleri Müdürü[Yav ı m Yönetmeni

1-ler yayı n türü için profesyonel editörler çal ıştı rı lmal ı d ı r. Yay ı n ı n türüne ve
ihtiyaca göre yard ı mcı editörler de görevlendirilebilir. Editörler sorumlusu
oldukları bölümün ürünlerin Yay ı n Kurulunun biçem ve biçim ilkelerine uygun
olarak yay ı nlamaktan ve öngörülen miktarda yay ı n ı depo sorumlusuna istenilen
veya öngörülen zamanda teslim etmekten sorumludurlar. Dergi ve Bültenin
editörü Yayı n Kurulunun onaylad ığı yaz ı lar d ışı nda, önerdi ği yazı lara Genel Yay ı n
Yönetmeninin onay ı nı almak zorundad ı r.

b) Hakemler: Dergide yay ı mlanacak yaz ı lar ve bas ı lacak kitaplar için
görevlendirilecek hakemlere piyasa ko şulları na uygun ücret verilmesinden
kaç ı nı lmamal ıd ı r.
c) Dan ısmanlar

• 27 Olağan Gene! Kurul
Çalışma Raporu

247.

TBB GENEL YAYIN POLİTİ KASI ve ORGANIZASYONU KOMISYONU ÇALI ŞMALARI ve TBB YAYINLARI
IV -TBB YAYINLARI
A) YAZILI YAYINLAR
1) TBB Dergisi;
a) Biçim.
aa) S ı cak, canl ı , enerjik bir kapak, özel ve kaliteli ka ğıt (örneğin enzo);
orijinal, canl ı , okunmas ı kolay ve cezbedici bir mizanpaj önerilmektedir.
bb>Bu özetlerin INTERNE T sayfas ı nda yayı nlanmas ı uygundur. Baz ı
makaleler ve kararlar tam metin olarak da yay ı nlanabilir. Ancak derginin sat ış
potansiyelini azaltacak internet yay ı m ı yerine; satışı hareketlendirecek bir yay ı m
politikas ı izlenmelidir.
b) Biçem:
Derginin biçimi, yaz ı ları n, özetlerin dili ve sunumu ile TBB dergisine (ve
yayı nları na) özgü bir biçem/üslup yarat ı lmal ıd ı r.
c) Süre: Derginin profesyonel bir kadro taraf ı ndan ayda bir ç ı karı lmas ı
gerekmekle pirlikte, ba ş langıçta iki ayda bir, y ı lda altı sayı çı karı lması uygun
olacaktı r.
d)Sk
aa) TBB Baş kan ı n ı n uygun görece ği konudaki yaz ısı ve dergide
yay ı mlanmas ı istenilen Birlik görü ş ve kararları .
bb) Makaleler Bilimsel nitelikte, ancak uygulamada meslekta şları m ız ı n
ilgisini çekebilecek yaz ı lar tercih edilmelidir. Bu yaz ı ları n hakemlerin
denetiminden geçmi ş yazı lar olması şamir. Bu yazı ları n yazarları na belli say ıda
ayrı bas ı m verilmesi dü şünülmelidir.
cc) Meslek yaz ı ları : Bilimsel makale niteli ğinde olmayan, yargı ve meslek
sorunları ile ilgili ya da kar şı laşı lan, ya şanan olaylarla ilgili k ı sa yazı lar
anla şı lmal ıd ı r. Derginin dinamik ve meslekta ş lar tarafı ndan benimsenecek
yüzünü olu şturacaktı r.
cc) KARARLAR:
aaa) TBB Disiplin Kurulu kararlar ı bbb) Yüksek Mahkeme kararlar ı
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aaaa) Anayasa Mahkemesi kararlar ı bbbb) Yargıtay kararları cccc) Dan ıştay
kararları dddd) Askeri Yargıtay kararları eeee) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
kararları ccc) A İ HM kararları dd) Karar Kronikleri ee) Adli Tı p Bölümü
tü K İ TAP TANITIMLARI : Hukuk ve siyaset bitimi gibi konularda özellikle
yeni çı km ış kitapları n ciddi eleştirileri yayı nlanabilir.
gg) K İ TAP SAYFASI (Reklam ya da öneri biçiminde olabilir.)
hh) Ulusal ve uluslar aras ı bası ndan seçmeler: (Özellikle İ nsan hakları
aç ı sı ndan önem kazanan olaylar İ nsan Hakları Merkezinin de katk ı larıyla
yorumları ile birlikte yer alabilir.)
ü) Mevzuat Dizini (Yasa, Tüzük, Yönetmelikler dönemsel olarak RGde
yayı n tarihi sı ras ıyla)
jj) Özel dosyalar: Yargı , hukuk, adalet konular ı nda somut, olaylardan
hareket ederek hazı rlanacak özel dosyalar yay ı nlanabilir. (Tutuklama, Kredi
Kartları , bilirki şilik, adli polis, çek, istinaf mahkemeleri vs. gibi)
kk) Dergide ülkede ve uluslar aras ı alanları nda (hukuk, sanat, t ı p,
şehircilik, tarih, arkeoloji vs.) ünlü ve söz sahibi ki şilerle röportajlar
yay ı nlanabilir. (Bu röportajlar ı n profesyonel yazarlara sipari ş edilmesi ve
yay ı nlanmas ı , hukukçuları n di ğer alanlarla ilgilenmelerini sa ğlayabilecek ya da
ilgilerini çekebilecek konular ı kendi dergilerinde bulabilmeleri derginin
okunabilmesini sa ğlayacaktı r.)
11) Mesleki rrı agazinsel yazı ve köşeler: ceza köşesi, ödül köşesi gibi.
b) TBB Bülteni:
Güdülen amaca göre, bugünkü biçimiyle Yönetim Kurulu ve Ba ş kan ı n ı n
direktitlerine göre sürdürülebilir. Masaüstü yayı ncı l ı k yöntemiyle ç ı karı labilir.
Ancak, eski bültenlerin içeri ğiyle birleştirilerek ç ı karı lmas ı daha uygundur.
Ayrı ca, ayl ı k dergi içerisinde dü şünülmesi ya da dergi bugünkü haliyle kalacaksa
bültene daha dinamik bir yap ı kazand ı rı lmas ı na karar verilmelidir.
Kurulumuz genellikle bültenin şimdiki haliyle ç ı karılmas ı rıda bir yarar
görmemektedir. Hafta zararl ı oldu ğuna inan ı lmaktad ı r.
c) Hukukçulara ve çe şitli kitlelere yönelik hukuk kitapları : Bu bağlamda
üç kategoride yay ı n öngörülmektedir. Bu yay ı nları n yaygı nla ştı nlabilmesi halinde
derginin daha kolay tutabileceği dü ş ünülmektedir.
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aa) Küçük boy, özel bir ölçüde ve orijinal bir kapak İçinde Anayasa ve
Avukatlar Kanunundan ba ş lamak üzere yasalar dizisi.
bb) Orta boy, özel bir ölçüde ve özgün kapak içinde belirli meslek
mensupları na hitap eden el kitaplar ı . Borsac ı n ı n El Kitab ı , Bankac ı n ı n El Kitab ı ,
Köy Muhtarı nı n El Kitab ı , vs.
cc) Avukatlara, hakim ve savc ılara yönelik Hukuk Kitaplar ı : Örneğin TBB
yay ı nları ndan ç ı karı lan Erdener Yurtcan' ı n kitabı ve onun baş ka yay ı nlardan
çı kan kitapları gibi. Feridun Yenisey ve Kay ı han Içel'in TCK, CMUK gibi.
Özellikle avukatlar ı n yararlanabileceği bu tür kitaplar özel olarak yazd ı nlabilir.
d)TBB Etkinlikleri yay ı nları
aa)Sempozyumlar, paneller, konferanslar tutanaklar ı (Bu konuda Anayasa
ve Bilirkiş i konuları ndaki panellerin kitaplar ı biçim ve biçem konusunda güzel
örneklerdir. Ayn ı format da devam ettirilmeleri uygun görülmektedir.)
bb) Kongre tutanaklar ı
cc) Baro ba şkanları toplantı ları tutanakları
dd) Insan Haklar ı Merkezi ve Kad ı n Hakları Merkezi gibi yard ı mcı
kuruluşları n faaliyetleri ile ilgili yay ı nlar.
e) Hukukçuları n özellikle de avukatlar ın hukuk, yargı , avukatl ı k
alanları nda ürettikleri yapıtlar.
f) Üniversite mastı r, doktora, doçentlik ve profesörlük tezleri
(TBB'nin tüm çal ışmaları na katk ıda bulundukları gibi, yayı n faaliyetinde de
katk ı ları bulunabilecek hukuk fakültelerinin ara ştı rma ve öğretim görevlileri ile
sı cak iliş kiler kurulmas ı ve i ş birli ği sağlanmas ı aç ıs ı ndan yarar sa ğlayaca ğı
düş ünülmektedir.) Tezler masaüstü yayı ncı l ı k yöntemiyle ç ı karı labilir.
g) Halka yönelik ayd ı nlatıcı , öğretici ve rehber kitap, bro şür vs. yayı nlar
6) GÖRSEL VE SANAL YAYINLAR
1) Internet
a) TBB yönetiminin web sitesi ayr ı bir statu •ve yönetim içinde
değerlendirilebileceği gibi genel yayı n organizasyonu içine de al ı nabilir.
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Her durumda ayr ı bir ihtisas istedi ği için yayı n yönetmeni/ ed ı törunün
seçiminde ayrı kriterler kullan ı lması dü ş ünülmelidir. TBBnin web sitesi
hakkı nda üye Adil Giray Çelik'in yaz ıs ı ve eki iki rapor özellikle rapor eki olarak
takdirlerinize sunulmu ştur.
b) Özellikle dergi ve bülten için web sitesinde birer pencere aç ı lmal ıd ı r, aa.
Bülten web sitesinde aynen yay ı nlanabilir.
bb. Derginin web sitesinde tan ıtı m ı nda değiş ik yöntemler. geli ştirilmelidir.
Eski say ı lar da dahil olmak üzere bütün dergilerin içindekiler bölümü (Manisa
Barosu web sitesinde Manisa Barosu dergisi için yap ı ld ığı gibi) ba şl ı klar halinde
verilebilir.
Son say ı n ı n sadece özetleri verilebilir.
Son sayı n ı n özetleri ile birlikte bir veya iki makale veya yaz ı tamam ı
verile bilir.
Burada amaç potansiyel dergi okuyucusunu kaybetmemek; yaz ı larla tahrik
ederek dergiye abone olmay ı sa ğlamak olmal ı d ı r. Derginin web sites ı nde
yayı nlanmas ı şartları na yayı n kurulu karar verebilir.

c) Yargıtay kararlar ı n ı n yayı m hakları nı n TÜR veya şirket tarafı ndan sat ı n
al ı nmas ı halinde ba ğı ms ı z ya da TÜR sitesi üzerinden karar tam metin halinde,
çeş itli indekslere göre (yasa, maddeler, konu ve kavram gibi) yay ı mlanabilir:
Site, emsalinde oldu ğu gibi okunmas ı ücretsiz; örnek al ı nmas ı belli bir ücrete
tabi k ı l ı nabilir.

2) Radyo ve TV yay ını : Uzun vadede koş ullar elverdi ği ölçüde hukukun
üstünlü ğü, insan haklar ı konusunda e ğitici yayı nlar yapacak örnek bir radyo ve
TV yay ı n ı dü şünülebilir.
3) Hukuk alan ı nda Yargı tay kararlan kitaplar ba ğlam ı nda kaset ve CD,
VCD, DVD, video üretimi ve pazarlanmas ı düş ünülmelidir.
IV - YAYIN İ LKELER İ
1) Yayı m hizmetleri profesyonel/ücretli görevlilerce yürütülmelidir. Genel
Yay ı n Y.önetmenli ğine dergi, kitap i ş lerinden anlayan hukukçu kimli ği bulunan
bir görevli getirilmelidir.
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2) Yayı n politikas ı n ı TBB Yönetim Kurulu ile profesyonel anlayışla (maliyet,
satı labilirlik, etkinlik gibi unsurları göz önünde bulunduracak) E ŞGÜDÜM
KURULU saptayacakt ı r. Eşgüdüm Kurulu, yay ı n konusundaki eylem ve
kararlarda son söz sahibidir. (Her türlü anla şmazl ı k Eşgüdüm Kurulu kararı ile
son bulmal ıd ı r.)
3) Eşgüdüm Kurulu ile yay ı n kurulları salt çoğunluk ile toplan ı r. Kararları nı
katı lanları n salt çoğunluğu ile verirler. Oylarda eşitlik olmas ı halinde baş kan ı n
oyu iki oy sayı l ı r.
4) TBB yay ı nları n ı n tümü bir arada yürütülecektir. Her yay ı n ın editörü
Genel Yay ı n Yönetmenine ba ğl ıd ır ve ona karşı sorumludur.
Dergi ve hukuk alan ı ndaki kitaplar arası nda bir öncelik olmamakla birlikte,
derginin yeni şekli ve içeri ği ile hukuk kamu oyuna -eski izlenimi dolayıs ı ylakabulünün zaman alaca ğı dü ş ünülmektedir. (Say ı n Duman, avukatları n %
65'nin böyle bir dergiden haberleri olmad ığı n ı söylemektedir.) Bunun için de
3.s ı radaki yasa metni, ek kitaplar ı nı n yay ı n piyasas ı nda daha kolay kabul
göreceği dü ş ünülebilir.
5) Derginin ücretli olup olmamas ı : Sayı n Av. Duman derginin avukatlara
ücretsiz ula ştı rı lmas ı n ı önermektedir. Eğer ücretsiz olarak da ğıtım ı yap ı l ı rsa bir
daha ücret istenmesi, ücret ödenmesine al ıştı rı lmas ı çok zor olaca ğı ndan bu
konudaki karar kritik önem ta şı maktad ı r. Bu düş ünceye pek çok arkada şı m ız da
çeşitli nedenlerle itiraz etmi ştir. Av. Çelik ilk bir iki sayı n ı n ücretsiz da ğı tı lmas ı n ı
önermiştir.
Baş langıçta stajyerlere ya da ilk ruhsat alanlara derginin tan ıtı m ve
al ışkanl ı k yaratmas ı amacı yla ücretsiz verilmesi daha rasyonel bir yöntem gibi
gelmektedir. Posta ücreti ile birlikte derginin 50 bin avukata ücretsiz verilmesi
kald ı rı lması olanaks ı z bir mali yük olu şturacaktı r. Ancak derginin ilk sayı s ı beş
bin adet bast ı rı larak, abone kartlar ı ve tan ıtı m ilanları ile birlikte, öncelikle
adresleri tespit edilecek okuma yazma al ış kanl ığı olan meslekta şlara ücretsiz
gönderilmesi uygun görülmü ştür. Av. Çelik, say ısı 400'e varan barolara % 20,
say ıs ı 400 den fazla olan barolara % 10 oran ı nda ilk bir iki say ı n ı n ücretsiz
verilmesini önermi ştir.
6) Uzun vadede yasaya uygun olarak TBB ve Barolar ı n tek bir dergi
etrafı nda birleş mesi düşüncesi yasaya uygun oldu ğu gibi fikri üretim
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potansiyelinin rasyonel kullan ı lmas ı , deneyimlerin birle ştirilmesi ve mali
imkanlar açı sı ndan da Uygundur.
Baroları n kaynakları da hesaba kat ı ld ığı nda ücretsiz da ğı t ı m bu durumda
daha kolay olabilecektir.
7) Yasa metinleri, küçük el kitapları ya da baz ı meslekler için haz ı rlanacak
kitaplar, meslek odalar ı ile i ş birli ği yap ı larak, onları n da kullanabileceğı
formatlarda haz ı rlanmal ıd ı r, Bu i ş birli ği yay ı n güvencesi sa ğlayaca ğı gibi, tı raj
potansiyelini de beraberinde getirir.
8) Yasalardaki sürekli de ği şikliklerin yay ı nlarda takibi için anla şı l ı r özel
işaretler kullan ı lmal ı d ı r. Kapaktaki kocaman 2003/5 May ıs ay ı ndaki
deği şiklikleri kapsad ığı n ı göstermelidir.
Yayı nlarda son metinlerin sat ışta olmas ı n ı ve bu ba ğ lamda güncellik ve
güven sa ğlamak için bask ı sayı ları küçük tutulmal ı d ı r. Bir y ı l içinde değ i şiklik
yapı lan metinler belirli bir orandaki tenzilatla yenileri ile de ği ştirilmesi
dü şünülmelidir.
V - SONUÇ:
Türkiye Barolar Birli ği, izleyeceği yay ı n politikas ı ile yukar ı da sayı lan beş
amaca ek olarak, bilimsel, ça ğdaş hukuk ilkeleri do ğ rultusunda ve demokrasi
zemininde teori ile prati ği uzla şt ı ran, ikisi aras ı nda uyum sa ğ layan, ça ğda ş
hukuksal geli ş melerden esinlenip Hukuk Devrimi ko şutunda eserlerin
haz ı rlatı lması ; bu nitelikte haz ı rlanm ış eserlerin yayı mlanmas ı suretiyle hukuk
alan ı n ı kirleten erbab- ı ticaretin tasallutundan meslekta ş ları n ı kurtarmal ı , ba şta
hukuk camias ı n ı güven getiren, bilimsel elekten geçmi ş , geçerlili ği ve yararl ı l ığı
onaylanm ış eserlerle beslemeli, hukuk alan ı n ı n kirletilmesini te şvik eden
çevreleri alan ı n d ışı na ç ı karmal ı d ı r.
Bu konuda hazı rlanacak Yönetmelik tasla ğı Yönetim Kurulunun kararı ndan
sonra sayı n Baş kanl ığa sunulacakt ı r.
Raporumuzu saygı ları m ı zla takdirlerinize arz ederiz.
Ekleri:
1. Organizasyon şemas ı
2. Adil Giray Çelik'in internet ile ilgili yaz ı s ı ve iki rapor.
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TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ N İ N
ÇALI Ş MA DÖNEM İ İ Ç İ NDEK İ YAYIN FAAL İ YETLER İ
(YAYINLANAN K İ TAP, DERG İ VE BROŞ ÜRLER)
1-)

ORGANIZE SUÇLULUK, YOLSUZLUK VE KARA PARAYLA MÜCADELEDE
TÜRK İ YEN İ N KONUMU (2001)

2-)

B İ L İ RK İŞİ L İ K SEMPOZYUMU (SAMSUN 2002)

5->

İ NSAN HAKLARI VE GÜVENLIK ( İ HAUM) (2002)

4-)

ANAYASA REFORMLARI VE AVRUPA ANAYASASI ( İ HAUM) (2002)

5-)

TC.ANAYASA ÖNER İ S İ (TÜRKÇE VE İ NG İ L İ ZCE) (2002)

6-)

CUMHURIYET SAVCISININ VE CEZA YARGICININ EL K İ TABI ( İ ST.2002)

7-)

TÜBAKKOM 111 üncü K İ TAP (2002)

8-)

DEMOKRASI VE TERÖR 'AÇIK OTURUM' (U Ğ UR MUMCU VE MUAMMER
AKSOY ANISINA) (2002)

9-)

AVRUPA B İ RLI Ğ I VE TÜRK İ YE (2002)

10-) BARO BAŞ KANLARI TOPLANTISI (4 K İ TAP) (2001-2002-2003)
11-) TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ VE BARO BAŞ KANLARI AVRUPA BAROLAR
KONSEY İ RESM İ DAVETL İ S İ OLARAK STRASBOURG VE BRÜXELLES'DEK İ
MESLEKI INCELEME VE Z İYARETLER İ (2002)
12-> TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ DERGISI (PER İ YOD İ K YAYIN)
13-) TÜRK İ YE BAROLAR B İ RLI Ğ I BÜLTEN! (BÜLTEN YAYIN HAYATINA 2002 OCAK
AYINDA BAŞ LAMI Ş OLUP, 11 SAYI YAYINLANMI ŞTIR)
14-) AYRICA BAROLARA GÖNDERILMEK ÜZERE AVUKATLIK YASASI, YÖNETMEL İ KLER VE ASGAR İ ÜCRET TAR İ FELER İ (2002-2003) YAYINLANMI ŞTIR.
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KAMU AVUKATLARI
Türkiye Barolar Birligi Kamu Avukatlar ı Komisyonu"nun raporu ve
duyuruları m ı z a şa ğı dad ı r.

TÜRK İYE BAROLAR BiRL İĞİ
KAMU AVUKATLARI KOM İ SYONUNUN
CALISMA RAPORU

Bu çal ış ma döneminde;.
1- 8 Mart 2002 tarihinde, Ankara Barosu Ba ş kanl ığı ile birlikte, kamu
avukatları n ı n sorunları nı n duyurulmas ı için yap ı lan eyleme Türkiye
çap ı nda katı l ı m sa ğlanm ış , Adliye Saray ı önünde yap ı lan bas ı n
aç ı klamas ı n ı müteakkip An ıtkabir Aslanl ı Yolda yürüyü ş ve ayn ı gün
akşam Bakan ve Milletvekillerinin kat ı l ım ı ile kokteyl düzenlenmi ştir.
2- 27- 28- 29 Ocak 2003 tarihlerinde, kamu avukatlar ı n ı n sorunları n ı n
duyurulmas ı amacıyla,Türkiye'deki tüm kamu avukatlar ı nı n yetkili
makamlara faks gönderilmesi sa ğ lanm ıştı r.
3- Kamu kurum ve kurulu ş lar ı nda görev yapan avukat ve hukuk
müşavirlerinin ek gösterge ve özel hizmet tazminatlar ı n ı n yeniden
düzenlenmesi için kanun teklifi haz ı rlanm ış . Başbakan Yard ı mc ı s ı
Mehmet Ali ŞAH İ N'e sunulmu ştur,
4- Mehmet Ali ŞAHiN'e verilen kanun teklifinin yasala şması için Bakan ve
Milletvekilleri, Devlet Personel Ba ş kan ı ile görü şmeler yap ı lm ış olup
halen sürdürülmektedir.
5- 1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanununun deği ş ik 164 son fı kras ı gereğince,
vekalet ücretinin avukata ait olaca ğı ve dolayı s ıyla kamu kurum ve
kurulu ş ları nda görev yapan avukat ve hukuk mü şavirlerine ödenen
vekalet ücretlerinin, 657 sayı l ı Kanununa göre s ı n ı rl ı tutulmayacağı na
ilişkin kararları n onanmas ı n ı n sağlanmas ı için Yarg ı tay 4.Hukuk Dairesi
Ba şkan ı ve Üyeler ile görü şülmü ştür.
6- Kamu Avukatlar ı Kanunu Tasar ıs ı üzerindeki çal ışmalar tamamlanm ış
olup, madde gerekçelerinin tamamlanmas ı n ı müteakkip, Avukatlar
Gününden önce TBMM'ne sunulacaktı r.
Türkiye Barolar Birli ği
Kamu Avukatları Komisyonu
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01 Mart 2002 gün/ü duvara:
Kamuda görevli hukuk mü şavirleri ve avukatları n bugüne kadar
çözümlenemeyen özlük ve mali haklar ı n ı n kamuoyu olu şturularak TBMM ve
hükümet gündemine al ı nmas ı n ı n temini ile sorunları n yetkililere duyurulmas ı
Türkiye Barolar Birli ği Kamu Avukatlar ı Komisyonunca son çare alarak
görülmü ştür. Bu görü ş Birli ğimiz Yönetim Kurulu'nca da onaylanm ıştı r.
Bu çerçevede a şağı da belirtilen program uygulanacakt ı r. Şahs ı n ı z ve kamu
avukatları ve serbest çal ışan meslekta şları m ız ı n ayn ı düzeyde katk ı ları n ı n
sağlanmas ı n ı ,
Katı lamayan Baroları n ise; kendi bölgelerinde ayn ı gün ve saatte yerel
bas ı n ile yerel milletvekillerinin i ştiraklerini sa ğ lamak suretiyle ayn ı aktiviteleri
gerçekleştirmelerini ve yap ı lan aktiviteler hakk ı nda bilgi verilmesini önemle rica
ederim.
Saygı ları m la.
PROGRAM: (08 Mart 2002)
Saat 12:00 Türkiye Barolar Birli ği Ba şkan ı n ı n Barolarla ortak bas ı n
açı klamas ı Ankara Adliye Saray ı n ı n Önü
Saat 13:30 Avukatlar ı n Cübbeli Yürüyü ş ü An ıtkabir Aslanl ı Yolda
Türkiye Barolar Birli ği
Ba şkan ı
Av. Özdemir ÖZOK
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TBB Ba ş kanı ve Baroların 08 Mart 2002 günü yap ılan ve
kamuda g örevli hukuk mü ş avirleri ve avukatların bug üne kadar
çözümleneme yen özlük ve mali haklar ının kamuoyu olu ş turularak
TBMM ve hükümet gündemine alınmasının temini ile sorunların
yetkilere duyurulması amacını taşıyan etkinlikler çerçevesinde
yaptığı kamuoyu açıklaması:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı ndaki kuvvetler ayr ı l ığı prensibi gere ğince;
yasama, yürütme ve yarg ı erkinin ayr ı ve birbirine e ş it olarak kullan ı lmas ı
gerekmektedir.
Anayasa'ya göre; Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Bu
devletin 'Hukuk Devleti" olmas ı , yürütme erkinin hukuka uygun kullan ı lmas ı ile
sa ğla n ı r.
Bu ba ğlamda kamu avukatl ığı n ı n fonksiyonu; yürütme içinde yarg ı n ı n,
yarg ı içinde yürütmenin temsilcili ğini yapmaktad ı r. Dolay ı s ı yla, kamu avukatlar ı ;
sadece yarg ı önünde idareyi savunmakla kalmay ı p. ayn ı zamanda yürütme
erkinin hukuka uygun olarak kullan ı lmas ı nda önemli bir i ş levi yerine getirmekte,
kamu gücü ad ı na hareket etmektedir. Bu i ş levlerin yerine getirilmesi ise, kay ıts ız
şarts ı z mesleki bağıms ı zl ı k ile mümkündür.
Büyük yolsuzlukları n ortaya ç ı ktığı günümüzde; yolsuzluklardan zarar gören
devletin savunmas ı n ı üstlenen hukuk mü şavirleri ile kamu avukatları , özlük ve
mali haklar yönünden hak ettikleri statüye kavu şturulmam ış , y ı llard ı r idarenin

vesayeti alt ı nda b ı rakı lm ıştı r.

Bilindi ği gibi Yargı : iddia-savunma-karar mekanizmalar ı ndan olu şan bir
bütün oluD, bu mekanizmalar ı n ba ğı ms ı z ve birbirine e şdeğ er olması gerekir.
Yargı erkinin iddia ve karar unsurunu gerçekle ştiren hakim ve savcı ları n
ba ğı ms ızl ığı kabul edilip, farkl ı yasal düzenlemeye tabi tutulmalar ı na karşı n,
yargı erkinin üç asli unsurundan di ğerini teşkil eden savunman ı n, kamu kurum
ve kurulu ş ları nda i şlevini yerine getiren hukuk mü şavirleri ile kamu avukatlar ı
için ayn ı düş üncenin benimsenmemesi, ayn ı düzenleme içerisinde yer almamas ı
kendi içinde çeli şkilidir. Bu çeli ş ki ise sistemin saydamla ştı rı lmas ı n ı
engellemekte ve yarg ı bütünlü ğünü de zedelemektedir.

• 27 Olağan Gene/Kurul
Çalışma Raporu

267

KAMU AVUKATLARI
Oy sa Devletin şeffaf olmas ı ve bugüne kadar süregelen yolsuzlukları n
önlenmesi gerçekten isteniyorsa; bunun yolu kamu avukatlar ı n ı n ba ğı ms ız
olmas ı ndan ve meslek güvencesinin sa ğlanmas ı ndan geçer.
Hukuk öğ renirnini ayn ı fakültede, ayn ı güçlükle yapan ve daha sonra yarg ı
erkinin üçlü sac aya ğı n ı olu şturan iddia-savunma-karar unsurlar ı ndan iddia ve
karar unsurunu yerine getiren savcı ve hakimler, savunma unsuru gerçekle ştiren
kamu avukatları ndan ayrı bir statü ve ayr ı bir ücrete tabi k ı l ı nrn ış lard ı r. Oysa
hukuk mü ş avirleri ve kamu avukatları Cumhuriyet Savc ı lar ı gibi kamu gücünü
temsil etmekte ve kamu ad ı na görevleri yerine getirmekte, her türlü davada
devleti savunu p devlet yarar ı n ı korumak için gere ğ ini yapmaktad ır.
Daha ac ı olan bir gerçek de;Dan ıştay, Say ış tay, İ dare ve Vergi
Mahkemelerinde. Hukuk fakültesi mezunu olmayan ki şilerin hakim statüsünde
sayı lmaları , hakim ve savcı ları n her türlü özlük ve mali haklar ı ndan
yararland ırı lmalar ı d ı r. Bu da özlük haklar ı ve mali yönden ma ğdur edilen
hukuk mü ş avirleri ve kamu avukatları n ı n hakl ı tepkilerini olu ş turmaktad ı r.
Ücret dengesizli ği konusunda fazla ayr ı ntı ya girmeyip, örnek vermenin
gerekli oldu ğuna inan ıyoruz;
Şöyle ki 25 yı l hizmet süresini dolduran 1. s ı n ıf hakim-savc ı
1.850.000.000.- TL maa ş al ı rken, kamu avukat ı 625.000.000.- TL almakta,
yine 25 yı l devlet hizmetinde çal ışarak emekliye ayrı lan kamu avukat ı
13.767.000.000.- TL emekli ikramiyesi ve 413.000.00.- TL emekli maa şı ile
yaşam ı n ı sürdürmeye çal ışı rken, ayn ı hizmet süresi sonunda 1. s ı n ıf hakimsavc ı 26,607.000.000.- TL emekli ikramiyesi ve 1.525.410.000.- TL emekli
maa şı almaktad ı r.

Yukarıda sözü edilen bu ma ğduriyet, 657 Say ı l ı Kanuna tabi çal ışan di ğer
meslek gurupları n ı (sa ğl ı k, teknik, denetim v.s.) kapsayan düzenlemelerde ek
gösterge, özel hizmet tazminat ı ve di ğ er ödemeler yönünden kamu avukatlar ı
aleyhine artarak devam etmektedir. Örne ğin, tüm meslek gru p ları nda 1.
derecenin ek göstergesi en az 3600 oldu ğu halde kamu avukatlar ı n ı n
3000'dir. Ek göstergeler emekli ikramiy esi ve emekli maaşı na da
yans ıdığı ndan haksızl ı k ömür boyu sürmektedir. Ayn ı durum özel hizmet
tazminatı ve di ğer ödemeler yönünden de geçerlidir.
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KAMU AVUKATLARI
Öte yandan, vekalet ücreti ile ilgili YANLI Ş bir düş ünce s ı k s ı k gündeme
gelmekte ve bu tazminat oranlar ı n ı n belirlenmesinde OLUMSUZ bir unsur olarak
karşı m ıza ç ı kmaktad ı r.
Oysa vekalet ücreti, Devlet Bütçesinden ödenme y iD, ancak üçüncü
kişilerden tahsil edilebildi ğinde al ınabilen, limitli bir mebla ğıdı r. Tüm kamu
avukatları vekalet ücretini birbirine e ş değerde almad ı kları gibi, emeklilik
halinde tahsil edilememektedir.
Tüm bu aç ı klamalardan anlaşı ld ığı üzere; yaklaşı k 3500 çal ışan, 1500
emekli kamu avukat ı büyük bir haks ı zl ı kla karşı karşı yad ı r.
Kamu hizmetlerinin verimlili ği ve etkin yürütümü için; bu e ş itsizlik ve
olumsuzlukları n en kısa sürede giderilmesinin şart olduğu inanc ı ndayı z. Bu
dü şünceden hareketle; bugüne kadar onlarca Kanun Teklifinin Meclise
sunulmas ı sağlanm ış , ancak bu tekliflerin genel kurula gönderilmesi dahi
mümkün olamam ıştı r.
Şu an için; kamu çal ışanları arası ndaki ücret dengesizli ğinin giderilmesini
sağlamak amacı ile hükümete verilen yetki çerçevesinde ç ı kar ı lacak olan Kanun
Hükmünde Kararname ile; Hukuk Mü şavirleri ve Kamu Avukatlar ı n ı n y ı llard ı r
süregelen ma ğduriyetlerinin önlenmesi için ek gösterge, özel hizmet, temsil ve
görev tazminatlar ı n ı n hak ettikleri seviyeye ç ı kartı lmas ı şarttı r.
Ası l hedefimiz: yukarıda ac ı klamaya çal ıştığı m ı z gibi: yargı n ın tam
bağı msızlığı n ı n gerçekleşmesi ve sistemin şeffaflaş mas ı için; Birliğimiz ve
Ankara Barosu Kamu Avukatları Komisyonunca haz ı rlanan, Kamu
Avukatları nı n bağıms ı z ve özerk ve bir ya pıya kavu şturulmaları n ı sağlamak
üzere Anayasa'n ı n 135. maddesinin 2. f ı kras ı nı n da değiş ikliğini içeren
"Kamu Avukatları Kanunu'nun Meclis gündemine al ı narak, tüm
Parlamenterlerin deste ği ile kanunlast ı rı lmas ı nı gerçekle ş tirmek, İ VED İ KLE DE
KAMU AVUKATLARININ EK GÖSTERGE, ÖZEL H İZMET, TEMS İ L VE GÖREV
TAZM İ NATLARININ EMSALLER İ SEV İYESİ NE GET İ R İ KMES İ N İ
SAĞ LAMAKTIR.
BU BAĞ LAMDA DEVLET, VEK İ L İ N İ N ARKASINDA OLMALI, VEK İ Lİ N
YILLARDIR SÜREGELEN MAĞ DURiYETİ N İ G İ DERMEL İ , MESLE İ N
ONURUNA YARA Ş IR STATÜYE KAVU ŞTURMALIDIR.
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Uzun süreden beri Baro Ba ş kanları m ı z,Delegelerimiz ve Ankara'ya yarg ı sal
faaliyetler nedeniyle gelen meslekta ş ları m ızdan gelen öneriler do ğrultusunda bir
"Avukat Evi" yap ı lmas ı gündeme gelmi ştir.
Bu konuda gerekli çal ış maları yapma kararı n ı alan yönetimimiz, Ankara'n ı n
Balgat semtinde Hazine'ye ait olup,al ı nd ığı dönemdeki piyasa de ğeri 20-25
trilyon lira olan 16 dönüm arsay ı 4 trilyon liraya takas yoluyla Maliye
Bakanl ığı ndan alm ıştı r.
Tapusu al ı nan ta şı nmaz ı n üzerine yap ı lacak tesislerin projelendirme
aşamas ı Nisan!2003 sonu itibariyle bitirilecektir.
3 ki şilik teknik kadro gerekli haz ı rl ı kları yapt ı ktan sonra in şaat ı n temelinin
al ı nmas ı dü şünülmektedir.
Arsam ız 16 bin metrekare civarı nda olup,üzerine 13 bin metrekare üzerine
in şaat yap ı lmas ı planlanmaktad ı r.
Arsa üzerine 4 ana birim yap ı lacaktı r. idari birim,toplant ı salonları ve staj
eğ itim merkezi birimi,sosyal tesisler birimi ve konukevi birimi yap ı lacakt ı r.
Arsa al ı m ı nda yönetim kurulu bir üye d ışı nda oybirli ğiyle karar vermi ş ve
bu karar yap ı lan Ba şkanlar toplant ı s ı na götürülmü ştür.
Baro Ba şkanları m ı z ile yap ı lan toplantıda, 4 baromuzun d ışı nda tüm Baro
ba ş kanlar ı arsa al ı m ı na ve üzerine tesisler yap ı lmas ı na olumlu yakla ş m ış lar ve
destek vermi ş lerdir.
Bunun üzerine Yönetim Kurulumuz,teknik çal ış maları h ı zland ı rm ış ve
teknik bir heyet kurarak bu konuda çal ış malara ba ş lanm ıştı r.
Projelendirme satahat ı yla ilgili olarak Prof. Dr. Vefa ÇET İ N, Doç.Dr.Abd ı
GÜZEL ve Mimar Vedat ACA'dan oluşan 3 kiş ilik proje kontrollük ve dan ış ma
grubumuzun haz ı rlad ığı rapor ile,konuyla ilgili duyurumuz a şağıdad ı r.

03 Mustos 2001 gün/ü duyuru:
Türkiye Barolar Birli ği Baş kanl ı k Divan ı 01.07.2001 günü Maliye Bakan ı
Sayı n Sümer Oral ı ziyaret ederek gündemdeki konular ı görü ş mü ştür. Say ı n
Bakanla yap ı lan görü ş mede;
• 27 Olağan Sanal Kurul
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Ankara Balgatta hazineye ait 25996 ada 3 parsel say ı l ı 16 dönüm
ta şı nmaz ı n, Türkiye Barolar Birli ği'nin yeni yönetim binas ı , staj-meslek içi e ğitim
merkezi ve çok amaçl ı "Avukatlar Evi" yap ı lmas ı istemi ile, Maliye Bakanl ığı na
yap ı lan tahsis ba şvurusunda ilgili taşı nmaz ı n, piyasa değerinin 20 trilyon
civarı nda olması na karşı n, Türkiye Barolar Birli ği'ne bu taşı nmaz ı n 4 trilyona
satı labileceği B.07.0.1VIEG.0.21 İ3371-1408 say ı l ı yazı ile bildirilmi ştir. Say ı n
Maliye Bakan ıyla öncelikle bu konu hakk ı nda görü şme yap ı lm ış ve ta şı nmaz ı n
Türkiye barolar Birli ği'ne devri konusunda yard ı m ı istenmi ştir. Sayı n Bakan bu
konuda her türlü yard ı m ı yapaca ğı nı , yetkililere gerekli talimatlar ı vereceğini
bildirmiştir. Say ı n Ba şkanları m ıza konu hakk ı nda ayr ıca ayrı ntı l ı bilgi
sunulacakt ı r.

Barolar ı m ız ve Türkiye Barolar Birli ği yı llard ı r, Kamu kesimi avukatları n ı n
mali ve sosyal hakları ile ilgili iyileştirici düzenlemeler yap ı lmas ı için parlamento
ve hükümet nezdinde giri şimlerde bulunmu ş lard ı r. Sayı n Maliye Bakan ı ile
yap ı lan görü ş mede bu konu hakk ı nda da bilgi verilmi ş ; özellikle memur ve di ğer
kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları nda, hizmetin özellik ve gereklerine
uygun olarak adaletsizleri giderecek düzenleme yapmak üzere, 10 Nisan 2001
gün ve 4639 say ı l ı Yetki Kanunu ile Bakanlar kuruluna KHK ç ı karma yetkisi
verildi ği ve bu yetkiye dayanarak ç ı karı lan 13 Temmuz 2001 gün ve 24461
sayı l ı resmi gazetede yay ı mlanan 631 say ı l ı KHK'n ı n çizdi ği çerçeve içinde
kalan kamu kesimi avukatları na yard ı mcı olunmas ı istenmiştir. Ayn ı konuyla
ilgili olarak Türkiye Barolar Birli ği kamu kesimi avukatlar ı komisyonu taraf ı ndan
haz ı rlanan "Kamu Avukatlan Kanunu Tasla ğı 'n ı n yasala şma sürecinde gerekli
yard ı m ve destekleri istenmi ştir. Say ı n Bakan bu konularda da destek sözü
vermi ştir.
Son olarak toplumun tüm kesimleri gibi meslekta şları m ız ı da etkileyen
ekonomik krizden söz ederek, bu ko ş ullarda vergi hukuku ilkeleri ile
ba ğda şmayan "Hayat Standard ı " ve "Peş in Vergi" uygulamas ı n ı n kald ı rı lması
konusunda yard ı mc ı olunmas ı istenmi ştir. Say ı n Bakan bu uygulamadan
kendisinin de rahats ı z oldu ğunu, yeni mali y ı lda konu hakk ı nda yard ı mc ı
olaca ğı n ı bildirmi ştir.
Saygı ları mla.
Türkiye Barolar Birli ği
Ba ş kan ı
Av. Özdemir ÖZOK
e
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Türkiye Barolar Birli ği Mülkiyetinde bulunan Ankara ili Çankaya ilçesi
s ı n ı rlan içerisinde yer alan imar ı n 25996 ada 3 parseli ile ilgili kurulurnuz
yönetim kurulu karar ı ile 25.08.2002 tarihinde 1 nolu toplant ıs ı n ı yaparak
göreve ba şlam ıştı r.
Yukarı da bahsedilen arsada yap ı lmas ı düş ünülen idari ve sosyal merkez
niteli ğindeki yapı larla ilgili daha önce avan projeleri hazı rlanm ış bulunan ve 2
ayrı proje grubuna haz ı rlat ı lm ış bulunan projelerin gereksinim program ı ve arsa
ile ilgili verilerle yasalar ve yönetmeliklerle belirlenen şartlar aç ı s ı nda incelenmi ş
gereksinim program ı n ı n yeniden olu şturularak proje gruplar ı na verilmesi
kararla ştı rı lm ıştı r.
Grubumuzca yapı lan toplant ı larda her 2 proje grubunca haz ı rlanm ış
projelerin program aç ıs ı ndan incelenmesini kolayla ştı rmak amac ıyla proje
firmalar ı ile ayr ı ayn görü ş me talep edilmi ş 29.08.2002 tarihinde Belde proje
A. Ş . 05.09.2002 tarihinde Mim+Tasar ı m 2002 yetkilileriyle haz ı rlam ış
oldukları projeler gereksinim program ı ve fonksiyon aç ı sı ndan incelenmi ş ve
nihai gereksinim raporu haz ı rlanmak üzere Barolar Birli ği Yönetim kurulu ile
ortakla şa bir toplantı yapma ihtiyac ı doğmu ş ve bir toplant ı gerçekleştirilerek
taslak program çal ış mas ı olu şturulmu ş proje gruplar ı na iletilmek üzere haz ı r
hale getirilmi ştir.
Grubumuzca bu a şamada yapı lan çal ış malardan bir di ğeri ise yap ı ruhsatı
al ı nabilmesine kadar ilgili resmi kurumlar ve ilgili belediyeler nezdinde yap ı lacak
başvurular ve bu i şlemlerle ilgili yat ı rı lacak resmi han; miktarlar ı yakla şı k olarak
tespit edilmi ş bu miktarları n TBB. tarafı ndan bütçe kapsam ı na al ı nmas ı için
yönetim kuruluna iletilmi ştir. Proje tasar ı m ı na hazı rl ı k olmak üzere ilgili
kurumlardan al ı nacak belgelere eklemek ve proje firmas ı na verilmek üzere
yürürlükte bulunan yasalar ve bunlara ba ğl ı yönetmeliklerin temin edilmesi ile
ilgili bir haz ı rl ı k yap ı lm ış ve hazı rl ı kları grubumuzca sürdürülen proje hizmetleri
şartnamesinin eki olacak şekilde dosya haline getirilmi ştir. Temin edilen yasa ve
yönetmelikler proje müelliflerine ve Barolar Birli ğine verilecek şekilde
27 Olağan Sene/Kurul
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çoğalt ı lrn ıştı r. Arsan ı n ölçü ve kotlar ı ile ilgili bir çal ış ma Belde proje A. Ş .
tarafı ndan yap ı lm ış ve plankoteleri haz ı rlanarak belge haline getirilmi ştir.
Proje gruplar ı yla yap ı lan görü şme sonunda grubumuzca haz ı rlanan
gereksinim program ı üzerinde görü şmelere geçmek üzere Belde Proje A. Ş . ve
Mim+Tasar ı m 2002 firmas ı yeniden toplantıya davet edilmi ş yasa ve
yönetmelikler dosyas ı kendilerine iletilmi ş haz ı rlam ış oldukları avan proje
çal ış maları ve görsel dokümanlar yeniden gözden geçirilmi ştir. Her iki proje
grubunun TSR. ba şkanl ığı na vermi ş oldukları projeler mimari tasar ı m fonksiyon,
arazi kullan ı m ı gibi faktörler nedeniyle yetersiz bulunmu ş bu nedenle
grubumuzca uygulanmas ı mümkün bulunmam ıştı r. Bu durum bir inceleme
raporu halinde TBB. Yönetimine iletilmi ştir. Projenin yar ış ma yolu ile elde
edilmesinin zaman ve bütçe aç ı sı ndan k ı s ı tl ı l ı k içermesi nedeni ile grubumuzca
bilinen 15 proje firmas ı içerisinden daha önce proje çal ış ması yapm ış bulunan
Belde proje A. Ş . de dahil olmak üzere seçim yap ı larak 6 firma tesbit edilmi ş bu
firmalara arazi ile ilgili dokümanlar, Tapu, Plankote imar durumu ile ilgili bilgiler
ile grubumuzca haz ı rlanm ış gereksinim raporu ve proje şartnamesinden olu şan
bir er dosya haz ı rlanarak kendilerine iletilmiş 15 gün içerisinde etüt, referans
dosyas ı , süre, Teknik donan ı m, vergi borcu yoktur yaz ıs ı ve ücret talebinden
oluşan tekliflerin 27.10.2002 tarihine kadar TBB. müdürlü ğüne teslim etmeleri
istenmi ştir. Seçilen 6 firma a şa ğı da belirtilmi ştir.
1- Belde proje A. Ş .
2- Uz mimarl ı k Ltd. Ş ti (Mete ÖZ - Mehmet Soylu)
3-Artı tasarı m Mim.Ltd. Şti.(Hilmi Güner - Hüseyin Bütüner)
4- İ lhan Kural Mimarl ı k Bürosu
5- PD Mimarl ı k Ltd. Şti (Adnan Köprülü)
6- Projen Mim.Ltd. Şti (Nimet Ayd ı n)
11200 Ölçekli istenilen fikir ve sunum projeleri için herhangi bir bedel
ödenmeyeceği bunlar aras ı nda mimari tasar ı m ve şartnamelere uygun
grubumuzca seçilecek projenin yapt ı rı lmas ı karalaştı rı lm ıştı r. Bu aşamada proje
grupları tek tek büroları nda ziyaret edilerek donan ı m, kadro ve olanaklar
açı sı ndan görüş meler yap ı lm ıştı r.
Projelerin teslim edilmesi süresinde proje hizmetleri teknik şartnamesi
haz ı rl ı kları sürdürülmü ş Çankaya Kadastro Müdürlü ğüne ba ş vurularak köşe
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kazı klan çak ı lması i şlemleri tamamlanm ış ve projeye esas Aplikasyon krokisi
belgesi al ı nm ıştı r. Al ı nan aplikasyon krokisi bir yaz ı ekinde proje gruplar ı na
gönderilmi ş proje haz ı rl ı kları dokürnanları tamamlanm ıştı r.
Çankaya belediyesi • İ mar Müdürlü ğüne, Kadastro müdürlü ğünden al ı nan
belge ile ba şvurularak imar durumu ba şvurusu yap ı lm ış ve ilgili harçlar ı TBB.
muhasebesine bildirilerek yat ı rı lrn ışt ı r. Proje firmaları taraf ı ndan 27.10.2002
tarihinde tutanak karşı l ığı birli ğ e teslim edilen projelerin ve belgelerin ön
incelemeleri yap ı lm ış şartname gere ği evrak eksikli ğinin bulunup bulunmad ığı
incelenmi ş , firmaları n belge yönünden yeterlilikleri de ğerlendirilmi ştir. 28-29 10
2002 tarihinde yap ı lan çal ış malarda proje fonksiyonlar ı ve mimari tasar ı m
üzerinde her proje ayr ı ayrı incelenmi ş fiyat teklifleri, in şaat alanları , proje yap ı m
süreleri, karşı laştı rı larak değerlendirilmi ş her projenin arazi üzerinde yap ı lmas ı
gereken alt yap ı çal ış maları , zemin sondaj ı , atı k su, ham su, enerji ba ğlantıs ı ile
imar durumuna uygun ula şı m etütlerinin projeye uyguland ığı nda ortaya ç ı kacak
sorunlar gözden geçirilmi ştir. Yine bu a şamada grubumuzca proje seçimini h ı zla
sonuçland ı rmak ve Kas ı m 2002 ortalar ı nda proje hizmetleri sözleşmesinin
yap ı lmas ı amac ıyla haz ı rl ı klar h ı zland ı rı lm ıştı r.
Proje teslim eden firmalar ı n çal ış maları ve belgeler değerlendirildikten
sonra yap ı maliyetini etkileyecek olan fiyat, süre, yap ı m koşulları ve sistemlerle
ilgili firmalarla yeniden görüş me yapı lmas ı na karar verilmi ştir. Proje
değerlendirme raporu sonland ı rı lm ış TBB Yönetim Kurulu Üyelerine teslim
edilmi ş ve değerlendirme sonucu Art ı Mimarl ı k grubu ve İ lhan Kural proje
firmas ı tarafı ndan hazı rlanan projelerin yönetim kurulu üyelerine tan ıtı lmas ı
uygun görülmü ş tür. Birlik yönetiminin de görü şlerini alhı ak üzere her 2 proje
müellifleri toplant ıya davet edilmi ş ve projelerin yönetim kuruluna tan ıtı m ı
gerçekleştirilmi ştir. Bu a şamada proje seçimi yönetim kuruluna b ı rak ı lm ıştı r.
Yap ı ruhsat ı na esas olacak kanal katı l ı m ii şiksizlik belgesi ile Yol kat ı l ı m
belgeleri ba şvuruları ve ekleri hazı rlanarak ASK İ ve Ankara Büyük ş ehir
Belediyesi Fen i ş leri Müdürlüğ üne gerekli başvurular yap ı lm ıştı r. Tahakkuk
fiş leri kestirilmi ş muhasebeye bildirilerek yatı rı lmas ı gerekli görülenler yatı rı larak
ilgili belgeleri al ı nm ıştı r.
TB.Birli ği yönetimi taraf ı ndan Art ı mimarl ı k Ltd. Şti. tarafı ndan hazı rlana
projenin seçildi ğinin bildirilmesi üzerine proje hizmetleri sözle şmesi tasla ğı son
aşaması na getirilmi ş ve TBB'ne sunulmuştur.
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Yine yap ı ruhsatı na esas olan arsa ile ilgili jeolojik etüt ile ilgili şartname
çal ış mas ı yapı larak bu i şleri yapacak firma araştı rmas ı yap ı lm ış yönetime
iletilmiştir.
Proje hizmetleri sözleş mesinin taraflarca imzalanmas ı a şamas ı na kadar
yap ı lan ön etüt hazı rl ıkları proje müellifleri ile yapı lan mü şterek toplant ı larla
incelenmiş önerilen de ği şiklikler projelere i ş letilmi ştir. Bu arada imar plan ı nda
Maliye meslek lisesi olarak görünen arsan ı n plan değiş ikli ğinin
gerçekleştirilebilmesi için Çankaya Belediyesi yetkilileri ile görü şmeler yapı lm ış ,
İ l Milli Eğitim Müdürlüğü ve Maliye Bakanl ığı nezdinde giri ş imlerde bulunularak
gerekli müracaatlar yap ı lm ıştı r.
Proje müelliflerince haz ı rlanan ön projeler gerek birlik binas ı nda gerekse
proje bürosunda yap ı lan toplantı larla sonland ı rı lm ış 1/100 uygulama projesi
aşamas ı na getirilmi ştir. Çal ışmalar halen sürdürülmektedir bu a şamada statik
tesisat ve elektrik proje grupları n ı n da görü şleri al ı nmak üzere toplant ı lara
katı l ı m ı sağlanm ıştı r. 07.02.2003 ve 27.02.2003 tarihli Proje ön
değerlendirme raporlar ı m ız gerek T,B,Birli ği yönetimine gerekse proje
müelliflerine iletilmi ştir.
Jeolojik etüt raporu gurubumuzca incelenerek projeye esas olacak şekilde
statik büroya iletilmesi sağlanm ıştı r.
Daha önce öngörülen proje takvimi gere ğince yapı ruhsatı al ı nabilmesi için
gerekli her türlü giri ş im sürdürülmektedir. 4708 say ı l ı Yapı denetim Kanunu
gereğince Yap ı denetim şirketi ara ştı rması sürdürülmektedir bu arada imar
kanunun 26. maddesinde belirtilen resmi kurum özelli ği ile ilgili Çankaya
belediyesi ile görü şmeler devam etmektedir.
Saygı ları m ı zla,
PROJE KONTROLLÜK VE DANI Ş MANLIK GRUBU
Prof.Dr.
Vefa ÇET İ N
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Doç.Dr.
Abdi GÜZEL

Mimar
Vedat AĞOA
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AVUKAT Evi

1. BARO BA Ş KANLARI TOPLANTISI TUTANAĞ I
(22 Eylül 2001) Sahife: 97
Değerli arkada şları nı ; bütün herkes görü ş lerini söyledi, konu artı k
olgunla ştı . Bu durum karşı sı nda ortaya ç ı kan tabloyu sizlere soruyoruz; Türkiye
Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulu sizlerin görmü ş oldu ğu arsay ı alma giri ş inı indedir,
takas yoluyla almak istemektedir. Bu konuda, Türkiye Barolar Birli ğinin bunu
takas yoluyla almas ı yolunda e ğilimleri olan arkadaş ları m ı z e ğilimerini
göstersin ler.
Aksi yönde
Kahramanmaraş .

görüş

belirtenler?

Diyarbakı r,

Istanbul

...

Bir

de

SALONDAN - 4 tane muhalif..."
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Kİ MLİK

KİMLİK
1136 Sayı l ı Avukatl ı k Yasas ı n ı n 9/4 maddesinde: "Ruhsatnameler ve
avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birli ği tarafı ndan tek tip olarak bast ı rıl ı r.
Avukat kimliği resmi belge niteli ğindedir" şeklinde düzenleme bulunmaktad ı r.
Bu konudaki düzenlemeden hemen sonra resmi ve özel ki şi ve kurulu şlara
bu konu ile ilgili yaz ı lar gönderilmiştir.
01.01.2003 tarihinden itibaren Türkiye Barolar Birli ği tarafı ndan tek tip
olarak bast ı rı lan ve resmi belge niteli ğinde alan Avukatl ı k Kimlikleri"
kullan ı lmaktad ı r.
Bu konuda Bankalar Birli ği d ışı nda,herhangi bir sorun bulunmamaktad ı r.
Kimliklerle ilgili bilgi ve belgeler a şa ğı dad ı r.

AVUKAT KIMLIK BELGE
Laer Idenlity Certirıcate

ADI - Neme

ANKARA BAROSU

SOTADI.S şn'.me
BARO sIcIt Nö..Oa, Register Numö.,
T.B.S. SICIL Ne-Onlar, Ol TürN ı th Bm Nu,nber

NÜFUS BİLGİLERi / ıo.aecord
fltRU l4T/Cşa'r1
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KiML İ K

T.C.
İçİşLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlü ğü
Ro /03 12002

B.051.EGM.0.65.0202jp2i_

Sayı

Konu Avukatlann Talebi

2o3o2 OR497
3tL ı

Sayın

A^k al

Ce ş üüffl ı

OZOK

KaN%2M

Kizılay / ANKARA

ILGI :1402.2002 tarih ve 2683 sayılı yazınız.
ılı
1136 Sayılı A ıkatlık Kanunu'nun 2'nci maddesinde değişiklik yapan 4667 Say
Kanunun 2'nci ve 9'ncu maddelerinin uygulanmasından ortaya çıkan sonınlann giderilmesi
konusundaki ilgi yazııuz incelenmiştir.
Konu ile ilgili olarak Merkez Teşkilatıımza ve st. İi Emniyet Müdürlüğüne ili şikte
sunulan genelge gönderilmi ş, müracütta bulunan avukatlara yard ıma olunması konusunda
.
talimat verilmiştir.
Bilgilerinize un ederim.

DrA Nihai DÜNDAR
LSmıf Emniyet Müdürü
Daire Başkanı
EKLER

EK-1 Genelge (1 Sayfa)

GELEN EVP,Ai<

Tarih: Q_Ç3.
,£ki:

286

4

sayı:

ı.ttj!___J
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KİMLİK
•l.C.
IÇ İŞ LERİ bAKANLI Ğ I
Enıniyeı Genel Müdürlü ğü
Sayı

B.0,LEGM.0.65.02.02. İĞC'(

Koııu

Türkiye Barolar Birliği
Başkanl ığını n Müracaat ı

ı r.r? ry, ,i::>., ı

,ü'JÜC•ğ

-t-

b3 /2002

ılı Ka ııu ııtııı
136 Sayılı Avukatl ı k Kanununun 2,1jaddesinde de ğiş iklik apan 4667 Say
er
kamu
kurum
ve
kurulu şları
ğ
makanılan;
di
ınivcı
?.maddesi 3.bendinde Yarg ı orgaıılan. en
şirketleri
ve vak ıflar
ııorerler.
sigorta
ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kan ı uya air bankalar,
avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yard ımcı olnı ak zorundad ı r. Kanunlanndaki özel
u bilgi ve belgeleri
hükümler sakl ı kalmak kayd ı yla, bu kurumlar avukat ı n gerek duyduğ
vekalername
ibraz ı na
ınması
incelemesine sunn ı akta yükümlüdür. Bu bcleierüen örnek al
bağlıdır',
kimliği resim belge
Yine ayn ı yasanın 9.ı naddesi 4.bendinde "R ıı bsatnameler ve avukn ı
niteliğ indedir" denilmektedir.
ıl ı yazıda;
Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanlığı ndan al ı nan 1402.2002 tarih ve 2633 say
uygulamada emniyet görevlilerin "özel kanunlardaki hükü ı nler' ibaresi ileri sürülerek
avukatlanfi görevleri nedeniyle bilgi ve belgeye ula ş ma hakk ıııııı engellendiği, dolayısıyla
s ı rrı nireliğindek ı
savunma hakk ı n ın k ısıtlandığı , bilgi ve belgeye ula ş ma hakkını n ancak devlet
ndan verilen avukat
bilgiler için sözkonusu olabilecc ğ i ayrı ca; Türkiye Barolar Birli ğ i tarafı
inde kabul edilmedi ği ııin.
kiııı liklerinin birçok resmi ve özel kurumlarda resmi belge niteli ğ n görevlerini yerine
lerek,
avukatları
belirıı
şıldığı
ınmalardan
anla
Birliklerine gelen yak
ği
getirirken bilgi ve belgeleri inceleme hakk ını n engellenmemesi ve Türkiye Barolar Birli
e
olarak
kabul
edilmesi
talebinde
ı arafindan verilen avukat kimlikleri ııiıı resmi bel g
bulunmaklad ırlar.
Yukanda belirtilen kanun maddeleri çerçevesinde devlet s ı rn niteliğ indeki bilgiler bar ış,
nıüracaatta bulunan avukatlara yard ımcı olunmasını rica ederim.

Keınal ONAL
Vali
Emniyet Genci Müdürü

pai'iirlM
Gereği
Merkez Te şkilat ına,
31 İl Emniyet Müdürlü ğüne,
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Genel Müdür Yardlincs1ar, adlar ına.
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KIMLIK

Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Ankara 27/03/002

BARO BAşKANlIĞı

GENELGE 2002/ 15
1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 2. ve 9-maddelerinin uygulaamas ında ortaya çıkan
sorunlar
ın giderilmesi ile ilgili İçişieıiBakanhğı Fmniyet Genci Müdürlüğü nezdinde yaptığmuz
giıişimler sonucu alınan. Merkez Teşldlata ve 81 11 Müdürlüğüne de gönderildiği bildirilen
18.03.2002 günlü B.05.l.EGM.0.65.02.02.1001/065094 sayılı Genelgenin bir örneği ilişiktedir.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.

Türkiye Barolar Birli ği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖzoK

Elc 1

Adres: Karanfil Sokak No: 5/62 06650 K ızılay - ANKARA
Tel :4253011-4253619-41805 12 - 418 13 46 Faks :4187857
internet Adı-tsi : www.barobirlik.org.tr e-mail: bbirlik®barobirlik.org.tr
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Türkiye Barolar, B ı rli ğ i Ba ş kanl ığı
Ankara IQLİ/2002

Sayi

(Keçiören Belediyesi, Çankaya Beledi y esi, Yenimahalle Belediyesi, Büyük$ehir Belealyesi,
Türkiye Bankalar Birliği, TC.Ziraat Bankas ı Merkez Bankası , Finanabaak, Oyübank,
Dışbank, Bay ındı rbatık, Vakı fbauk, Halkbankası, HSBC Bankası , Pamukbank, Denizbank,
Citibank, Şekerbank, Koçba ıık, Akbank, Yap ı Kredi Bankas ı, Garanti Bankası, Türk Ticaret
Bankası , Noterler Birliğ i, PTT, Türk Telekom, ASKİ, TEDAŞ , Petrol Ofl.i, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Içiş leri Bakani4ı, Yargıtay , Danıştay, Ba şbakanlık,
Anayasa Mahkemesi, Askeri Yarg ıtav)en<tD\Or 2

1906.2002 günlü 24790 say ıl ı Resmi Gazete'de yay ınılanarak yürürlü ğe giren
Avukatlı k Kanunu Yönetmeliğ i'nin Geçici l.maddesi uyarı nca Türkiye Barolar Birli ği
tarafrndan düzenlenen Avukat kimlikleri d ışı ndaki kimlikler, 01.012003 tarihinden sonra
avukat kimli ği olarak kullan ılaınayacakt ır.
Bu nedenle 4667 say ılı yasa ile değiş ik 1136 sayıl ı Avukatl ı k Kanununun 9 uncu
maddesinin 4 üncü bendi hükmüne istinadcn Türkiye Barolar Birli ği tarafından tek tip olarak

bastırılan ve resmi belge nileliğiııde olan örne ğ i ekli avukat kimlikleri d ışındaki kirnliklerin,

01.01.2003 tarihinden sonra resmi avukat kimli ği olarak kullan ı lamayacağı hususunun
ıeşkilatıntza duyurvlmas ı için gereğ ini rica ederim.
Saygıları mla.
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Ozdemir OZOK
Eki: Kimlik Fotokopisi
Adres; Karanfil Sokak No 5162 06650 K ızı lay - ANKARA
Tel :4253011 _42536194l80s1Z-4181346 Faks 4I87857
Internet Adresi www.barobidik.org.tr e-mail admln®barobirlik.org.tr
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kiMlik

Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı .
Sayı :1-56R-363

Ankara S./12/2002

Maliye Bakanl ığı
Mali Suçları Araş tırma
Kurulu Ba şkanlığı
AN KARA

4667 sayı l ı yasa ile değiştirilen 1136 sayıl ı Avukatl ık Kanununun 9/4. maddesinde
"Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri, Türkiye Barolar Birli ği tarafından tek tip olarak
bastı rı l ır. Avukat kimlikleri resmi belge niteli ğindedir" hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca kimlik sahibinin şahsi bilgileri yanında nüfus bilgilerini de içeren
ve Birliğirniz tarafindan tek tip olarak bast ırılan "avukat kimlikleri"nin, kamu kurum ve
kuruluşları nda da resmi kimlik olarak işlem görmesi için gere ğini rica ederim.
Saygıları mla

Türkiye Barolar Birli ği
Başkan ı
Avukat ğ?demir Özoi<

Eki:Kimlik Fotokopisi

Adres: Karanfil Sokak Na 5162 06650 K ızı lay - ANKARA
Tel :425301l.4253619-41$05l2-4l$1346 Faks :4187857
tnternet Adresi www.barobirlik.org.tr e-mail: admin®barobirlik.org.tr

290

• 27. Olağan Genel Kanı)
Çalışma Raporu

KiMLİ K

İ stanbul.

İSTANBUL
BAROSU
BAŞKANUĞI

02.01.2003
34393A.B.

Say ı :

1878

Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'na
ANKARi

Meslektaşlanrn ızdan gelen yakınmalardan; bazı bankalarda halen
avukat kimliğ inin "resmi kimlik" olarak kabul edilmedi ği anlaşı lmaktadı r.
Bankalara gerekli bildirim yap ı lması konusunda, Bankalar Bi ıilği'ne
Avukatl ık Yasas ı 'nın 9. maddesi gereğince yap ılan değişikliğ in bir kez daha
anımsatılmas ın ı rica ederim.
Saygı larımla.
Istanbul Barosu

kan ı

Av

TORMYE BAROLAR BIRLt Ğt
GELEN EVRAK
Tad ı,:

Sayı: 2.c'5S3

Mm.: S.yo>a. kseai Cad. o,t,an AdO Ppayd'n St
Ban Han Kat 2 90050 isTNsuL
hııp/ğWtt)slafIbUtarOsu.O'fl
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K İ ML İ K

Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Sayı : ÇJo2-S

Ankara3JJJJ2003

TORIdYE BANKALAR B İRLİĞİ BAŞKANLIĞI
APUCkRA

Barolardan ve meslektaşlarunızdan alınan dilkçelerde Avukatlık Kimliklerinin "resmi
kimlik" olarak kabul edilmedi ği bildirilmektedir.
4667 sayılı yasa ile değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9.maddesinin 4.bendi
bülantlne istinaden Birliğimiz tarafindan tek tip olarak bastır
ı lan "resmi belge niteliğinde"
olan avukat kimliklerinin geçerli sayilmasi hususunda tüm Bankalara bildirimde
buhmulmasım ve sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.
Saygılar
ımla.

Türkiye Barolar Birli ği
Başkanı
tdeSröZOK

Adres : Karanfil Sokak No: 5162 06650 K ızılay - ANKARA
Tel : 425 30 11 - 425 36 19 - 418 05 12 - 418 13 46 Faks : 418 78 57
intemetAdrui:www.barobirlik.org.tr e-mail: admia®barobirlik.org.tr
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TÜRKIYE BANKALAR BIRL İĞİ
Bt-5.1 BN-8.1 -

752

Türkiye Barolar Birliği
Ankara
27 Şubat2003
İlgi: 30 Ocak 2003 tarih ve8O29saYılı YaZıflız.
n 4677 sayılı Yasa ile de ğişik 9'uncu maddesinin 4
1136 Saydı Avukatlık Yasası'nı
numaral
ı bendi uygulamasına ili şkin ilgide kayıtlı yanan, Birli ğimiz Hukuk
Müşavizleıi Kurulu toplantısmda görüşülmüştür.
Yapılan d ğclendirmede. Karaparan ın Aklanmasınm Önlenmesine Dair Kanun
nda Mali Suçlan Araştırma Kurulu tarafindan çıkarılan Yönetmelik ve
kapsamı
ın uymakla yükümlü
lenle
düzenlenen kimlik tespit esaslarına bankalar
Tebliğ
oldukları, bankacılık işlemlerinde diğer resmi kimlikleri kabul etme inisiyatiflerinin
bulunmadığına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,

sekreter
TORKYE BAROLAR BİRLİĞİ
GELEN EVRAK
Savı:)j_3
tarih: 2

Nispetiye Caddesi AkmerkezB3 Blok Kat 13 Diler 34340 Istanbul
Tel: (212) 282 0973 - Faks: (212) 282 09 46 - Web: www.tbb.org .0
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Kİ MLİK
T.C.

BURSA BAROSU
BA Ş KANLI Ğ I
Tarih

Sayı

10,03.2003

TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BAŞKANLIĞI
ANKARA
Başkanlığımıza yap ılan bir şikayet üzerine Fİ SBC Bank k Ş.Genel Müdürlü ğü'ne
avukat kimlik belgesinin resmi belge oldu ğu hatırlatılrnış ve uygulamalar ını n bu yönde
düzeltilmesi istenmi ş, anı lan banka tarafından Başkanlığımı za gönderilen Türkiye Bankalar
Birliği'nin 29.05.2002 tarihli T.C. Ba şbakanlık Basın Yayı n ve Enformasyon Genel
Müdürlüğüne yazd ığı yazısı ile Kara Paranın Aklannıasının önlenmesine Dair 4208 Say ılı
"Kimlik Tespit Usulü" ba şlıklı 6. md.sinden
Kanun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeli
belgelerle i şlem yapılması na olanak
ışındaki
kimlik
belgeleri
d
bahsedilerek an ılan
bulunmadığı bildirilmi ştir.
Bunun üzerine Adalet Bakanl ığı 'na ilgili Yönetmeli ğin 1136 sayılı Avukatl ık
ı olduğ u ve yasaya uygun hale getirilmesi için ba şvuruda bulunulnıuş ye
Kanunu'na aykır
yazımız Adalet Bakanl ığı tarafından Maliye Bakanlığı 'na iletilmi ştir.
Maliye Bakanl ığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 'nın 28.02.2003 tarihLi
yazısında kara paranın aklaninasının önlenmesinde azami etkinli ğin sağlanarak mali sistemin
i şlevlerini sağlıklı ve güvenilir bir ortamda sürdürmesi amac ına uygun olarak bu a şmada
kimlik tespitinde kullanı lacak belgeler konusunda bir de ğişiklik yapılmasını n uygun
olmadığına ilişkin görüş bildirilmiştir.
Konunun Birli ğiniz nezdinde değerlendirilerek anılan yönetıııeliğin yasaya uygun
hale getirilmesi için gere ği bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla.
Bursa %!ka -'

Eki

1. Türkiye Bankalar Birliği'nin
29.05.2002 gün ve KR-5.2-2147 sayılı yazı sı
2. Maliye Bakanl ığı Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı'nın 28.02.2003 tarihli yaz ısı

Bursa Barosu Başkanlığı - Yeni Adalet Sarayı 0 Blok K.l BURSJ
:0244272ll942Sl660Ğ Faks :251 62 49
Tel
ıwbursabarosu.org.tr
internet Adresi
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TÜRKtYE BANKALARB İRLtĞİ
1cR-sa -2147
TC Başbakanlık
Basın-Yayın ve Enformasyon
GeİTÇI Müdürlüğü
Aüara

29 MayIs 2002
ligi: 20 Mayıs 2002 tarih ve 3.02.1 .BYE.0.1 1.00.01.BK-11/1644 28 80 say ılı yanmz.
nda zaman zaman yaşanan
ı ile görevliler arası
•tlgi yazımzda, bas ın mensuplar
ğünüz
tarafından yerli ve yabancı
n
giderilmesini
teminen,
Gtnet
Müdürlü
kargaşanı
"resmi
kimlik' nitcLie ta şıd.
basın
kartınııı
na
verilen
sarı
mensupları
basın
hususunun Birli ğimize ba ğlı ve ilgili kuruluş iardaki görevlilere hatırlatılması talep
edihtektediit
Bilindiği üzere, Resmi Gazete' ııinlTemmuz 1997 tarih ve: 23037 sayılı nüshasında.,.
4208 sayılı Karaparanın. Aklanmasının, Önlenmesine, 23 L'y Sayılı Uyuşturucu
Maddelerin Murakabesi Hakk ı nda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda
ında Kanun Hükmünde
n Te şkilat ve Görevleri Hakk
ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığını
Kararnamede De ğişiklik Yap ılması na Dair Kanunun 15' inci maddesine daanılarak
hazırlanan "Karaparanııı Aldaıımasınm Önlenmesine Dair 4208 Say ılı Kanunun.
Uygulanmas ına İliş kin. Y5netmelik" yay ırnlanmıştııt Yönetmelik hükümlerine göre,
bankaların da aralarında bulunduğ u "Ytlkümlu..ler ile bunların Türkiye'deki şube,
acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri ba ğk birimleri; taraf oldukları veya
aracılık ettikleri toplam tutan 2 milyar Türk liras ı veya rnuaditi dövizi aşan her türlü
alım-satı m; havale, ödeme, saklama, takas, traınpa, borç atma, borç verme, borcun
nakli, alacağı n temliki, kiralama, kiraya verme, mevduat,, kar-zarara kat ılma veya cari
hesaplardan para çekme veya yat ırma, Çek ve senet tahsili ve sermaye piyasas ı
işlemleri ile benzeri i ştemlerde, bu i ş lemleri yapmadan önce müşterilerinin ve
ına hareket edenlerin kimliklerini tespit etmek ve usulü- dairesinde son i şlem
adlar
tarihini takip eden takvim y ı l ı başından itibaren beş yı l süre ile muhafaza etmek
zonmdadırlar. Sigortalarna, finansaL kirala ına ve kiralık kasa. hizmetleri ile mevduat
hesabı, kar-zarara kat ılma hesabı . caıi hesap; repo veya benzeri hesap açma i ş lemleri
yapı lmadan' önce herhangi bir parasal su ıır. olmaksızın kimlik tespiti vap ılma ı
zorunlu nıtulmuştuc

Nisperiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat 13 Etiler 80630 Istanbul
Tel: (2.12)282.09 73 -Faks:(2I2) 28109 4 -Web: www.tbb.org.cr
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TÜaKLYE BANKALAR BtELtĞt

(29 Maya 2002 trihli yamurf ıci s.4fLü)

Yöaeeliğin "Kimlik tespit usulü!' ba şlıklı Ğ'ncı mAM.iade İse, kimlik tcsetnde
kullamlacakbelgder olarak
Türk aynildü gerçek kişiler için nüfüs hüviyet cüzdanı, sürüca blgi veya pasaport,
Yabancı uynildu gerçek kişiler için kendi ülke pasaportit veya ikamet takeresj
sayılmıştr.
Bu nedenle, bankalanmızca anılan Yönettelik'te ziedikn kimlik belgeleri
dışındaki belgelerle işlem yapılmasına olanak bulunmadığr düşünülniektedir.
BilgileSze sunarım.
Saygılarımla.

/M

Abdullah Taşçıoğlu.
ı
Bankacılık ve Aıaştırma Grup Başkan
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MALIYE BAKANLIĞI
Mali Suçlan Araştırma Kurulu
Başkanlığı
SAYI : B.07.0.MSK.0.02/MVZ.04/1
KONU: Geçerli kimlik belgesi

0

28' 102/2003

BURSA BAROSU BA ŞKANLIĞINA
ILGI: a) Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlü ğünün 06,02.2003 tarih ve
399 sayılı yazısı.
b) Adalet Bakanlığını muhatap 15.11.2002 tarih ve 2989 say ılı yazınız.
Adalet Bakanlığı ndan alman ilgi (a) da kay ıtlı yazıları ekinde Başkanlığınızı n Adalet
Bakanlığını muhatap ilgi (b) de kay ıtlı yazısı Başkanlığımıza intikal etmiştir. Yazınızda 1136
sayı l ı Avukatl ık Kanununun 9 uncu maddesine at ıtla; Avukatlık Kimlik Belgesinin 4208 say ılı
Kanunun Uygulanmas ına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre geçerli kimlik belgesi olarak
sayılmaınası nedeniyle Yönetmelik hükümlerinin 1136 say ılı Yasaya uygun hale getirilmesi talep
edilmektedir.
Bilindiği üzere Karaparan ın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 say ıl ı Yasanın
Uygulama Yönetmeli ğin 6 ncı maddesinin son fıkrasında, kimlik tespiti zonınluluğuna ilişkin
usul ve esaslar ile kimlik tespitine esas belge nevini belirlemeye Ba şkanlığımız yetkili kılınmıştır.
Bu yetkiye istinaden çıkarılan 1 sıra numaral ı MASAK Genel Tebli ğ inde kimlik tespitinin hangi
belgeler üzerinden ne şekilde yap ılacağı açıklanmış, konunun daha anla şılır olmasını teminen 10
Kasım 2002 t'; ve 24932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 S ıra Numaralı MASAK Genel
Tebliği'ni ıı '3; . .ımlik Tespit Usulü" başlıklı bölümünde i şlem prosedürtl bentler halinde
belirtilnıiş: ı. Üuaa Ş$re kimlik tespiti, belirtilen prosedüre uygun olarak "gerçek ki şiler için;
nüfus cüzdan ı , sürüc ı ..lgesi veya pasaport, yabancı uyruklu gerçek kişiler için; kendi ülke
r.
pasaportı' veya yE, amalar içın ikamet tezkeresi" üzerinden yap ı lmaktadı
Başta kiıniiic tespiti 't şüplıcli işlem bildirinü olmak üzere 4208 Say ılı Yasanın Uygulama
Yönetmeliği ile getirilen yüküı nlülükleri ifa etmekle sorumlu tutulan yükümlü grubu say ısı 21
olup bu gruplar içinde binlerce birim mevcuttur. Kimlik tespitinin ibraz ı uygun görülen az say ı da
kimlik belgeleri üzerinden yap ılması, yükümlü gruplarını n güvenilir kimlik belgeleri üzerinden
kimlik tespiti yaparak karaparanm aklanmasını n önlenmesinde katkı sağlamalarını
kolaylaşürmaktad ır. Diğer yandan belirlenen az say ıda kimlik belgesine dayan ılarak işlem
yapılmasının mali sistemin i şleyişini aksatmadığı düşünülmektedir.
Ancak tek tip olarak bast ırı lan, yeterli bilgileri içeren mesleki kimlik belgeleri ve kurum
(işyeri) kimliklerinin yükümlü grupları nca kabulü konusundaki taleplerin Ba şkanlığımızca
olumlu değerlendirilmesi durumunda, kabul edilen kimlik belgesi çe ş idi çok fazla olacağından
ibraz edilen kimlik ile ilgili i şlem yapan görevlinin bu belgelerin gerçekli ği konusıın4 bir fikir
;ai;
Tarih

407J;{3..
-.
Cfl

___
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sahibi olmasının zorlaşmas ı gibi nedenlerle yiik(lmlülülderin yerine getirilmesinde ciddi zaaflar ın
ortaya ç ıkabileceği değerlendirilmektedir.
Yukarıda aynntılanyla açıklandığı üzere 4208 sayılı Kanunun Uygulanmas ına İ[işkiıı
Yönetmelikte yap ılan düzenleme ile kimlik tespitinde kullan ılan belgelerin say ısı aınaca
uygunluk bakımından s ınırland ırılmış olup Yönetınelik lıükmünün 1136 sayılı Kanunda yer alan
Avııkathk Kimlik Belgesinin resmi belge olma s ıfatını ortadan kaldıran bir nileli
bulıınmaınaktadır. Kaldı ki benzer bir düzenleme Vergi Kimlik Numaras ı alınmas ı ve
kullanıınma ili şkin usul ve esasları düzenleyen 262 seri numaral ı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile yapılmış olup, Tebli ğin "3- Diğer Hususlar" bölümünde Tebliğ kapsamındaki
işlenılere taraf olan gerçek kişilerin vergi kimlik numaralarını alabilmek için ntlfiıs cüzdan ının
aslı veya onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılınak üzere nüfus cüzdanımn asl ı
ve fotokopisi ile müracaatta bulunınalan gerekti ği belirtilmiştir.
Karapara aklanmas ının önlenmesinde azaini etkinli ğin sağlanarak mali sistemin i ş levlerini
sa ğl ıkl ı ve güvenilir bir ortamda sürdürmesi amacına uygun olarak bu aşamada kimlik tespitinde
kullan ılacak belgeler konusunda bir de ğişiklik yap ılmasının uygun olmad ığı düşünülmektedir.
Bilgilerini rica ederim.

Ş

OY

Bakan a.
Ba şkan Yard ımcısı
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KiMlik
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KuRuMu
(Düzenlemeler Dairesi)
-D c ı
SAYLBDDK.DZM.5-l/9 - 2--> KONU: Avukatl ık Kanununun uygulanmas ı hk.

19 Man 2003

TÜRKİYE BAROLAR BIRLI ĞI BAŞKANLIĞINA
İstanbul Barosu Başkanlığrndan al ınan 17122002 tarih ve 30526 A.B. say ılı yazıda,
s
Mayı 2001 tarihi itibariyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun de ğiştirilerek avukat
kimliklerinin resmi belge niteli ğinde kabul edildi ği ancak, bir k ısım bankalann bazı hesap
işlemlerinde avukatl ık kimliğ ini kabul etmedikleri belirtilerek, bu durumun tüm bankalara
duyvrulması talep edilmektedir.
Sözkonusu talep 22.01.2003 tarih ve 1032 say ılı yanmı z ile Türkiye Bankalar Birli ğine
n, Mali
iletilmiş olup, anılan Birlikten al ınan 27,02.2003 tarih ve 759 sayılı yazıda bankaları
Suçlar Araştı rma Kurulu Başkanlığı tarafından çı kanlan 4208 sayıl ı Kanunun Uygulanmas ına,
İlişkin Yönetmeliğin 4 ve 6 net maddeleri ve Maliye Bakanl ığı Mali Suçları Araştırma
Kurulunun (1) s ıra numaralı Tebli ği uyanrıca tespit edilen esaslara uy ınak zorunda oldukları
belirtilerek, bankac ılık i şlemlerinde diğ er resmi kimlikleri kabul etme inisiyatiflerin ın
bulunmadığı ifade edilmektedir.
4208 sayılı Karaparanın Aklanmasını n Önlenmesine Dair Kanunun 15 inci maddesi ile
4208 say ıl ı Kanunun Uygulanmas ına İlişkin Yönetmeli ğ in 4 ve 6 net maddelerine istinaden
çıkanlan (1) sı ra numaralı Tebliğin kimlik tespit zoruntuluğuna dair ikinci k ı smının kimlik
tespit usulüne iliş kin (c) bendi 'Kimlik tespiti, gerçek ki şiler için; nüfus cüzdan ı, sürücü
belgesi veya pasaport, yabancı uyruklu gerçek ki ş iler için; kendi ülke pasaportu veya
"yabancı lar için ikamet tezkeresi", ticaret siciline kayı tlı tüzel kiş iler için; tescile dair
belgelerin bir örneği ile tüzel kişi adına hareket eden ki şinin temsile yetkili oldu ğuna dair
belge ve imza sirküleri, vak ıflar için, Vakı flar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile, dernekler
için, il emniyet müdürlüklerinde tutulan dernekler kütü ğündeki kayda iliş kin belgeler, tüzel
kişiliği olmayan teş ekküllerde ise idare etmeye yetkili olundu ğuna ilişkin karar yanında i şlemi
yapan gerçek kişinin kimli ğ i veya bunlann noterce onaylanmış suretlerınin ibrazı sonrası
okunabilir fotokopisinin al ınması veya iş lernle ilgili evrakın arkas ına kimlikte yer alan
bilgilerin kayd ı suretiyle yap ılır. İşlemlerin baş ka bir gerçek ki şi adına yapı lması halinde,
adına hareket edilen kiş inin de kimliğ i tespit edilir. Kimliğ i tespit edilenlerin müteakip
iş lemleri, ibraz edecekleri kimlikte yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgiler ile
karşılaştınlması suretiyle yapılır. Yükümlüler, Yönetmelikle kimlik tespiti için belirtilen
tutann altındaki i ş lemlerde kendi belirledikleri usul ve esaslara göre kimlik tespiti yapmaya
devam ederler." hükmünü amir bulunmaktad ır.
Bu itibarla, konunun Birli ğiniz aracılığıyla Barolara duyunılmasmın, konuya ilişkin
ihtilafları n çözüme kavuşturulması açısından önem arzettiği düşünülmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
r TÜRK İYE BAROLAR B İRLİĞİ

GELEN EVRAK
Say.:
[arıtt25, 2

Teoman KERMAN
Başkan Yardımcısı

ııo

Aıatı rk Dulvan N ı : ı 9 ı Kavık ııdcre 06640 ANKARA Teı : (312) 4556956 Fab: (312) 455 69 56
ln ıcrneı odre ıi: nnv.bddIz.org.ır
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4667 say ılı Yasa ile değiş ik 11:36 say ı l ı Avukatlık Yasası n ı n 56.maddesine yap ı lan
ekle, Avukatlar veya avukatl ı k ortakl ığı başkasına tevkil etme yetkisini haiz olduklar ı
bütün vekaletnameleri kapsayacak şekilde bir ba şka avukata veya avukatl ı k ortakl ığı na
vekaletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekaletname
hükmündedir. Vekaletnameler Türkiye için tek tip olup vekaletnamenin biçim ve içeri ği
Türkiye Barolar Birli ği ve Türkiye Noterler Birliği tarafı ndan haz ı rlan ı C şeklinde
düzenleme yapı lm ıştı r.
Bu düzenleme,nıesleğimiz açısı ndan önemli ve yeni bir gelişmedir. Art ı k,Avukat
tevkil yetkisini sahip olduğu vekaletname ile yetki belgesi vererek bir ba şka avukatı
görevlendirebilecektir. Böylece bu tür i şlemler için notere gidip yeni vekaletnan'.e
düzenlenmesi gerekmeyecektir.
Yasan ı n 27.maddesinde yap ı lan değişiklikle,vekaletname ve vekaletname yerine
geçen yetki belgelerine Barolar Birli ği tarafı ndan bastı rı lm ış pul yapıştı rı lması
gerekmektedir. Burada önemli olan husus, vekaletname ibraz etmeyen ki şi ve kurumlar
dışı nda herkesin vekaletname pulu yap ıştı rmak zorunda olmas ıdı r.
Bu konuya açı kl ı k getiren,Yönetim Kurulumuzun 10 Temmuz 2001 günlü duyurusu
aşağı dadı r.
10 Temmuz 2001 günlü duyuru:
4467 Say ı lı Yasa ile değişik 1136 Sayı l ı Avukatl ı k Kanununun 27. maddesi
"Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yap ıştırılmamış veya pulu noksan olan
vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerekti ğinde ilgiliye on günlük süre verilerek
bu süre içinde pul tamamlanmad ı kça vekaletname i şleme konulamaz." hükmü gereği
uygulamanı n bütünlüğü ve bazı tereddütlerdin giderilnıesine yönelik olarak Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu yapt ığı değerlendirme sonucu:
a- Yasan ı n yürürlüğü girdiği 10.05.2001 tarihinden itibaren sunulan tüm
vekaletnamelere pul yap ıştı rı lması gerektiği,
b- Vekaletnamelerin aslı , sureti ve yetki belgelerine pul yap ıştırı lması gerektiği,
c- Vekaletname ibraz etmeyen Hazine d ışı nda vekaletname sunan tüm kişi, kurum
ve kurulu ş lann vekalet pulu yap ıştı rmak zorunda oldu ğu,
d- Vekaletname pulu bedelinin mahkeme masrafları ndan olduğu,
Konulannda görü ş birliğine vanlmıştı r.
Uygulaman ı n bu esaslara göre yapılması n ı , saygı lanmla dilerim.
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AVUKATLIK SÖZLEŞ MESİ,
ÜCRETİ, BARO HAKEM KURULU
Yeni yasal düzenleme ile, Avukatl ı k sözleşmesi,ücreti ve sözleşmeden
doğan her türlü anla ş mazl ı kları n çözümüne ili şkin hükürnler getirilmi ştir.

Yasan ı n 163 ve devam ı maddelerine göre,sözle ş meden doğan
anlaş mazl ı klar, her Baroda olu şturulan "Hakem Kurulu'nda çözümlenecektir.
Bu konuda genel mahkemelerin yetkisi bulunmay ı p, yetkili merci, Baro
Hakem kurulları d ı r.
Yine yasada yap ı lan deği şiklikle,Avukatl ı k Asgari Ücret tarifelerinin
hazı rlanmas ı nda yetki ve son söz Türkiye Barolar Birli ği'nde bulunmaktad ı r.

Avukatl ı k ücretinin takdirinde, hukuki yard ı m ı n tamamland ığı veya dava
sonunda hüküm verildi ği tarihte yürürlükte olan tarife esas al ı n ı r.

Yine yap ı lan düzenleme ile, dava sonunda kararla tarifeye dayan ı larak karşı
tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret i ş sahibinin borcu
nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.
Yönetim Kurulumuzun bu konudaki duyurusu a şa ğıdad ı r.
AVUKATLIK YASASI VE SÖZLEŞME
1136 sayılı Avukatl ık Yasas ı nı n 35.maddesine göre: '... Kanun işlerinde ve
hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yarg ı yetkisini haiz
bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel ki şilere ait hak/arı dava etmek ve
savunmak adli işlemleri takip etmek; bu iş lere ait bütün evrak, düzen/emek
yalnız Baroda yaz ılı avukat/ara aittir.
Baroda yaz ılı avukatlar, yukarıdaki/er dışı nda kalan resmi dairelerdeki i şleri de
takip edebilir/er.
Türk Ticaret Kanununun 272.maddesinde öngörülen esas sermaye miktar ının beş

katı veya daha fazla esas-sermayesi olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha
fazla olan yapı kooperatifleri sözle şmeli bir avukat bulundurmak zorundad ır..."

Yasan ı n 163, 175. maddeleri de Avukatl ık Sözleşmesi ve ücret/e ilgili
düzenlemeler yapmaktadı r. 163.maddeye göre avukatl ı k sözleşmesinin belli bir hukuki
yardı mı ve meblag' ı, yahut değeri kapsamas ı gerekir. 16314 maddeye göre 'Avukatl ı k
asgari ücret tarifesi altı nda vekalet ücreti kararla ştırı lamaz. Ücretsiz dava alınması
halinde durum baro yönetim kuruluna bildirilir..
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1641son maddeye göre; . . . dava sonunda karada tarifeye dayan ılarak karşı tarafa
yüklenecek vekalet ücreti, avükata, aittir Bu ücret i ş sahibinin borcu nedeniyle takas ve
mahsup edilenemez, haczedilemez...
1681son maddeye göre; 'Avukatl ık ücretinin takdirinde, hukuki yard ımın
tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas
ağı n; r..
171. maddeye göre ..avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yaz ılı
sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder....
172.maddeye göre; 'iş sahibi ilk anla şmayı yaptığı avukatı n yazılı muvafakati ile
başka avukatları da işin kovuş turma ve savunmasına katabılir iş sahibi ilk avukatı n
muvafakatını kendisine tevdi veya tebliğ edilecek bir yazı ile en az bir haftalık süre
vererek talep eder. Avukat bu süre içinde cevap vermemişse muva fakat etmiş sayılı r.
İlk avukatı n muva fakat etmemesi halinde vekalet akdi kendiliğinden sona erer. İş
sahibi muvafakat etmeyen avukata ücretin tamam ını ödemekle yükümlüdür.
173. maddeye göre; "sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararla ştı rı lan
avukatl ı k ücreti yaln ızca avukat ı n üzerine alm ış olduğ u işin karşı l ığı olup,mukabil
dava ba ğ lant ı ve ilişki bulunsa bile ba şka dava ve icra kovu şturmaları veya her türlü

hukuki yard ı mlar ayrı ücrete tabidir...

Yasa gereğ ince haz ı rlanan Avukatl ı k Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede
yay ı nlanarak 4/Aral ı lq2001 tarihinde yürürlü ğe girmi ştir. Bizzat bu tarifenin "Genel
l-lükümler" bölümündeki birinci maddedesinde: "Bu tarifede belirlenen ücretlerin alt ı nda

Avukatl ı k ücreti kararlaştı rı lamaz" hükmü yer almaktad ı r.

Türkiye Barolar Birli ğine ulaşan yakı nma ve bilgilerden bankalarla avukatl ı k
sözleşmesi yapacak avukatlar aras ı nda sorunlar oldu ğu görülmektedir.
Sözleş melerin yap ı lması nda yukarı da belirtilen yasa esasları na uymak ve ayk ı rı
davranmamak gerekmektedir,
- Avukatl ı k asgari ücret tarifesinin alt ı nda ücret kararla ştı rı lmas ı yasaya ayk ı rı d ı r, bu
şekilde hareket eden avukat ı n davran ışı disiplin suçunu olu şturur.

Mahkemelerce takdir olunan avukatl ı k ücreti yasa gereğince avukata aittir, i ş
sahibinin bu ücrette hak iddia etmesi söz konusu olamaz,
- Avukat iş i sonunu kadar takip etmek zorundadı r, burada esas yasalard ı r. Bu
nedenle " sürelere göre" ücret kararla ştı rı lması ayrı ca asgari ücret tarifesinin altı nda ücret
takdiri yasaya tamamen ayk ı rıd ı r.
Avukatl ı k ücreti al ı nmas ı esastı r. Ücretsiz dava al ı nması halinde durum, baro
yönetim kuruluna bildirilir, ücret al ı nmayaca ğı na ili şkin sözleş meler yasaya ayk ı rıd ı r.
Sözleş me yapacak kurum ve avukatlar ı n bu esaslara uygun davranmas ı , Avukatl ı k
Yasas ı ve Avukatl ı k Meslek Kurallar ı gereğidir.
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BAZI GÖRE VLERDEN AYRILANLARIN
AVUKATLIK EDEMEME YASAÖI
4667 say ı lı yasa ile, Avukatl ı k Yasası'n ı n 14.maddesi, "Emeklilik veya istifa gibi
sebeplerle gôrevieririden ayrı lan adli,idari ve askeri yarg ı hakim ve savc ı larını n son beş
yı l içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yarg ı çevresinde, görevden
ayrılma tarihinden itibaren iki y ıl süre ile avukatl ı k yapmaları yasaktı r.
Yukarıdaki fı kra hükmü Anayasa Mahkemesi üyeleri ve yüksek mahkemeler
hakimleri hakk ında da uygulan ır" şeklinde deği ştirilmiştir.
Bu konuda, Cumhurba şkan ı nca Anayasa Mahkemesi'ne iptal davas ı açı lmış olup;
Anayasa Mahkemesi, Avukatl ı k Yasas ı'n ı n, "Emeklilik veya istifa gibi sebeplerle
görevlerinden ayr ı lan hakim ve savc ı ları n son beşy ı l içinde hizmet gordükleri mahkeme
veya dairelerin yarg ı çevresinde görevden ayr ı lma tarihinde itibaren iki y ı l süre ıle
avukatl ı k yapamayacakları n ı öngören 14.maddesi hükmünu iptal etmi ştir.
Anayasa mahkemesinden 15 Ekim 2002 tarihinde yap ı lan aç ı klamada.
'Cumhurbaşkan ı Ahmet Necdet Seze(in Avukatl ık Yasası'n ı n 4667 say ı l ı yasan ı n
10.maddesiyle de ğiştirilen 14.maddesinin l,.f ı krasın ı n iptali ve yürurlüğünün
durdurulmas ı istemiyle açtığı davan ı n sonuçland ırı ld ığı ; sozkonusu fı kran ı n oybirli ğiyle
iptal edildiği,yürürlüğ ün durdurulmas ı isteminin reddedildi ğ i; iptal kararı n ı n gerekçesi
resmi gazetede yay ı mland ı ktan bir y ı l sonra yürürlü ğe gireceği belirtilmıştir.

Yasası 'na
kısmi ı)itai

ANkiLRA (Cu ınhwiyet
B1hu)-Anayasa
Mahkemesi, emeklilik
veya istifa gibi sebeplerle
görevlerinden avnlan
hükiın ve savc ı ların, son 5
yı l içinde h ıznıeı
gördükleri mahkeme veya
dairelerin yarg ı
çevresinde, görevden
aynlma tarihinden
itibaren 2 yı l süre ile
avukatl ık
yapamayacaklann ı
öngören yasa hükmünü
iptal etti. Anayasa
Mahkemesi Ba şkanvekili
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Haşim Kihç.
Cumhurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer'in.
Avukatl ı k Yasası n ın
4667 sayı lı yasanın 10.
maddesi ile değişüri ten
14 maddesinin 1.
fıkrasının iptali ve
yürütlüğünün
durdurulması istemiyle
açtığı davayı
sonuç landırdıklannı
söyledi. Söz konusu
fıkranın oybirliğiyle iptal
edildiğini bildiren Kılıç.
yürüı lüğün durdurulması
isı eminin reddedildiğini
belirtti. Kılıç, iptal
karannın, gerekçesi
Resmi Gazetede
yayımlandıktan 1 yı l
sonra üüılüğe
girmesine karar
"erildiini sövlcdL
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TBB ANAYASA

TÜRKİYE BAROLAR B İRLİİ
ANAYASA CALI Ş MALARI
Türkiye Barolar Birli ğ i, 9-13 Ocak 2001 tarihlerinde Uluslararas ı katı l ı ml ı
"Anayasa Hukuku Kurultay ı " düzenlemi ş ve bu kurultayda ortaya ç ı kan
düşünceleri ve sonuçlar ı nı kitap haline getirmi ştir.
Hukukçulardan ve bilim adamlar ı ndan olu ş an bir komisyon kurultayda
ortaya ç ı kan düş üncelerin ışığı nda yeni bir Anayasa önerisi haz ı rlam ış ve
yönetim kurulunun bilgilerine sunmu ştur.

Yönetim Kurulunca bu konu görü ş ülmüş ve "Türkiye Barolar Birli ği'nin
Anayasa Önerileri" olarak kitap haline getirilmi ştir.
Türkçe ve İ ngilizce olarak Hazı rlanan "TBB Anayasa Onerileri' kitab ı , Birlik
Baş kan ı m ız ı n 12 Eylül 2001 tarihindeki a şa ğı da metni sunulan bas ı n
aç ı klamas ı yla kamuoyuna duyurulmu ştur.

Kitap,Baroları m ı za,TBMM üyelerine, bas ı n mensupları na ve konuyla ilgili
olan ki ş i ve kurulu şlara gönderilmi ştir.
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TÜRKİYE BAROLAR B İ RL İĞİ BAŞKANININ
12 Eylül 2001 günlü bas ı n toplantısı

Türkiye Barolar Birli ği, uzlaşmay ı , barışı , huzuru, güveni sa ğlayacak ve
toplumsal beklentilere yan ı t verecek yeni bir anayasa çal ış maları n ı geçen y ı l
baş latm ış ve Uluslararas ı "Anayasa Hukuku Kurultay ı " düzenlenmiştir. Yine bilim
adamları ve uygulamacı lardan oluşan bir kurul, 1,5 yı ll ı k çal ışma sonras ı yeni bir
anayasa metni haz ı rlam ıştı r.
İ nsan haklanndaki geli şmeler, yüzy ı llara yay ı lan bir süreç içerisinde ortaya
çı km ıştı r. Kavram ı n kendisi ise, do ğal olarak, Frans ız devrimine ve 1789 Insan ve
Vatandaş Hakları Bildirgesine kadar uzanmaktad ı r. Onceleri medeni ve siyasi haklar
olarak belirlenen, haklar "birinci ku şak haklar" olarak tan ımlanm ıştı r. Ancak XIX.
Yüzy ı l ı n sonunda endüstri ça ğı n ı n ba şlamasıyla, insan ı n yaln ızca medeni ve siyasi
haklara sahip oldu ğu sürece, tam anlam ış la gelişmesinin mümkün olmad ığı
anlaşı lm ıştı r. Böylece, ekonomik ve sosyal haklar, di ğer ad ıyla "ikinci kuşak haklar"
kavram ı ortaya ç ı km ıştı r. Bu kavramlar uluslararas ı sözleş melerle güvence alt ı na
al ı nm ıştı r. Sözleşme taratı ülkeler, yurttaşların ın bu haklardan yararlanmas ı için
gerekli önlemleri almakta ve alt yap ıyı oluşturmaktad ı r. Deği şen ve geli şen dünya
düzeni, yeni olanaklar yan ı s ı ra, insan ya şam ı n ı tehdit eden tehlikeleri de
beraberinde getirmi ştir. Bu geli şmelere koş ut olarak, insan haklar ı kavram ında da
yeni anlay ış lar yeni kavramlar doğmuştur. Böylece kimilerine göre klasik insan
hakları yan ı nda "dayan ış ma hakları " olarak adland ı rı lan, barış hakk ı sağl ıkl ı bir
çevrede yaşama hakk ı , geli ş me hakkı gibi" üçüncü ku şak" haklar ortaya ç ı km ıştı r.
Ulkemiz bu geli şmeler bak ı m ından oldukça geri kalm ıştı r.
1982 Anayasas ı olarak nitelenen yürürlükteki Anayasam ı z 20 yı la yaklaşan
uygulama sürecinde siyasal rejimin iş leyişi ile ilgili tüm tart ış maları n ve eleştirilerin
odağı olmu ş ve kaynağı olarak gösterilmi ştir.
Türkiye Barolar Birli ği bu Anayasa ile ilgili görü ş ve eleştirilerini daha haz ı rl ı k
döneminde aç ı klamaktan kaç ı nmam ıştı r. Ağustos 1982 y ıl ı nda yapı lan Olağanüstü
Genel Kurul'da haz ı rlanan raporla bu Anayasan ı n çoğulcu demokrasinin ve hukuk
devletinin i ş lemesini engelleyece ğini belirten görü şlerini Milli Güvenlik Konseyinde
de savunmu ştur.
Türkiye 2000'li yı llara girerken toplumun çe şitli kesimlerinde yer alan, özellikle
kimi demokratik kitle örgütleri ile kamu kurumu niteli ğindeki meslek kurulu ş lannda
beliren yeni Anayasa arayış ları yasama organ ı m ızca da benimsenmi ş bulunmaktad ı r.
Bugün 12 Eylül 2001; 1982 Anayasas ı ile sonuçlanan bir yönetim sürecinin
baş langıcı nı n y ı ldönümü. Ote yandan bugün meclisinin bir Anayasa de ği şikli ği için
olağanüstü toplant ıya çağnl ışı n ı n da aritesindeyiz. Bu nedenle Birli ğimizce konunun
uzman ı kişilere hazı rlattı rı lan taslak önerisinin bugün kamuoyuna sunulmas ı için
uygun bir tarih olarak gözüküyor.
İ nsan hakları na dayal ı , hak ve adalet kavramlar ı n ı yaşama geçirmiş , yasa
devletinin dar kal ıpları ndan arı nm ış , kuvvetler ayr ıl ığı kavram ı nda anlam ı n ı bulan,
çoğulcu demokrasinin gerçekle şti ği, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallar ıyla
uyguland ığı bir anayasal düzenin kurulmas ı için, haz ırlad ığı m ız Anayasa Tasla ğı n ı
sizlerle paylaş mak istiyorum. Sayg ı ları mla,
Av. Ozdemir OZOK
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ILE TBB
Türkiye Barolar Birli ğ i'nin faaliyetleri nedeniyle aleyhine bir çok dava
aç ı ld ığı gibi, Birlik tarafı ndan da baz ı davalar aç ı lmaktad ı r.
Bu konu ile ilgili Hukuk Mü şavirli ğinin raporu aşa ğı dad ı r.
N İ SAN 2001- MART 2003 DÖNEM İ İÇ İ NDE AÇILAN DAVALAR
A) Birlik aleyhine (156) adet dava aç ı lm ış olup bu davaları n dökümü
aşağı da gösterilmi ştir.
1) Birlik Yönetim Kurulu Kararlar ı n ı n iptali istemiyle açı lan (35) davadan
(27) si henüz sonuçlanmam ışt ı r. Sonuçlanan (6) davada istem
reddedilmi ş (2) davada da i ş lem iptal edilmi ştir. Sonuçlanan
davalardan biri temyiz a şamas ı ndad ı r.
2) Birlik Disiplin Kurulu Kararlar ı n ı n iptali istemiyle aç ı lan (44) davadan
(30) u henüz sonuçlanmam ıştı r. Sonuçlanan (12) davada iptal istemi
reddedilmi ş (2) davada da i şlem iptal edilmi ştir. Sonuçlanan davalar ı n
beşi temyiz a şaması ndad ı r.
3) 1136 sayı l ı Avukatl ı k Kanununda 4667 say ı l ı yasa ile yap ı lan
deği ş iklikler nedeniyle ç ı karı lan yönetmelikler ve getirilen uygulamalara
ili şkin olarak Birlik aleyhine (27) adet dava aç ı lm ıştı r. Bu davalardan
ikisi; Avukatl ı k Kanunu Yönetmeliğinin baz ı maddelerinin iptali
istemiyle, altıs ı ; Staj Kredi Yönetmeli ğinin bazı maddelerinin iptali
istemiyle, onalt ı s ı ; Reklam Yönetmeli ğinin baz ı maddelerinin iptali
istemiyle, biri; Staj Yönetmeli ğinin bazı maddelerinin iptali istemiyle,
biri; Sı nav Protokolünün baz ı maddelerinin iptali istemiyle ve biri de;
Avukatl ı k Ücret Tarifesinin baz ı maddelerinin iptali istemiyle aç ı lm ış
olup bu davaları n yargı lamaları halen devam etmektedir.
Avukatl ı k Kanununun 4667 say ı l ı yasayla de ğiş ik 12/ b maddesinin
uygulama ve yürürlü ğüne iliş kin olarak yayı nlanan 28.6.2001 tarih ve
2001/10 say ı l ı Genelgenin iptali istemiyle de Birlik aleyhine (50) adet dava
aç ı lm ışt ı r. Öğ retmen - avukatlar ile ilgili yasa de ği şikli ği nedeniyle mahkemeler
bu davaları n konusuz kald ığı na karar vermektedirler.
B) Türkiye Barolar Birli ği tarafı ndan bu dönemde (4) adet dava aç ı lm ış
olup bu davalar;
• 27 Olağan Genel Kurul
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1) Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yap ı lacak Törenler Yönetmeliğinin Ek-1
i şaretli listesinin 4. s ı ras ı nda yap ı lan düzenlemenin iptali istemiyle
Başbakanl ı k ve İ çi şleri Bakanl ığı aleyhine (*),
2) iller Bankası Genel Müdürlü ğ ü Personeli Görevde Yükselme
Yönetmeli ğinin 8. maddesinin B bendinin 2/b f ı krası n ı n iptali istemiyle
iller Bankas ı Genel Müdürlüğü aleyhine (*1,
3) Adalet Bakanl ığı idari ve Mali i ş ler Daire Ba ş kanl ığı n ı n 1.3.2002 gün
ve D.03O İ M.000.00.03152-28 say ı l ı genelgesi ile bu genelge
doğrultusunda ç ı karı lan 26.4.2002 gün ve 08/133-60 say ı l ı
genelgenin iptali istemiyle Adalet Bakanl ığı aleyhine (***)
4) 8.11.2002 tarihli Milliyet Gazetesinde yer alan " Avukatlar Silah
Sokuyor" ba şl ı kl ı yay ı n nedeniyle Türkiye Barolar Birli ği ile birlikte
Adana,
Antalya Ayd ı n,Bal ı kesi r, Bi lecik, Bursa Çanakkale 1 Edirne, Eş kişehir,Gazia
ntep,
İ stanbul İ zmir, Karabük, K ı rklareli, Kastamonu, Kayseri, Manisa, Samsun,
Tokat, U şak, Yalova Baroları ad ı na manevi tazminat istemiyle Milliyet Gazetesi
A. Ş . ile Fikret Bila aleyhine (****) aç ı lm ışt ı r.
(*) Halen Dan ıştay 10. Dairesinin 2002/4243 esas ı na kayı tl ı olarak devam eden
davada 29.6.2002 tarih ve E. 2002/2224 say ı l ı Dan ıştay 10. Dairesi kararıyla
daha önce yürütmeyi durdurma karar ı verildi ğinden, yeniden yürütmeyi
durdurma kararı verilmesine yer olmad ığı na karar verilmi ştir.
(**) Halen Dan ıştay 5. Dairesinin 2002/4519 esası na kay ı tl ı olarak devam
etmektedir. 20.11.2001 tarihinde, Yönetmeli ğin 8. maddesinin dava konusu
fı krası n ı n yürütülmesinin durdurulması na karar verilmi ştir.
(***) Dan ıştay 10. Dairesinin 2002/3935 esas ı na kay ı tl ı olarak açı lan davan ı n
yargı lamas ı devam ederken, dayal ı Bakanl ı k, 27.8.2002 tarih ve 08/808-108
sayı l ı Genelgeyle dava konusu Genelgeyi yürürlükten kald ı rarak Baro ve avukat
odaları n ı n su, elektrik, ısınma ve temizlik giderlerine ili ş kin uygulamaya son
vermi ş ve bu nedenle
konusu kalmayan dava 18.9.2002 tarihinde
sonuçlanm ıştı r.
(****) Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/325 esas ına kayı tl ı olarak
devam etmektedir.
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Avukatl ı k Yasas ı 'ndaki değiş iklikler sonucunda sekiz yönetmelik
çı karı lm ıştı r. Bu konuda, yurdun her taraf ı ndan baroları m ızdan temsilcilerin
katı l ı m ı ile yönetmelik komisyon çal ış maları yap ı lm ış ve bu çal ış malar Yönetim
Kurulunca çok az de ği ş iklik yap ı larak kabul edilmi ş ve Adalet Bakanl ığı 'nca
onaylanarak yürürlü ğe girmi ştir.
Bu yönetmeliklere karşı
(27)iptal davas ı aç ı lm ıştı r.

bazı barolar ı m ı z ve avukatlarım ız taraf ı ndan

Avukatl ı k Yönetmeli ği hakkı nda iki staj Kredi Yönetmeli ği hakk ı nda altı ,Staj
Yönetmeli ği hakkı nda bir, S ı nav Protokolü hakk ı nda bir, Avukatl ı k Ucret
Tarifesi hakk ı nda bir dava, Reklam Yasa ğı Yönetmeli ği hakkı nda onaltı dava
aç ı lm ıştı r.

Bunun d ışı nda öğ retmen avukatlar tarafı ndan 50 dava aç ı lm ıştı r. Fakat,
geçici 1.maddede 4765 say ı l ı yasa ile yap ı lan deği şiklikten sonra bu davaları n
konusu kalmam ıştı r.
Üçlü Protokolün iptali için açt ığı m ı z dava reddedilmi ş , karar temyiz ed ı lnıış
olup,sonucu beklenmektedir.
Adalet Bakanl ığı ile baroları m ız arası nda "Baro ve avukat odaları n ı n su,
elektrik, ısı nma ve temizlik giderlerine ili ş kin uygulamalar" konusunda sorunlar
ya şanm ıştı r. Baroları m ı z ödeme yapmam ış lard ı r. Bu konu hakkı nda Birli ğimizce
dava aç ı lm ış ,takat söz konusu genelgenin Adalet Bakanl ığı 'nca kald ı rı lmas ı
üzerine, davan ı n konusu kalmam ıştı r.
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ÖĞ RETMEN AVUKATLAR
28 Haziran 2001 günlü duyuru:
1136 Say ı l ı Avukatl ı k Yasas ı n ı n 12. maddesinin (b) bendinde de ğiş iklik
yapan 4667 Sayı l ı Yasan ı n 9. maddesi Avukatl ı kla birleşebilen i ş ler ile ilgili
olarak .....hukuk alan ı nda profesör ve doçentlik' hükmü getirmi ş
bulunmaktad ı r.
Yine değişiklik yapan 4467 Say ı l ı Yasan ı n 97. maddesi bu düzenlemenin
bir y ı l sonra yürürlüğ e gireceğini amir bulunmaktad ı r.
1136 Say ı l ı Yasan ı n 12/b madde-f ı krası nda belirlenmi ş ......Yüksek, orta
ve ilköğ retimde yard ı mc ı doçent ve ö ğretmenlik" yeni düzenleme kar şı s ı nda
Avukatl ı kla birleşebilen i şler olmaktan çı karı lm ış bulunmaktad ı r.
Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulu 22.06.2001 tarihli toplant ıs ı nda;

"Hukuk alan ı nda profesör ve doçentlik" d ışı nda kalan i şlerin, Avukatl ı kla
birleşebilen iş lerden olmad ığı ve halen avu gatl ı k yapan bu meslek sahiplerinin
en geç, maddenin yürürlük tarihi olan 10.05.2002 tarihine kadar tercihlerini
yapmas ı na yönelik yasan ı n aç ı k hükmü karşı sı nda bu tarihten sonra her iki i şin
birlikte yap ı lamayaca ğı nı tespit etmi ş ve durumun bir genelge ile duyurulmas ı na
karar vermiştir.

Gereğini saygı ları mla rica ederim.

Türkiye Barolar Birli ği
Baş kan ı
Av. Özdemir ÖZOK

10 Mayı s 2002 günlü duyuru:
Avukatl ı k Kanununu 12/b maddesindeki de ği ş iklik nedeniyle Birl ığimiz
aleyhine aç ı lan davalarda; daha önce reddedilen yürütmeyi durdurma istemi,
davac ı ları n ikinci kez bu konuda talepte bulunmalar ı üzerine, Dan ıştay 8.
Dairesinin 8.5.2002 gün ve 200112611 ve 2001/3327 Esas say ı l ı kararlarıyla
bu kez kabul edilmi ştir.
Söz konusu kararlar ekte gönderilmi ştir.
Bilgilerinize saygı ları mla sunarım.
Türkiye Barolar Birli ği
Baş kan ı
Av. Özdemir ÖZOK
• 27 Olağan Gene/Kurul
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Davac ı ve 2. kez Yürütmenin Durdurulmas ı nı Isteyen: Kas ı m Er
Yavuz Selim Meydan ı 10/1 - AMASYA
Da yal ı : Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanl ığı - ANKARA
Vekili : Av. Tülay Y ı lmaz
Karanfil sok. 5/62 - K ız ı lay/ANKARA
Davan ı n Özeti: Avukatl ı kla birlikte öğ retmenlik de yapan meslek sahiplerin,
105.2002 tarihine kadar bu iki meslekten birini seçmelerine dair 28.6.2001
gün ve 2001110 sayı l ı dayal ı idare genelgesinin iptali ve 2. kez yürütmenin
durdurulmas ı istemidir.
Dan ıştay Tetkik Hakimi Serpil K. Erdoğan' ı n Dü şüncesi: Dairemizin E:
2001/2611 say ı l ı dava dosyas ı nda ara gereği yerine getirilip, yeni bir karar
verilinceye kadar yürütmenin durdurulmas ı na karar verildi ğinden, yürütmenin
durdurulmas ı hakk ı nda karar verilmesine yer olmad ığı na karar verilmesi
gerekti ği dü şünülmektedir.
Dan ıştay Savcı sı Cem Erbükün Dü şüncesi: 2577 say ı l ı Idari Yargı lama
Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen ko şulları n ı n gerçekleşmemi ş
oldu ğu anla şı ld ığı ndan yürütmenin durdurulmas ı isteminin reddi gerekeceği
d üş ü n ı] 1 mekted ir.
TÜRK M İ LLEri ADINA
Hüküm veren Dan ıştay Sekizinci Dairesince i ş in gereği görüş üldü:
Uyu ş mazl ığı n çözümlenebilmesi için;
Dayal ı İ dareden;
1- Dava konusu genelgenin dayana ğı Yasa maddesi ile ilgili olarak yeni bir
yasal düzenlemenin.
2- 1136 say ı l ı Yasan ı n 11. maddesinde avukatl ı kla birleş meyen i ş ler
sayı lm ış olup, öğretmenler d ışı ndaki meslek gruplar ı hakkı nda herhangi bir
düzenlemenin yap ı l ı p yap ı lmad ığı n ı n sorulmas ı na.
2577 say ı l ı Yasan ı n 20. maddesi uyar ı nca ara karar ı nı n tebli ği tarihinden
itibaren da yal ı idareye 30 gün süre verilmesine.
Dava konusu düzenleyici i şlemin yürütülmesinin durdurulmas ı na ili şkin
istemle aç ı lan Dairemizin E: 2001/2611 say ı l ı esası na kay ıtl ı dava dosyas ı nda
ara kararı gereği yerine getirilip, yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin
durdurulmas ı na karar verildi ğinden, yürütmenin durdurulmas ı istemi hakk ı nda
karar verilmesine yer olmad ığı na 8.5.2002 gününde oybirli ği ile karar verildi.
DANI ŞTAY 8. DA İ RESi
.
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Haziran 2002 g ünlü duyuru:

Avukatl ı k Kanununa Bir Geçici Madde Eklenrnesine Dair Kanun

25/06/2002 tarihinde kabul edilmi ş , ilgili kanun metnine ekte gönderilmi ştir.

Bilgilerinize sayg ı ları mlar sunar ı m.

Türkiye Barolar Birli ği
Ba şkan ı
Av. Özdemir ÖZOK

TÜRKİYE BÜYÜK M İ LLET MECL İ S İ
KANUN
AVUKATLIK KANUNA B İ R GEÇICI MADDE EKLENMES İ NE DA İ R
KANUN
Kanun No. 4765

Kabul Tarihi: 25.06.2002

MADDE 1. 19.3.1969 tarihli ve 1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanununa
aşa ğı daki geçici madde eklenmi ştir.

GEÇ İ Cİ MADDE 20. - 10.5.2001 tarihinde önce ilkö ğretim veya orta
öğretimde öğretmenlik görevi ile avukatl ı k mesleğini birlikte yapanlar ve ayn ı
durumda olup avukatl ı k staj ı nı yaprnakta olanlar hakkı nda 1 l'inci madde
hükmü uygulanamaz.
Avukatl ı k Kanunun 3'üncü maddesinin (d) bendi hükmü, 10.5.2001
tarihinde hukuk fakültelerinde öğ renci olanlar hakk ı nda uygulanamaz; bunlar
s ı nava tabi tutulamaz.

MADDE 2. - Bu Kanun 10.5.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yay ı m ı
tarihinde yürürlü ğe girer.
MADDE 3. . Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ANAYASA MAHKEMESİ NDE BULUNAN
AVUKATLIK YASASI kE İLGİLİ DAVALAR

ANAYASA MAHKEMESINDE İ PTAL İ İ Ç İ N DAVA AÇILAN AVUKATLIK
KANUNU MADDELER İ

NUMARASI

MADDE METN İ

DAVACI

3/b

Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak Diyarbak ı r İdare
Mahkemesi
veyayabancı memleket hukuk fakültesinden mezun
olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlar ı na göre
(2002/8)
noksan kalan derslerden ba şarı l ı s ınav vermiş
bulunmak,

2713

Avukatlarca vekaletnarne sunulan merciler, pul
Emirdağ Asliye
yapıştı nlmam ış veya pulu noksan olan vekaletname Hukuk Mahkemesi
ve örneklerini kabul edemez. Gerekti ğinde ilgiliye on
(2002/48)
günlük süre verilerek bu süre içinde pul
tamamlanmad ı kça vekaletname işleme konulamaz.

164/son

'Dava sonunda, kararla tarifeye dayan ı larak karşı Çine Asliye Hukuk
tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu
Mahkemesi
ücret, i ş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup
(2002/126)
edilemez, haczedilemez." cümlesindeki avukata aittir
ibaresi.

168/son Avukatl ık ücretinin takdirinde, hukuki yard ı m ı n
tamamland ığı veya dava sonunda hüküm verildi ği
tarihte yürürlükte olan tarife esas al ın ı r.
167/1

-326

Avukatl ı k sözleşmesinden ve vekalet ücretinden
Ankara 1. Sulh
kaynaklanan her türlü anlaşmazlıklar, hukuki Hukuk Mahkemesi
yard ımı n yap ıld ığı yer barosu hakem kurulunca
(2002/164)
çözümlenir."_cümlesi.

• 27. Olağan Gene/Kurul
Çalışma Raporu

TBB TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR İ LE TBB ALEYHINE AÇILAN DAVALAR

AVUKAT ve BARO ODALARI
İLE İLGİLİ SÜREÇ
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ADALET BAKANLI ĞI
tdaı'i ve Mali işler Daimi Ba şlanlıı
llaşka ııtılc Kalemi
SAYI B.03.01MLU.00.00.03/52 - 2$
KONU: Hanların ve avukat odalarm ırı
elektrik, yakıt ve temizlik giderleri bit.

ANKARA

LL3.ao02

CUMI4IJRİYET BA ŞSAVCıLIĞINA
BA ŞKANI.IGLNA

1136 Sayil ı Avukatlık Kanunu'nun 50 ıı t.i maddesinde, her ad ı let dairesinde, bölgesinde
bulundu ğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca
yetecek nitelikte yar avnlmas ı öngönıldüğ nde; barolar ve avukatlar, bu maddeye uygun olarak
adalet binajannı n kendilerine tahsis edilen bölümlerinde faaliyet göstcrnicktedirler.
M ıle.ı
hizsııet]a*nin,mıastakil ve kiral ı k binalarda yerine getirildiğ i yerlerde faativc ı
götercn bnrolann
ve avukat udalann ın bu faaliyelleri s ıra,q ı na elektrik, su, ısınma ve remizlik il
ıtiyaçlan için
gerekli olan ttlketiı u giderleri Bakanli ğınhız hütçesiı
aden Cumhuriyet ba şsavcı]ıklarıııa ve
mahkeme ba ş kanitkianna gönderilen ödenekkrden kar şılarunıktad ı
r Ancak, bu giderlerin
giderek artması, yeterli olmayan Bakanl ık bütçe ş i üzerinde hiivük bir yük
olu şturmaktadır,
ülkemizin içinde bulundu ğu ekonomik kriz nedeniyle zorunlu olan harcamalarda
tasırmfa . gidil mesi ve-her kiinirnun bu konuda kendi .ü4erjr
ı c dü ş en görevi -yerine getirmesi
gerekmektedir,
Bu nedenle, tüzel ki şiliğ e sahip kamu kurumu niteli
ğ inde bir meslek kusulu şu olan ve
bamsı z bütyesi bulunan barolarm; 1136 say ılı
Avukatl ı k Kanunu'nda 4667 sayı l ı Kauun'ln
yapılan deg ışiklikic eko ıı oınik yönden güçlendirii ı
de göz önünde bulundsırulara}ç adalet
dairesi içerisinde kendijeı iıı e aynlaji yerlerle s ınırl liklerj
ı lınak üzere, ölçümleme yap ı
lmak suretiyle
kendilcrin isabet eden pay oraiu ıı da ckktıik, su, ıi ınnı
a ve temizlik giderlerine kat ılmaları
zorunlu hale gelmi ştir.
Cıımhuriyet başsavcılı l ı ve mahkeme ba
şkanı ıkjerııı ca gerekli tespitler yap ı larak
be ola, tarandan ayr ı su ve elektrik sayac ı taktırıln-ıası
ve kull ıuıı lma ıı dahil lüm tedbirlerin
alinnı
ns ı , avn sayaç takttr'.lması
ntn mümkün olmad ığı durumlarda Kat Mülkiycti Kanunu
lıüküuı lcrinc göre pylanna dü ş
en clektıjt su, ısınma ve temizlik giderled ııii ı
Maliyc'ye
yaıırılmaaıı un sa91anm ı gerekmektedir.
Bilgı edinilmesin ı ve gereğ inin buna göre ifas

ını rica ederim

Bilgi Bdinam5g ı ve Gsregj BSca Oluns
ır,
6-3,

hYiJ öZnittg
Cueburjyet z1laavele,

?rnf Dr. kmet Sami TÜRK
BAKAN

IN ı
Baro
Nubaaeöe Miidür ı ijgU
İeerj, i ş ler aüdur
ı ukune
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5 Temmuz 2002 gün/ü duyuru
Baro Avukat odaları n ı n giderleri ile ilgili,Adalet Bakanl ığı idari ve Mali
i şler Daire Başkanlığı n ı n 01.03.2002 günlü 08/52-28 say ı l ı genelgesi ve bu
genel ge doğrultusunda ç ı karı lan 26.04.2002 gün ve 08/133-60 say ı l ı
genel genin iptali hakkı nda Dan ıştay 10.Dairesinde 46493 Esas numaras ı ile
Yürütmenin Durdurulmas ı istemli dava aç ı lm ıştı r.
Türkiye Barolar Birli ği
Baş kan ı
Av. Özdemir OZOK
Konu ile ilgili dava dilekçesinin bir örne ği ekte gönderilrni ştir,
YÜRÜTMEN İ N DURDURULMASI İ STEML İ D İ R
Bilgilerinize saygı ları mla sunarı m.
Dan ıştay Ba ş kanl ığı na
Davac ı : Türkiye Barolar Birli ği Ba ş kanl ığı - Karanfil sok. 5/62 K ı zı lay,
Ankara
Vekili: Av. Tülay Y ı lmaz- Karanfil sok. 5162 Kı zı lay, Ankara
Dayal ı : Adalet Bakanl ığı , Ankara
iptali istenen İş lem: Adalet Bakanl ığı idari ve Mali İş ler Daire Ba ş kanl ığı n ı n
1.3.2002 gün ve B.03.0. İ M.0.00.00.OS/52-28 say ı l ı Genelge ve bu Genelge
doğrultusunda ç ı karı lan 26.4.2002 gün ve 08/133-60 say ı l ı Genelgenin iptali
ile yarg ı lama sonuçlan ı p karar kesinleş inceye kadar genelge hükümlerinin
YÜRÜTÜLMES İ N İ N DURDURULMASI istemidir.
Tebli ğ Tarihi: 3.5.2002
OLAYLAR VE HUKUKSAL NEDENLER:
Da yal ı Bakanl ığı n 1.3.2002 gün ve 13.03.0.1M.0.00.00.08152-28 sayı l ı
Genelgesiyle; Adalet binalar ı nda barolara ve avukatlara tahsis edilen yerler
nedeniyle C.Ba şsavcı l ı kları ve mahkeme ba ş kanl ı klar ı nca gerekli tespitler
yap ı larak barolar taraf ı ndan ayrı su ve elektrik sayac ı taktı rı lmas ı ve kullan ı lmas ı
dahil tüm tedbirlerin al ı nmas ı , ayrı sayaç takt ı rı lmas ı n ı n mümkün olmad ığı
durumlarda Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre paylar ı na dü şen elektrik,
• 27. 0/ajan Gene/Kum!
Çalışma Raporu

329

TBB TARAFINDAN AÇILAN DAVAL.AR İ LE TAB ALEYH İ NE AÇILAN DAVALAR
su, ı sı nma ve temizlik giderlerinin Mal ıyeye yatı rllması n ı n sağlanmas ı "
konusunda tüm barolar hakk ı nda genel düzenleyici karar al ı narak bu kararı n
yürürlü ğe konulmas ı için C. Ba şsavcı l ı klar ı kanal ıyla Barolara duyuru yapı lm ıştı r.
An ı lan kararla, adalet ve icra dairelerinde avukatlara zorunlu olarak tahsis
edilen yerlere ayrı elektrik ve su sayac ı n ı n takt ı rı lmas ı , bunun mümkün
olmamas ı halinde ise elektrik, su, ısı nma ve temizlik giderlerinin barolar
tarafı ndan ödenmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyar ı nca maliye
yatı rı lmas ı n ı n sağlanması " istenilmektedir.
Barolardan gelen yak ı nmalar nedeniyle bilgi sahibi oldu ğumuz dayal ı
idarenin söz konusu genel düzenleyici i ş leminin düzeltilmesi için 28.3.2002
tarih ve 3043 say ı ile dayal ı Bakanl ığa ba şvurulmu ş ve yargı nı n kurucu unsuru
oldukları Avukatl ı k Kanununun 1. Maddesiyle hükme ba ğlanan savunma
mesleğinin temsilcisi avukatlar ı n da -yargı n ı n diğer unsuru olan iddia ve karar
organları gibi- yargı faaliyetinin yürütüldü ğü mahkeme binaları nda kendilerine
ayrı lan yerden herhangi bir ödeme yapmadan yararlanmalar ı gerekti ği bildirilmi ş
ve Avukatl ı k Kanununun 50 nci maddesi hükmüne de ayk ı rı olan i şlemin
kald ı rı lması talep edilmi ştir.
Dayal ı Bakanl ı k bu başvurumuza 2.5.2002 gün ve 144 say ı ile verdi ği
yan ı tta: "Yargı erkinin kurucu unsuru olan.... savunma görevini yerine getiren ve
ba ğı msız bütçeleri bulunan, tüzel ki şili ğe sahip kamu kurumu niteli ğinde meslek
kurulu şları " oldu ğunu vurgulad ığı baroları n 1136 say ı l ı yasada 'yap ı lan
deği şikl[k sonras ı .... ekonomik yönden güçlendirildikleri de göz önünde
bulundurulduğunda, adalet dairelerinde barolara ayr ı lan yerlerin giderlerinin
kendi bütçelerinden karşı lanmas ı gerekti ği"nden söz ederek '...özellikle gider
arttı rıcı elektrikli cihazlar ı n yoğun olarak kullan ı ld ığı yerlerin giderlerinin
karşı lanmas ı konusunda baroları n yetkili organları yla görü şülerek ortak giderlere
katı lman ı n gerekli olduğu alanları n belirlenmesinde bir anlay ış birli ğinin
sağlanmas ı hususu"nun 26.4.2002 gün ve 08/133-60 say ı l ı Genelge ile
duyuruldu ğ unu ifade ederek talebimizi reddetmi ştir.
Adalet Bakanl ığı idari v. Mali İş ler Daire Ba şkanl ığı n ı n 1.3.2002 gün ve
B.03.0.iM.0.0Ö.00.OS/52-28 say ı l ı Genelgesi ile bu Genelge doğrultusunda
çı karı lan ve 2.5.2002 günlü 144 say ı l ı yazı ekinde yer alan 26.4.2002 gün ve
08/133-60 say ı l ı Genelgeyle uygulamaya konan da yal ı Bakanl ı k i ş lemlerinin;
hiçbir hukuki ve yasal dayana ğı bulunmad ığı gibrsebep, konu, amaç ve yetki
yönünden de aç ı kça hukuka ayk ı rı olmaları , özel hukuku-ilgilendiren konularda
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idari i ş lem tesis edilerek Barolar ı n ve üyelerinin haklar ı n ı n ihlal ı ne neden
olunmas ı karşı sı nda, dava konusu kararlar ı n iptaline ve ileride giderilmesi
olanaks ı z zararlara neden olunmamas ı için yarg ı lama sonuçlan ı p karar
kesinleş inceye kadar yürütmenin durdurulmas ı na karar verilmesi için bu
davan ı n aç ı lması zorunlulu ğu do ğmu ştur.

Bilindi ği gibi, 1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanununun 50 nci maddesinde yer
alan;
"Her adalet dairesinde, bölgesinde bulundu ğ u baro için, her mahkeme
salonunda ve icra dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer
ayrı lması zorunludur.
Ayrı ca her cezaevinde ve kolluk biriminde mesle ğin onuruna ve önemine
uygun bir görü ş me yeri ayrıl ı r. Bu yerlerin bak ı m ve onarı m ı ilgı sı ne göre Adalet
ve İ çi ş leri Bakanl ı kları nca yapt ı rı l ı r."
Hükmüne istinaden; adalet binalar ı nda barolara ve avukatlara yer tahsis
edilmekte ve tahsis edilen bu yerlerin elektrik, su, ı sı nma ve temizlik ihtiyaçlar ı
için gerekli olan tüketim giderleri de devlet bütçesinden C. Ba şsavcı l ı kları ve
mahkeme başkanl ı kları na gönderilen ödeneklerden kar şı lanmaktad ı r.

An ı lan yasa hükmünde herhangi bir de ğiş iklik söz konusu olmad ığı , aksine,
savunman ı n 4667 say ı l ı yasayla yarg ı lama faaliyeti içindeki konumu daha da
güçlenerek vurguland ığı halde; dayal ı Bakanl ı k tarafı ndan tesis edilen dava
konusu i şlemlerle; 1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanununda yap ı lan de ği şiklikten sonra
"yargı n ı n kurucu unsurlar ı * aras ı na alman "savunma"y ı temsil eden avukatlara
ve onları n meslek kuruluş u olan barolara (AK. md.l) adalet dairelerinde ayr ı lan
bölümlerin giderlerinin ödenmesi konusunda yasa ve hukuka ayk ı rı bir uygulama
baş latı lmak istenmi ştir.
Dayal ı Bakanl ı k dava konusu yap ı lan i ş lemlerinin gerekçesini; bu
giderlerin giderek artmas ı " ve "yeterli olmayan Bakanl ı k bütçesi üzerinde büyük
bir yük olu şturmas ı " ş eklinde ifade etmektedir. "Yarg ı lama" faaliyetinin
vazgeçilmez "kurucu unsuru olan "savunma" ya; adalet binalar ı nda "iddia" ve
"karar" makamlar ı gibi yer ay ı rmak hukuk devletinin kaç ı n ı lmaz kural ı oldu ğu
gibi ayn ı zamanda 1136 say ı l ı yasan ı n getirdi ğ i bir zorunluluktur. Bu
zorunlulu ğ un "bütçenin yeterli olmad ığı " ya da "bütçeye büyük bir yük getirdi ği"
şeklindeki yakla şı mlarla gözard ı edilmesine hukuk devletinde olanak tan ı namaz.
Devlet; "bütçenin yeterli olmad ığı " ya da "bütçeye büyük bir yük getirdi ği" savı na
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dayal ı olarak 'yargı lama" faaliyetinden vazgeçemeyece ği ya da k ıs ı nt ı
yapamayaca ğı gibi yargı laman ı n kurucu unsurlar ı ndan ve bu unsurlar için
gerekli olan harcamalardan da kaç ı namaz.
Dava konusu i ş lem tesis edilirken öne sürülen; " ................Ülkenin içinde
bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle zorunlu olan harcamalarda tasarrufa
gidilmesinin ve her kurumun üzerine dü şen görevi yerine getirmesinin gerekti ği"
ve '.... Bu nedenle, tüzel ki şili ğe sahip kamu kurumu niteli ğinde bir meslek
kuruluş u olan ve ba ğı ms ız bütçesi bulunan barolar ı n 1136 sayı l ı Avukatl ı k
Kanununda 4667 say ı l ı Kanunla yap ı lan deği ş iklikle ekonomik yönden
güçlendirildikleri de göz önünde bulundurularak, adalet dairesi içerisinde
kendilerine ayrı lan yerlerle s ı n ı rl ı olmak üzere, ölçümleme yap ı lmak suretiyle
kendilerine isabet eden pay oran ı nda elektrik, su, ı sı nma ve temizlik giderlerine
katı lmaları n ı n zorunlu hale geldi ği" şeklindeki gerekçeye de kat ı lmak mümkün
değildir.
Yargı n ı n di ğer kurucu unsurları olan, "iddia" ve 'karar" makamlar ı na ayrı lan
yerlerin giderleri devlet bütçesinden kar şı lan ı p, onlar için bu konuda herhangi
bir k ısıtlama getirilmedi ği halde; 'savunma' makam ı için giderlerin bütçeye yük
getirdi ğini öne sürmek ve bu gerekçeyle k ıs ı nt ı yapmak; en az ı ndan yargı lama
taaliyetinin kurucu unsurlar ı aras ı nda idarenin yaratt ığı bir eş itsizlik olduğundan
kabul edilemez. Di ğer yandan bu tür bir yakla şı m; idarenin 'yasalara uygun
davranmak' kadar, kararları nda esas almas ı gereken "objektiflik' ve "e şitlik"
ilkelerine de ayk ı rı bir uygulama olup bu aç ıdan da kabul edilemez. Kurucu
unsurlara, yasa önünde eş it şekilde davran ı lmas ı hem yasan ı n hem de
Anayasan ı n gereğidir.
Dava konusu karar tesis edilirken; avukatlar ı n ve Barolar ı n kamu yarar ı ve
kamu hizmeti dü ş ünceciyle hizmet verdikleri dikkate al ı nmam ıştı r. Bilindiği,
gibi; Barolar ı n adliyede bulunmas ı kamu hizmetinde birlik ve bütünlü ğün
sa ğlanmas ı ve hizmetlerin yürütülmesi aç ıs ı ndan bir zorunludur. Avukat tutma
gücü bulunmayanlara adli müzaheret ve ücretsiz avukatl ı k, yine ya ş küçüklü ğü
ve ak ı l hastal ığı bulunanlara zorunlu avukatl ı k sistemi getirilmesi de mesle ğin
bir kamu hizmeti olmas ı ndan kaynaklanmaktad ı r. Bu hizmetlerin gere ği gibi
yürütülmesi için de barolara ve avukatlara adliye binalar ı nda yer ayrı lm ıştı r. Bu
durumu gözard ı eden dayal ı bakanl ı k iş lem tesis ederken; kamu hizmeti gören
kurum ve kurulu şları n birbirleri hakk ı nda karar veremeyeceklerini ve dayal ı
Bakanl ığa bu konularda yasan ı n tan ı d ığı herhangi bir yetki bulunmad ığı n ı da
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göz önüne almam ıştı r . Yasan ı n açı k hükümlerine ra ğmen alman karar yok
hükmündedir.
Özel hukuku ilgilendiren konularda idari i ş lem tesis edilmesi de; usul ve
yasaya aykı rı d ı r. Da yal ı Bakanl ı k, "Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmas ı n ı "
talep etmi ş ise de; adliyelerin 634 say ı l ı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olabilmesi
ve bu kanunun uygulanabilmesi için, ta şı nmazları n kat mülkiyetine veya kat
irtifak ı na dönü ş türülmesi zorunludur. Adliyelerin Kat Mülkiyeti Kanununa tabi
olup olmad ığı belli değildir. Diğ er yandan, Adalet Bakanl ığı n ı n kat maliki
olmad ığı bir taşı nmaz hakkı nda di ğer kat malikleri veya oturanlar hakk ı nda
karar vermesi 634 sayı l ı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğ ince de mümkün değildir.
Da yal ı Bakanl ığı n kat maliki oldu ğ u varsay ı lsa bile di ğer kat malikleri hakkı nda
iş lem tesis etmesine yasa olanak tan ı mamaktad ı r. Dayal ı Bakanl ı k, di ğer kat
maliklerinin (Kat Malikleri Kurulunun) hak ve yetkilerine tecavüz etmekte ve
onlara ait yetkiyi gasbetmektedir.
Dava konusu genel düzenleyici i şlemle da yal ı Bakanl ığa ait olup
olmad ığı na bakı lmaks ız ı n tüm adliye binaları ile ilgili uygulama ba ş lat ı lmak
istenmektedir. Oysa baz ı adliye binaları farkl ı bakanl ı kları n yetkisindedirler. Bu
gibi durumlarda, dayal ı Bakanl ığı n kendisine ait olmayan bir binan ı n kullan ı m
giderlerini gerek da yal ı Bakanl ı k ad ı na gerekse bir ba ş ka Bakanl ı k ad ı na talep
etme ve karar verme yetkisi de bulunmad ığı ndan genel nitelikli i şlemin bu
aç ı dan da iptali gerekmektedir.

Kald ı ki; 4667 say ı l ı Yasa ile Baroları n ekonomik yönden güçlenmeler ı ni
sağ layan herhangi bir imkan ve hak da getirilmemi ş tir. Barolar, ticari faaliyet
yaparak gelir-kar elde etmeye çal ışan ticari kurulu ş lar olmay ı p, üyelerinden
ald ı kları dizi aidatlar ile ayakta kalmaya çal ışan kurulu ş lard ı r.
Yukarıda aç ı klanan nedenlerle da yal ı Bakanl ığı n i ş lemi aç ı kça hukuka
aykı rı olup. uygulanmas ı halinde telafisi güç ve imkans ı z zararları n doğmas ı na
neden olacaktı r. Mevcut Barolara ve avukat odalar ı na ayrı bir sayaç tak ı lmas ı
çoğu kez mümkün olmad ığı gibi büyük masraflara da yol açacak, ödenememesi
halinde elektrikler, kalorifer petekleri kesilecek, ekonomik gücü olmayan Barolar
ve avukatlar ma ğ dur ededik bu durumdan giderek do ğrudan 'savunma" ve
'yargı lama" olumsuz etkilenecektir.
Baroları n mevcut gelirleri dikkate al ı nd ığı nda, il ve ilçelerde bulunan
adliyelerdeki avukat odalar ı n ı n masraflar ı n ı n ve il merkezindeki Baro odaları n ı n
giderlerinin karşı lanmas ı fiili olarak da imkans ızd ı r. Adalet ve kamu hizmetinde
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tasarruf edilemez; daha az adalet ve daha az savunma ile yetinilemez. Bu
nedenlerle, aç ı kça hukuka ayk ı rı olan ve uygulanmas ı halinde telafisi güç ve
imkans ız zararları n çı kması kaçı n ı lmaz olan dava konusu i şlemin, yargı lama
sonuçlan ı p karar kesinleş inceye kadar yürütülmesinin de durdurulmas ı nı talep
zorunlulu ğu doğmu ştur.
KANITLAR: iptali istenen dava konusu i şlemler, resmi kayıtlar ve gereken
her türlü kan ı t
SONUÇ VE İ STEM
ç ı kacak nedenlerle;

Yukarıda aç ı klanan ve tetkik s ı ras ı nda da ortaya

a) Dayal ı idarenin 1.3.2002 tarih ve B.03.0. İ M İ .0.00.00. 08/52-28
sayı l ı "Baro odalarını n ve avukat odaları n ı n Cumhuriyet Ba şsavcı l ı kları ve
Mahkeme Ba şkanl ı kları nca tespitlerinin yap ı larak. Barolar taraf ı ndan ayrı su ve
elektrik sayac ı taktı rı lrrı as ı ve kullan ı lmas ı dahil tüm tedbirlerin al ı nmas ı na, ayrı
sayaç taktı rı lmas ı n ı n mümkün olmad ığı durumlarda Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümlerine göre paylanna dü şen elektrik su. ısı nma ve temizlik giderlerinin
Maliye'ye yat ı rı lmas ı n ı n sağlanmas ı na'dair i ş leminin yer ald ığı Genelge ile bu
Genelge do ğrultusunda ç ı karı lan ve 2.5.2002 günlü 144 say ı l ı yazı ekinde yer
alan 26.4.2002 gün ve 08/133-60 sayı l ı Genelgesinin iptaline.
b) İ lende telafisi güç ve olanaks ız zararlara neden olunmamas ı için dava
sonuçlan ı p hüküm kesinleşinceye kadar dava konusu i ş lemlerin yürütülmesinin
di.irdurulmas ı na.
c) Yargı lama giderlerinin dayal ı yana yükletilmesine karar verilmesini vekil
edenim ad ı na saygı ları mla talep ederim.
EKLER:
Dilekçede yaz ı lı belgeler ve vekaletname
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02 Eylül 2002 günlü duyuru
Baroları n ve Avukat odaları n ı n elektrik, yak ıt ve temizlik giderlerinin
Barolar tarafı ndan ödenmesi yolundaki Bakanl ı k genelgeleri, fatokopisi ekli
Adalet Bakanl ığı idari ve Mali i ş ler Dairesi Ba ş kanl ığı 'n ı n 22.08.2002 günlu
808-108 sayı l ı genelgesi ile yürürlükten kald ı rı lm ıştı r.
Bilgilerinize sayg ı ları mla sunar ı m.
Türkiye Barolar Birli ği
Baş kan ı
Av. Özdemir ÖZOK

T. C,
ADALET BAKANLI Ğ I
idari ve Mali i şler Dairesi Ba ş kanl ığı
Sayı :B.03,ÖJM İ O,Ö0.OQ,08/808-108
ARA

ANK

Konu: Barolar ı n ve avukat odalar ı nı n
elektrik, yak ıt ve temizlik giderleri.
CUMHURIYET BA ŞSAVCILI Ğ INA
İ LG İ : a) 01.3.2002 gün ve B.Q3.0,iM İ .0.00.OÜ,08/52-28 say ı l ı Genelge.
b) 26.4.2002 gün ve B.Ö3.0. İ M İ .0.00.00.08İ33-60 say ı l ı Genelge
1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanunu'nun 1 ve 2'nci maddelerinde belirtildi ği üzere
hukuki mesele ve anla şmazl ı kları n adalet ve hakkaniyete uygun olarak
çözümlenmesi ve hukuk kurallar ı n ı n tam olmak uygulanmas ı hususunda
yargı n ı n bir unsuru olarak kamu hizmeti veren avukatlara ve bağl ı bulundukları
meslek kurulu ş u olan barolara, bu görevlerinin yerine getirilmesinde yard ı mc ı
olmak amac ıyla ayn ı Kanunu'nun 50'nci maddesi gere ğince imkanlar ölçüsünde
adliyelerde yer tahsisi konusunda Bakanl ığı m ı zca azamî hassasiyet,
gösterilmektedir.
ilgi (a) ve (b) genelgelerle, adalet hizmetlerinin müstakil ve kiral ı k
binalarda yerine getirildi ği yerlerde faaliyet gösteren barolar ı n ve avukat
odaları n ı n bu faaliyetleri s ı ras ı nda elektrik, su, ı sı nma vs temizlik ihtiyaçlar ı için
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gerekli olan tüketim giderlerine kendilerine isabet eden pay oranlar ı nda
kat ı lmaları istenmi şti.
Ancak sözkonusu genelgelerin yürürlü ğe girmesinden soma, genelgeler
kapsam ı na giren adliye binalar ı ile ilgili olarak Bakanl ığı m ıza ula şan bilgilerden
birçok adliye binas ı nda baroları n elektrik, su ve ıs ı nma giderlennden kendi
payları na dü şen miktar ı n tespitini sa ğlamak amacıyla yapt ı rı lacak tadilat ve
yeni\tesisat döşenmesi i ş lemlerinin maliyetinin yüksek olduğu, baz ı adliye
binaları nda ise mimari özellikleri itibariyle bu i ş lemlerin gerçekle ştirilemeyece ği
belirlenmi ştir. Konunun yeniden değerlendirmesi sonucunda ilgi genelgeler ile
ula şı lmak istenen kamu harcamalar ı nda tasarruf sa ğ lanmas ı ve bu gibi
giderlerin Bakanl ığı m ız bütçesindeki yükünü azalt ı lmas ı amaçları na
ulaşı lamayaca ğı anlaşı lm ış olup, bu nedenle ilgi (a) ve (b) genelgeler
yürürlükten kald ı rı lm ışt ı r.
Bilgi edinilmesini ve yarg ı binaları n ı n ı s ı nma, elektrik ve su giderlerinin
yürürlükten kald ı rı lan genelgelerden önce uygulanan esaslara göre
karşı lanmas ı n ı rica ederim.
Prof. Dr. Aysel ÇEL İ KEL
BAKAN
.
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DAM! Ş TAY
Onuncu Daire
Esas Na: 2002/3935
Karar Na: 2002/3003
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ffl
--,

: Türkiye Barolar Birli ğ i Ba şkanl ığı
Av.Tülay Y ı lmaz.
Karanfil Sok.5/62 Kı z ı lay/MKARA
: Adalet Bakanl ığı . NIKARA
Dayal ı
: Adalet Bakanl ığı n ı n 1.3.2002 tarih ve
istemin Özeti
60 sayı l ı
B.03.0. İ K.0.00.00.08/52'ZB ve 26.4.2002 tarih ve 08/133
Genelgelerinin iptali istenll ııektedlr.
D.Tetkik Hakirıi
Elmas Hucukgil
:
Dava
konusu
olan 1.3.2002 tarih ve
Düşüncesi
B.03.0. İ M.0.00.00.0B/52-28 ve 26.4.2002 tarih ve 061133 60 say ı l ı Genelgeler
day al ı idarece yürürlükten kald ı r ı ld ığından davan ın konusu kalmam ış olup konusu
kalmayan dava hakk ı nda karar verilmesine yer olmad ığı düşünülmektedir.
TÜRK MILLETI ADINA
Hüküm veren Dan ış tay Onuncu Dalreslnce 2577 sayı l ı İ dari Yarg ı lama Usulü
Kanunun 14. ıaaddesi uyar ı nca dava dosyas ı incelenerek gereği düşünüldü:
Dava. Adalet Bakanl ığı 'nı n 1,3.2002 tarih ve 8.03.0. İ M.0.00.00.08/52•28
ve 26.4.2002 tarih ve 08/133 60 sayı l ı Genelgelerinin iptali istemiyle
açı lmışt ı r.
Yukar ı da tarih ve sayı s ı belirtilen dava konusu Genelgeler. dayal ı
idarenin 22.8.2002 tarih ve 08/808108 say ı l ı genelgeif Ile yürürlükten
kaldı r ı lmış olup konusu kalmayan davan ı n esas ı nı n Incelenne olanağı
bul unıııamaktad ı r.
Aç ı klanan nedenlerle, konusu kalmayan davan ı n esası hakk ı nda karar
verilmesine yer olmad ığı na. Idarece dava aç ı lmas ı na sebebiyet verilmesi
nedeniyle a şağıda dökumuyapı lan 36.730.000.'TL. yarg ı lama gideri Ile
yürürlükteki avukatl ı k asgari ücret tarifesine göre davac ı vekili için takdir
olunan 87.500.000.'TL. avukatl ı k ücretinin dayal ı idarelerden al ı narak davacıya
verilmesine yürütmenin durdurulmas ı istemi hakk ı nda karar verilmedi ğinden harc ı n
davac ı ya iadesine 18.9.2002 tarihinde oybirli ği ile karar verildi.
Üye
Üye
Üye
Başkan
Üye
Ali
Ahmet
Serap
Burhan
Mustafa İ lhan
BAŞP!NM
ÖZTÜRK
AKSOYUJ
Dİ NÇ
ÖÇ
Davac ı
Vekili

Yargı lama Giderleri
7.530.000. -Tb Ş,
Ba şvuru Harc ı
: 10.120.000..TL Ş:*.
Karar Harc ı
: 8.080.000. 'TL. ".. .
YD Harcı
: 11.000.000. 'TL.
Posta Gideri
36.730.000. 'TL.
H/A 9.10.2002
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FARUK EREM ÖDÜLÜ YARI Ş MASI
Değerli Hocam ız, Av. Faruk EREM an ıs ı na 2002 y ı l ı nda 2. düzenlenen
"Türkiye'de Hukuk Eğitimi ve Geleceğ i" konulu yarış ma sonucunda,
değerlendirme kurulu taraf ı ndan birincili ğe lay ı k görülen iki eser sahibine
Ankara'da düzenlenen toplant ıyla ödülleri verilmi ştir.
2003 y ı l ı nda ise, "Bili ş im ve Hukuk" konulu 3. yar ışman ı n duyurusu
yap ı lm ışt ı r.
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TÜRKIYE BAROLAR BİRLIĞI
2002

"FARUK EREM ÖDÜLÜ YARIŞMASI"
Türkiye Barolar Birliği 2002 yıhada Türk Ilukukçulan anzsında
Türkiye Barolar Birliğinin ilk Başkanı Avukat Faruk Erem an
ısına,

"TÜRKİY'DE HUKUK EĞİTİMİ VE GELECEĞİ"
konulu ve odullubir yanşnuı düzenkm4llr.
KOŞULLAR

t-)Av.AÜS..
2.)As. Tn £nşn
3.)hSğş $r
4.) Aş . 2*
.
5-) A ş. <5,ğafr Ofl
.) A ş. 2b0<. 2,bs
7-) 4P.M. Vş 7ü
t.) Al $LA*I Mttfl
NAv. Sit. Kş.
10-) 4.. AWCEIŞ
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Tfrrne*raıış ösnaqüm
Tt.IeoSJtŞlöse.aS*şüe
flt*tj 5n*,2bŞ Oşcı 8kaua
Ttğ PaRbŞ Ont*Rqin,
flstjş frş
sam
fl. kfer5frŞ $q1rş Yoüıctzı
1b trttbtŞ Sgf,. Te
7b ş 8m B*Ş G.,.I S.bıwi
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FARUK EREM ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Av. Faruk
EREM'in ölüm
yı ldönümünde an ısı na
düzenlenen ve Barolar
Birliğ i Ba ş kan ı Av. Ozdemir
OZOK'un oturum
başkanl ığı n ı yapt ığı
toplantıda, Barolar
Birliği'nin önceki
baş kanları ndan Av. Atila
SAy ve Prof. Dr. Av. Eralp
ÖZGEN ile, Barolar Birli ği
Önceki Baş kan Yard ı mcısı
Av. Burhan KARAÇELIK,
Prof. Dr. Av. Faruk
EREM'le ilgili an ı ları n ı
anlatan birer konu ş ma
yapm ışlard ı r.
Türkiye Barolar Birli ği'nin ilk
Baş kan ı Prof. Dr. Av. Faruk
EREM an ısına, Türkiye'de
"Hukuk Eğitimi ve Geleceği"
konulu ödüllü yarışmaya
katı lan eserlerden "Türkiye'de
Hukuk Eğitimi ve Geleceği"
konulu çal ış ması ile, Hukuk
Fakültesi Oğrencisi Cüneyd
ALTIPARMAK birincili ğe layı k
görülmüş ve ödül her iki iki
eser aras ı nda paylaştırı lmıştı r.
Eser sahiplerine para ödülü
ve plaketleri Türk Hukuk
Kurumu toplantı salonunda
15.10.2002 günü
düzenlenen bir törenle
verilmiştir.
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\jturnjıurıyet

vt.

BAROLAR..
BİRLİĞİ'NDEN

SOC

1

Bidiğirnzin ilk Ba şkanı
Prof. Dr-Av. Faruk EREMin
ÖlÜM yı ldönümü nedeniyle,
15 Ekim 2002 tğ rihinde saat 12.00de
ş mezarı başı nda anma töreni ve yine ayn ı
gün saat 17.00'de Türk Hukuk
Kurumu'nda anısı na bir toplantı ve
2002 Faruk EREM ödüllü yanşmasırıın
Ödül töreni yapılacaktır.
Meslektaşlarımı za ve kamuoyuna
saygı ile duytirulur.
Gün :15.10.2002 saat 17.00
Yer : THK Toplantı Salonu
Türkiye Barölar Birliği
Başkam
Avukat Özdemir ÖZOK V6(
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Av. Ali GÜNDAY
ANISINA

•

27 Olağan Genci Kurul
Çalışma Raporu

345

HUKUK SEHiU j M İ Z Av. Ali GÜNUAY ANISINA

HUKUK ŞEHİDİMİZ Av. Ali GÜNDAY ANISINA

Bilindi ği üzere, Barolar Birli ğinin Denizli'de yap ı lan 25. Ola ğan Genel
Kurulunda, iki yı lda bir Av. Ali GÜNDAY an ı s ı na "Y ı l ı n Hukukçusu" seçimi
yap ı laca ğı kararı al ı nm ışt ı r.
Birlik Ba ş kanl ığı'n ı n Baroları m ı za gönderdi ği 04 Ekim 2002 günlu
duyurusu ile, 2003 May ı s ay ı nda Trabzon'da yap ı lacak olan 27. Ola ğan Genel
Kurul Toplant ıs ı nda sahiplerini bulacak olan ödül için aday bildirmeleri
istenilmi ştir.
Baroları m ızı n bildirdikleri adaylar dikkate al ı narak, 093.2003 günlü
toplantı s ı nda konuyu inceleyen Yönetim Kurulumuz, Av. Ali GÜNDAY ad ı na
düzenlenen "Y ı l ı n Hukukçusu" ödülünün bu y ı l Kuzey K ı brı s Türk Cumhuriyeti
Cumhurba şkan ı Sayı n Rauf DENKTA Ş 'a verilmesine karar vermi ştir.
Hukuk Ş ehidimiz Rahmetli Av. Ali GÜNDAY'la ilgili çal ış ma dönemimiz
içindeki duyurular ı m ı z a şa ğı dad ı r.

24 Temmuz 2001 günlü kamuo yu duyurusu:
25 Temmuz 1995 günü Gümü ş hane Barosu Ba şkan ı m ı z Av. Ali GÜNDAY
bürosunda çal ışı rken, yobaz kafal ı bir sald ı rgan ı n silah ı ndan ç ı kan kur ş unlarla
katledildi.
Av. Ali Günday' ı n yasalar ı , Anayasa Mahkemesinin, Dan ıştay' ı n kararları n ı ,
Türkiye Barolar Birli ğ i Genel Kurulunda kabul edilen meslek kurallar ı n ı ödünsüz
biçimde uygulayarak, bayan meslekta şları n ı n, ba şörtü ile duru ş malara girmesine
izin vermemi ş ve böylece demokratik, laik, Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine
ba ğl ı kalm ışt ı r. bu davran ışı ve ça ğda ş değerleri koruyan tavr ı , onun ya ş am ı n ı n
yitirmesine neden olmu ştur.

Av. Ali Günday, ülkemizi ortaça ğ karanl ığı na çekmek, ulusu ümmet
yapmak isteyen, Atatürk devrimlerini içine sindiremeyen, teokratik devlet
özlemcisi, yobaz kafal ı kesimlerin temsilcisi taraf ı ndan öldürülmü ştür. Ölümü
çarp ı k düşüncelerinin gerçekle ş mesi için araç sanan halk ve toplum dü ş manları
şunu aç ı kça bilmeliler ki, Katillerin ki ş ileri öldürmeye güçleri yetmi ş , ama
dü ş ünceyi yok etmeye hiçbir katilin ve zalimin gücü yetmemi ştir."
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Ülkemizde 200 y ı ld ı r başlat ı lan ayd ı nlanma ve ça ğda ş laş ma giri şimleri
cumhuriyet ve Atatürk devrimleri ile doruk noktas ı na varm ışt ı r. Başı ndan beri
ayd ı nlanmay ı , ça ğdaş la şmay ı , yenilikleri içine sindiremeyen bunun sonucu
olarak, matbaan ı n ve dola ıısıyIa pozitif bilimin ülkemize y ı llar sonra gelmesine
neden olan zihniyetin bugünkü temsilcileri ba ğnazl ığı sürdürmektedirler.
Yüzünü ça ğda şl ığa, ayd ı nl ığa. Özgür dü ş ünceye, bilim ve akla döndürmü ş
olan toplumumuzu bu sevdas ı ndan koparmaya hiçbir yobaz ı n gücü
yefmeyecektir.
Ikelerinden ödün vermeyen bu u ğurda ya şam ı n ı yitiren Av. Ali Günday' ı
saygı ile an ıyor, yaşam ı n ı verdi ği ilkelerini ayn ı duyarl ı l ı kta korudu ğumuzu
kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.
Saygı ları mla.
Türkiye Barolar Birli ği
Baş kan ı
Av. Özdemir ÖZOK
.

04 Ekim 2002 g ünlü duyuru:
Bilindi ği üzere Birli ğimizin Denizli'de yap ı lan 25.0la ğan Genel Kurulu'nda
alman karar gere ği iki y ı lda bir Av.AIi GÜNDAY an ısı na 'Y ı l ı n 1-lukukçusu" seçimi
yap ı laca ğı karara ba ğlanm ıştı .
2003 y ı l ı May ıs ayı nda Birli ğimizin Trabzonda yap ı lacak 27.01a ğan Genel
Kurul Toplant ıs ı nda, ikincisi düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak olan
'Av.Ali GÜNDAY Yılın Hukukçusu" ödülü verilecektir.
Baronuz tarafı ndan önerilecek aday ı n önerilme nedeninin de belirtilmesi
suretiyle bir yaz ı ile 31 Aralık 2002 günü akşam ı na kadar Birli ğimize
gönderilmesini rica ederim.
Türkiye Barolar Birli ği
Baş kan ı
Av. Özdemir ÖZOK
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10 Mart 2003 gönlü duyuru:
Türkiye Barolar Birli ği'nin 09.03.2003 günlü Yönetim Kurulu
toplantı sı nda; Av. Ali Günday ad ı na düzenlenen "Y ı l ı n Hukukçusu Ödülününtı bu
y ı l Kuzey K ı brıs Türk Cumhuriyeti Cumhurba şkani Say ı n Rauf Denkta ş'a
verilmesine karar verilmi ştir.
Konuya iliş kin 10.03.2003 günlü kamuoyu duyurusunun bir örne ği ekte
gönderilmi şti r.

KAMUOYU DUYURUSU
Türkiye Barolar Birli ğinin 09.03.2003 günlü Yönetim Kurulu toplant ı sı nda
hukuk şehidimiz Say ı n Av. Ali Günday an ı sı na düzenlenen "Yılın Hukukçusu
ödülünün" "Uluslararas ı Kamuoyunun olumsuz önyarg ı larıyla yaln ı zl ığa itilmi ş
bir toplumun, Özgür ve insanca ya şama isteğine, Uluslararas ı Hukuk zemininde
ve anayasal düzeyde me şruiyet kazand ı rmak için, yar ı m yüzy ıı l a şan bir
zamandan beri verdi ği hukuk sava şı nedeniyle Kuzey K ı brı s Türk Cumhuriyeti
Cumhurba ş kan ı Sayı n Rauf Denktaş'a verilmesine" karar verilmi ştir.
Türk ve Dünya kamuoyuna sayg ı ile duyurulur.
Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu
Ad ı na
Ba şkan Av. Özdemir ÖZOK
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CÜNCAY ANtSINA

Denktaş 'y ı b
lu ANKARA
(Cumhuriyet) - Türkiye

Barolar Birli ği (TBB)
öldürülen eski
Gümüş hane Barosu
Başkanı Ali Günday adam
düzenlenen "Y ılın
Hukukçusu" ödülünün, bu
yı l KKTC Cumhurbaşkani
Rauf Denkta ş 'a
verılııı esini kararlaştırdı .
TBB Başkanı Ozdernir
Ozok, ödülün, yaln ızlığa
itil ıniş bir toplumun özgür
ve ııı sanca ya şama
isteğ ine uluslararas ı
zeminde me şruiyet
kazand ı rmak için yar ım
yüzy ıldır hukuk sava şı
veren KKTC
Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş 'a layık
g6rüldüğ ünü bildirdi.
350

• 27. Olağan Genel Kurul
Çalışma Raporu

MUAMMER AKSOY- U Ğ UR MUMCU ETKINLIKLERI

MUAMMER AKSOY
U Ğ UR MUMCU
ETK İ NL İ KLER İ

•

27 Olağan Gene/Kurul
Ca/ısına Raporu

351

MUAMMER AKSOY U Ğ UR MUMCU ETK İ NL İ KLER İ

MUAMMER AKSOY - UĞUR MUMCU
ETKİNLİKLERİ

Kalpaksı z Kuvay-i Milliyeciler" Muammer AKSOY ve U ğur MIJMCU'nun
an ı ları na çal ışma dönemimiz içerisinde çe şitli etkinlikler düzenlenmi ş ve Birlik
Baş kan ı m ı z konu şmalar yapm ışt ı r.
Etkinliklerin programlar ı ile, Birlik Başkan ı m ızı n 24 Ocak 2003 tarihli
panelde yaptığı konuşma a şa ğıdad ı r.

Muammer AKSOY ve U ğur MUMCU'yu
anma haftas ı nedeniyle gerçekleştirilecek
"Demokrasi ve Terör" konulu Aç ı k oturum
27 Ocak 2002 - ANKARA
Konu

Demokrasi ve Terör

Yöneten

Önder SAV
(TBB Önceki Ba ş kan ı )

Konu ş macı lar

: Oktay EKŞİ
(Gazeteci Yazar)
Tuncay ÖZKAN
(Gazeteci Yazar)
Prof. Dr. Eralp ÖZGEN
(TBB Önceki Ba şkan ı )
Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUO Ğ LU
(Ankara Barosu Önceki Ba şkan ı )
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MUAMMER AKSOY• U ĞUR MUMCU ETKiNL İKLERi
24 Ocak 1990 günü öldürülen gazeteci yazar U ğur MUMCU'nun ölüm
yı ldönümü nedeniyle yap ı lan 23 Ocak 2002 günlü kamuoyu duyurusu:
Her yeni yı l ı n 24 ve 31 Ocak günleri toplumsal belleğimiz ac ı larla
uyarı lmaktad ı r. Çünkü 24 Ocak 1993 günü U ğur MUMCU, 31 Ocak 1990
günü Muammer Aksoy, ayd ı nl ı k karşı t ı karanl ı k güçlerin temsilcileri taraf ı ndan
katledilmi ştir.
Milyonlarca görmeyen göz, sa ğı r kulak ve derin sessizlikten olu şan
toplumsal yap ı m ı zda, ışı k gibi parlayan iki güzel insan aram ızdan bilinçli olarak
al ı nm ıştı r.
Cumhuriyetin kazan ı mları n ı ya şamları u ğ runa savunan, tam
ba ğı ms ı zl ı ktan, ulusal egemenlikten, hukukun üstünlü ğ ü ve insan hakları ndan,
ayd ı nl ı k gelecekten ödün vermeyen Muammer Aksoy ve U ğur Mumcu'nun aziz
hatı raları önünde saygı ile eğiliyor, ilkelerinin ilkelerimiz oldu ğunu bir kez daha
yineliyoruz.
Özgür, ça ğda ş , demokratik, hukukun ve eme ğin en yüce de ğer oldu ğu,
güzel bir ülke ve temiz bir toplumda, karde şçe yaşamak en büyük özlemimizdir.
Türkiye Barolar Birli ği olarak bu değerlerin yaşama geçmesi için duraksamadan
çal ışarak, bu yolda yaşamları n ı yitirenlerin an ı ları n ı sonsuza dek ya şataca ğı z.
Kamuoyuna sayg ı ile duyurulur.

TOD Ba şkan ı Av. Özdemir ÖZOK'un, U ğur MUMCU haftas ı etkinlikleri
çerçevesinde İ stanbul Barosu Ba şkanl ığı tarafı ndan 24 Ocak 2003 tarihinde
düzenlenen "Aydınlara Karşı Sulkastler ve Hukuk Devleti' konulu Panelde
yap m ış oldu ğu konusma:
Muammer Aksoy-U ğur Mumcu isimleri an ı ld ığı nda Türkiye'nin ayd ı nl ı k
yüzü ça ğrış makta, ulusal ba ğı ms ızl ı k, demokrasi, insan haklar ı , hukukun
üstünlü ğü gibi kavramlar anlam kazanmakta ve bu isimlerle özde ş leşmektedir.
Dü ş üncelerinden ve ilkelerinden ödün vermeyen bu iki güzel insan s ı rf bu
nedenlerle, ayd ı nl ı klardan korkan, kendilerini gizleyen karanl ı k güçler taraf ı ndan
haince katledilmi şlerdir.
Güzel bir dünya dü şüncesinin yürekli savunucusu olabilmek, bunun a ğı r
sorumlulu ğu alt ı nda ezilmeden onurunu ta şıyabilmek her insana nasip olmaz;
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ayrı ca böyle davranmak herkesin harc ı değildir. BU iki güzel insan tüm bunlar ı
ba şarabilmi ş ve ayd ı nl ı k yüreklerde ölümsüzleş mi şlerdir.
Bazı insanlar vard ı r; toplumun esenli ği ve mutlulu ğu için kendi can
güvenliklerini önemsemezler, toplum dü şmanları nı n boy hedefi olmaktan
korkmazlar, kendileri için bir şey istemeyi küçüklük", "namertlik" sayarlar.
Sunulan dünya nimetlerini" ellerinin tersi ile geri çevirirler, bu soylu insanlar
alçakgönüllülü ğü ve sadeli ği bir erdem bilirler, insanl ı k tarihi bu soylu insanlara,
bu yurtseverlere ba ş sayfada ve ba ş köşede yer açar. Bu örnek insanlar,
ölümlerinden sonra da toplumun ve sevenlerinin belle ğinde ve yüreğinde
ya şarlar. Arkaları nda ideallerini, onurlar ı n ı ve örnek ya şamları n ı b ı rak ı rlar, yı llar
geçse de sanki hala atan bir kalp, üreten bir beyin ve yazan bir el gibidirler. Bu
özellikleriyle kendinden sonra gelenlere de esin kayna ğı olurlar. Hele bizim
toplumumuz gibi, kendisinin yerine bir ba ş kas ı n ı n düşünmesini, yazmas ı nı ,
davranmas ı n ı , mücadele etmesini ve özveride bulunmas ı n ı bekleyen insanlar ı n
çoğunluk olu şturdu ğu bir yap ı da ayd ı nl ı k yarı nlar u ğruna kara topraklara giren
bu kahramanlara olan borcumuzun ödenemeyece ği kan ıs ı ndayız. Belki onlar ı n
savunduğu değerlere sahip ç ı karak bizlere dü ş en görevi bir parça da olsa yerine
getirmi ş olabiliriz.
Bu günlerde bu iki yi ğit insan ı n yokluğunu ve eksikliğini çok daha a ğı r
hissetmekteyiz. Ulusall ı k ad ı na, egemenlik ad ı na, Atatürk ilke ve devrimleri
ad ı na, Laik Cumhuriyetin kazan ı mları ad ı na, çağdaş değerler ve ayd ı nl ı k yarı nlar
ad ı na yaşad ığı m ız tüm olumsuzluklar nedeniyle Aksoy ve Mumcuyu özlemle ve
birazda s ı k ı larak, utanarak an ı yoruz.
U ğur Mumcu, Muammer Aksoy'dan söz ederken "tek ba şı na bir siyasal
parti kadar etkili" derdi, Muammer Aksoy da, U ğur Mumcu için "tek ba şı na bir
ordu kadar etkili" derdi. Bu iki ölümsüz insan ı n benzer yanları da çoktu. Onlar,
duyars ızl ığı n, f ı rsatçı l ığı n kol gezdi ği ça ğım ı z koşulları nda, insanlI ğı n en yüce
birikimlerinin p ı rı lt ı ları n ı taşıyan birer y ı ld ız gibi göründüler ve gözümüzden
uzakla ştı lar. Y ı lmad ı lar, sahte değerler karşıs ı nda eğilip bükülmediler. En
dayan ı lmaz en çileli koşullarda dahi yüreklerindeki yurt sevgisinin ate ş ini biran
bile söndürmeden, yi ğitçe ve onurla mücadelelerini sürdürdüler. Nemelaz ı mc ı l ı k,
vurdumduymazl ı k onlara yabanc ı yd ı . Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerini
kendilerine bayrak yaparak insanl ı k tarihinde yepyeni bir ça ğı n açı lmas ı na
öncülük etmi ş ve ça ğı n ı n tüm sorunlar ı n ı yüreğinin derinliklerinde duymu ş olan
Jakoben devrimcinin üstün sorumluluk bilinci de onlarda ya şı yordu. Yak ı n
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tarihimizin hiçbir önemli toplumsal sorununu Aksoysuz veya Mumcu'suz
düşünemeyiz.
Ülkemizin demokratik sosyal geli ş iminde önemli bir kö şe taşı oluşturan
1961 Anayasas ı n ı n do ğu ş ve biçimleni ş sürecinde Anayasa Komisyonu sözcüsü
olarak Aksoy vard ı r, özellikle, bu Anayasan ı n açtığı yeni ufukları n ba şl ı ca
unsurunu olu ş turan sosyal devlet ilkesinin kabulü, çok geni ş ölçüde Aksoyun
üstün müzakerecilik yetene ğ i ve ikna gücü sayesinde sa ğlanabilmi ştir.
Ülkemizin do ğal zenginliklerine uzanan uluslar aras ı sermayenin sömürusü
karşı sı nda direnen yurtsever güçlerin ön saflar ı nda Aksoy vard ı r. Özellikle ulusal
petrol davas ı na sa ğlad ığı katkı lar dolayıs ı yla, bir dönem Aksoy ve petrol
sözcükleri birlikte an ı msanmaktayd ı . 1960'lara do ğ ru Siyasal Bilgiler Fakültesi
dekan ı n ı n bakanl ı k emrine al ı nması yla patlak veren olaylardan ba ş lamak üzere,
üniversite özerkli ğ i sorununun gündeme geldi ği a ş amada Aksoy, yine ön
saflarda yer alm ıştı r. Memurlar ı n sendikal haklar mücadelesinde ba ş indan beri
destek veren ve bu konuda "TÖS Boykotu' üzerine yazd ığı iki ciltlik yap ıtı ,
ki şili ğ indeki mücadelecilik ve bilim adaml ığı özelliklerinin kan ıtlarindan biridir.

Birbirini bütünleyerek uzayan bu zincirin saymakla bitmeyecek halkalar ı n ı n
her birinde, Mumcu'nun da ayr ı dü ş ünülmesi ve unutulmas ı mümkün olmayan
bir yeri ve önemi vard ı r. Mumcu, 'Kalpaks ız Kuvay- ; Milliyeci"lerin en son
örneklerindendir; Ama bu özelli ğ i, onu Kuvay-i Milliye ruhunu anlamakta güçlük
çeken kimilerinin sand ığı n ı n aksine, demokrat ve anti-militarist olmas ı n ı n
engelini de ğil, ba şl ı ca gereğini olu şturmu ştur. Dolay ı sı yla, komprador
burjuvazinin hizmetindeki militarizmin azg ı nla ştığı donemlerden biri olan 12
Martta, "Kalpaks ı z Kuvay-i Milliyeci"nin 'Sak ı ncal ı Piyade" olmas ı doğald ı r.
Mumcu ayn ı ad ı taşıyan ünlü sahne yap ı tı yla militarizme unutulmaz b ı r darbe
indirmesini bilmi ştir.

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizmin dünya egemenli ğinin sars ı ntı ya
uğrad ığı bir dönemde, kuzeyimizde bu sistemde çatlama anlam ı na gelen b ı r
devletin kurulu şunun ard ı ndan, halk egemenli ğ ine dayanan ve mazlum
milletlerin kurtulu ş u hareketinin ilk somut kazan ı mları ndan biri olarak
doğmu ş tur. 'Yeni Dünya Düzeni'nin kurulu şuyla birl ı kte, do ğu bloğunda
yörüngesine katmay ı başarm ış olan emperyalizm ı n, dünya egemenli ğini
korumak amac ı yla mazlum milletler üzerindeki ekonomik ve siyasal denetimini
yoğunlaştı rmaya yöneldi ğ i günümüzde, Cumhuriyete yönelik sald ı rı lar da
artm ıştı r. Ayn ı amaca yönelmi ş olsalar da bu sald ı rı lar de ği ş ik görünümler
• 27 0/aŞan Genel Kurul
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ta şı maktad ı r. Cumhuriyetin ekonomik ve ahlaki temellerini sald ı rı ları n ı n ba ş
hederı olarak seçmiş olan köş e dönmeci neo-liberaller; psikopatl ığı Müslümanl ı k
sanan ve Lozan dü şman ı gözü dönmü şler, ı rkç ı ayrı mc ı lar, numarac ı
Cumhuriyetçiler,, hepsi ama hepsi, özünde ayn ı amaca yönelmi ş lerdir. İşte
bunları n hepsinin karşı s ı nda U ğur Mumcu, kalemiyle ve yüreğiyle en ön saflarda
sava şmaktayd ı . Bu günler onun günleriydi, ya şad ığı m ız olumsuzluklar bizi ona
daha çok yaklaştı rmakta, onu daha çok hissetmemize ve ya şamam ıza neden
olmaktad ı r. Şu sözleri geçti ğimiz bu süreçte sürekli olarak kulaklar ı mda
ç ı nlamaktad ı r, "...ve bizler ilerici Türk ayd ı nları , 31 Mart' ı n ağzı salyal ı
gericilerine yenilmedik, yendik. Kurtulu ş Savaşı 'nda emperyalist oyunlar ı na ve
iç hayı nlara karşı Kuvay-i Milliye olduk, yendik. 27 May ı s öncesi bir avuç
inançl ı gençtik, yenilmedik yendik. 12 Martta diz çökmedik ve ş imdi bir ayd ı n
ordusuyuz. Bu teröre bu kanl ı silahlara karşı , o yenilmez tek güç, halkla
beraber tek yumruk, tek bir yürek gibi dimdik duraca ğız. Biliriz ki; cesur bir
kez, korkak bin kez ölür"
Aksoy ve Mumcu ayn ı yolun yolcusuydular. Yolun ne oldu ğ unu söylemeye
gerek var mi?
Uygarl ı k tarihi boyunca insan ı n insanla şrnak için yürüdü ğü yoldur bu!..
Evrensel ad ı "Ayd ı nlanma"d ı r; Anadolu'nun tarihsel ko ş ulları nda "Kemalizm diye
an ı l ı r; Atatürkçülüktür, Laikliktir, Cumhuriyettir, Demokrasidir; buradan
hareketle insan ı n gerçek kimli ğini arayı p bulmas ı yolunda öğ retinin "en hakiki
mürş it"in kim ve ne olduğ unu saptamak kolayla şı r. Aksoy ve Mumcu'nun
dostluklan yaln ız ki şisel değil, düş ünsel düzeyde yak ı nl ığı n, paylaşı m ı n,
ortakl ığı n ürünüdür. Bu anlamda yollar ı tek ve ayd ı nl ı k yol olan sürekli devrim
ve aksiyondur.
Ünlü ozan ı m ı z Nazı m Hikmet bir şiirinde, "Fikir" için şöyle demektedir;
"0 ŞAHLANMI Ş B İ R KAVGA ArI,
KALIN KABZALI B İ R SAVAŞ KILICIDIR.
BU ATA ATLAYACAK YÜREK
VE BU KABZAYA B İ LEK GEREK...
Ş iirdeki tan ı ma uygun olarak Aksoy ve Mumcuda hem yürek hem bilek
vard ı . ikisi de hepimize çok şey öğ rettiler. Hepimiz ayn ı yolun yolcusuyuz.
Ölüm, doğ um gibi ı nsan içindir. Öldürülmemek için fikir de ği ştiren ve
"Ayd ı nlanma" yolundan sapan döneklerde ölecektir. Üstelik sapm ış olarak
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öleceklerdir. İ nsanl ı k onurunu benli ğinde ta şı yarak ya şaman ı n mutlulu ğunu
duyumsayana, ölüm ho ş geldi, sefa geldi. Ölürken Goethe'nin son sözü; "biraz
daha ışı k" biz ya ş amak için diyoruz ki "ülkemiz için tümüyle ve sürekli ayd ı nl ı k".
Bu iki güzel insan ı n hatı raları önünde saygı ile eğiliyor, beni dinledi ğiniz için
teşekkür ediyor, sayg ı lar sunuyorum.
Av. Özdemir 6/OK

Av. Özdemir Özok'un Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm y ı ldönümünde
mezar ı ba şı ndaki konu ş ması .
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U Ğ UR MUMCU - MUAMMER AKSOY ANISINA ORTAK
ETK İ NLiK

M İ LLETVEK İ Lİ DOKUNULMAZLI Ğ I VE
YOLSUZLUKLAR

TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ TÜRK HUKUK KURUMU ANKARA
BAROSU

31 OCAK 2003 - ANKARA
PROGRAM - U ğur Mumcu - Muammer Aksoyun Sesleri
Dinleti
Açış Konuş mas ı
Avukat Özdemir ÖZOK - Türkiye Barolar Birli ği Ba şkan ı
Dia Gösterisi
Açı k Oturum
Konu: Milletvekili Dokunulmazh ğı ve Yolsuzluklar
- Yöneten: Avukat Semih GÜNER - Ankara Barosu Ba ş kan ı
- Konu şmacılar: Doç. Dr. Metin FEYZ İ OĞ LU - A. Ü. Hukuk
Fa k. Öğr. Ü.
Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER- A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak.
Öğr.Ü.
- Tuncay ÖZKAN . Çukurova Medya Grup Ba ş kan ı
Avukat Talay ŞENOL - Türk Hukuk Kurumu Ba ş kan ı
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SİVAS OLAYLARI
Aradan geçen y ı llara karşı n, ac ıs ı n ı hala yüreğimizde ta şı d ığı m ız "Sivas
Olayları ' ile ilgili alarak çal ış ma dönemimiz içerisinde yap ı lan kamuoyu
duyuruları aşağıdad ı r.
Ayrı ca, "Sivas Davas ı "n ı n gelecek ku şaklara, hukuki ve siyasi tarihimize
kal ı cı bir biçimde intikalini sa ğlamak için TBB Ba ş kan ı Av. Özdemir ÖZOK'un
Başkanl ığı nda Sivas Davas ı Müdahil Avukatlar Komisyonu" üyelerinin 07 Ekim
2002 tarihinde yapt ı kları toplantı sonucunda, Ba şkanl ığı na Av. Erdal
MERDOLurı seçildi ği; Av, Mehdi BEKTA Ş ve Av. Ali SARIGÜL'den olu şan "Sivas
Olayları Yayı n Kurulu" kurulmu ştur.
Komisyon 08 Ekim 2002 tarihinden beri çal ış maları n ı sürdürmektedir.

"SİVAS OLAYLARI" ile ilgili 02 Temmuz 2001 gün/ü
kamuoyu duvurusu
02 Temmuz 1993'teki Sivas Katliam ı n ı n üzerinden 8 yı l geçti, gecen bu
süre içinde ülkemiz tarihine sürülen bu kara lekeyi unutmad ı k; Yakı larak
öldürülen ayd ı nları m ıza, sanatç ı ları m ıza duydu ğumuz üzüntü ve ac ı lar artarak
bugünlere kadar ta şı nd ı . Tek tesellimiz, bu kara günü ya şatan kara yüreklilerin
yargı lanarak hak ettikleri cezaya çaptı rı lm ış olmaları d ı r. "Cumhuriyet Sivas'ta
kuruldu, Sivas'ta y ı kı lacak", " Şeriat gelecek", "Laik düzen y ı k ı lacak",
sloganlarıyla 7,5 saat süre ile Sivas caddelerini inleten ve 36 cana Mad ı mak
Otelini yakarak k ıyanları n insanl ı kla uzaktan yakı ndan ilgileri yoktur. Bu insan
benzeri yarat ı kları n temel amac ı Atatürk'ün kurdu ğu demokratik laik
Cumhuriyeti yı karak yerine teokratik bir düzen getirmektir. Ancak bu ki şiler ve
bunlar gibi dü şünen çağd ışı insanlara ş unu hatı rlatmak isteriz; Kurtulu ş Sava şı
sonrası kazan ı lan topraklar üzerine kurularak, bizlere emanet edilen
Cumhuriyetimizin tüm kazan ı mları n ı sonsuza dek koruyacağı m ızı bir kez daha
haykı rı rız. 8 y ı l önce Mad ı mak Otelinde canlar ı n ı veren yurtta şları m ızı özlemle
an ıyor, hatı raları önünde sayg ı yla eğiliyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Türkiye Barolar Birli ği
Baş kan ı
Av. Özdemir ÖZOK
• 27 Olağan Genel Kurul
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2 Temmuz 2002 günü Sivas ola ylarının 9. yı l dönümü
nedeniyle yapılan kamuoyu duyurusu
Bugün, toplumsal ya şam ı m ı zda kara bir leke olarak kalan ve belle ğimizden
hiç silinmeyen, Sivas olayları nı n 9, y ı l dönümüdür. Aradan ne kadar zaman
geçerse geçsin, laik toplumu olaylar ı ve olaylarda yak ı larak öldürülen canları hiç
unutmayacakt ı r. Temel i ş levi insanlar aras ı nda dostluk, sevgi, bar ış ,
yard ı mla ş ma ve kardeş lik duyguları nı geli ştirmek olan din ad ı na, sergilenenleri
unutmak mümkün de ğildir.
Bir ay süre ile tüm dünyan ı n ilgisini çeken F İ FA futbol şampiyonas ı nda
ya şanan insani ili şkiler karşı sı nda, 9 y ı l önce Sivas'taki kara günü unutmak
mümkün mü? Almanya, Isveç, ingiltere gibi asaletin ve kök ba ğı n ı n çok önemli
bir değer olduğu ülkelerin ulusal tak ı mları nda, her renk ve tipte insan ayn ı forma
altı nda ter dökmekte ve kardeşçe davran ış lar sergilemektedir. Avrupa'y ı kas ı p
kavuran 1930'lu y ı lları n Hitler Almanyas ı n ı bu denli uygar kı lan değerler,
ülkemiz insan ı n ı n büyük çoğunlu ğunda Anadolu kültürü kaynakl ı olarak vard ı r.
Ne zaman iki dini referans olarak göstererek, Arap kültürü kaynakl ı yobaz ve
dayatmac ı anlay ış güçlendiği an, ülkemizde Sivas benzeri olaylar ya şanm ıştı r,
Sivas olayları ve benzeri olaylar ı n zaman zaman hangi odaklar tarafı ndan
sergilendi ği, hangi retlekslerle insanlar ı n ac ı mas ı zca katledildi ği, ba şka bir
anlatı mla bu olayları n toplumsal ve sosyolojik geli şimleri, san ı kları n yargı laması
s ı ras ı nda incelenerek kesin bir hükme varı lm ıştı r. Burada aç ı kça, ayd ı nl ığa,
ça ğdaş l ığa, hoşgörüye, uzla şı ya, sevgiye, dostlu ğa, kardeş li ğe, özetle
demokratik, laik, sosyal hukuk devletine ba şkald ı r ı vard ı r. Yakı n tarihimizde, bu
dü şüncelerle bir çok kanl ı olay ya şanm ıştı r.
Geli şen, değiş en bilim ve teknolojilerle giderek küçülen dünyam ızda,
insanlar ı yönlendiren uluslar üstü hukuk ve insan haklar ı kavramları karşıs ı nda,
yerel kültürlerin ve dini taassuplar ı n tutuculu ğundan arı nd ı kça toplumlar huzur
toplumu olmaktad ı r.
Atatürk'ün kurdu ğu ve hedefini Muass ı r Medeniyetler" olarak belirledi ği,
demokratik laik Cumhuriyet y ı llar önce bu dü şüncelerle kurularak bizlere
emanet edilmiştir. Bu emanetleri, bu kazan ı mları korumak bizim ya şam
gücümüzü olu şturmaktad ı r.
Bu duygu ve düşüncelerle, 9 y ı l Sivas'ta Mad ı mak Oteli'nde canlar ı n ı
veren laik ayd ı nlarım ı zı özlemle an ı yor, aziz hat ı raları önünde sayg ı ile
eğiliyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyülur.
Türkiye Barolar Birli ği
• Ba şkan ı
Av. Özdemir ÖZOK
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Yönetimimiz ve Baroları m ız ABD ve İ ngiltere'nin bölgedeki enerji kaynaklar ı n ı n
üretim ve arz ı n ı denetim alma ve Ortadoğu'ya yönelik emperyalist politikalar ı n ı yaşama
geçirmek amac ıyla, Uluslararas ı Hukuku, Birleşmiş Milletleri ve Dünya Kamuoyunu hiçe
sayarak baş lattığı savaşa sürekli karşı çı kmış ve bu görü şünü her platformda dile
getirmiştir.
Bu konudaki duyuru ve kamuoyu aç ı klamaları aşağı dad ı r.

Amerika'da yaşanan terör ola yları sonrası başlatılan harekata;
Hükümetin. TBMM'nden "s ınırsız ve süresiz" olarak asker
gönderme yetkisi almasına ilişkin 12 Ekim 2001 «ünlü kamuoyu
duyurusu
11 Eylül 2001 günü Amerika'da ya şanan terör sald ı rısı ndan sonra gelişen
olaylardan etkilenen Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10 Ekim 2001 günü
hükümete "s ı n ı rsız ve süresiz asker gönderme ve topraklar ı m ızda asker bulundurma"
konulannda yetki vermesi ile çok kritik bir sürece girmi ştir.

Türkiye, "uluslararas ı barışı koruma" ad ı na 1950'den bu yana birkaç kez yurtd ışı na
asker göndermi ştir. Ancak, Birleşmiş Milletler ve NATO gibi uluslararası teş kilatları n
saygı n bir üyesi olan laik ve demokratik Türkiye, bu kez daha hassas bir konumdad ı r.

Hükümetin, NATO karar ı nedeniyle Anayasa'n ı n 92'nci maddesine göre,
uluslararas ı anlaş malardan doğan yükümlülük gereği zaten asker gönderme yetkisi
varken, TBMM'ne giderek sorumlulu ğu muhalefetle de payla şmak istemesi takdir
edilecek bir durumdur. Ancak istenilen ve verilen yetkinin "s ı n ı rsız ve süresiz" olmas ı
diploması dahil bir çok alanda tart ış ma yaratacak bir olgudur.

lç ve d ış sorunlarla bunalan hükümete bu geni ş yetkinin devri son derece
sakı ncal ıd ı r. Mutlaka verilen yetkinin s ı n ı rları çizilmeli ve içi doldurulmal ıyd ı .
Yurtta Bar ış , Dünyada Barış ilkesine yürekten inanan Türk halk ı , hükümetin
bugünkü yaşanan süreçte 'sıcak savaşa katılmaması ndan" yanad ı r.

Türkiye Barolar Birli ği, s ı n ı rsız ve süresiz yetkilerle donat ı lan hükümetten sorumlu
ve güvenilir bir devlet anlayışı sergilemesini, s ıcak savaşa fiilen katı lman ı n getireceğ i
olumsuzluklan dikkatle değerlendirmesini beklemektedir. Öte yandan, bu tür duyarl ı
koşullar öne sürülerek özgürlükleri daha k ı s ıtlayacak yollara gidilmemesi gere ğini de bir
kez daha vurgulamak isteriz.
.
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Kıbrıs sorunu ve Kuzey Irak'taki gelişmeler nedeniyle yap ılan
03.12.2001 günlü kamuoyu duyurusu
Türkiye, a ğı r ekonomik koşulları n sorunlar ıyla boğu şurken, son günlerde d ış
politikada baz ı oldu bittilere getirilmek istenmektedir.
K ı brıs'ta, Yunanistan sayesinde, güney yönetiminin Avrupa Birli ği'ne al ı nmas ı ve
KKTC ile Türkiye'nin tüm Avrupa ile karşı karşıya getirilmesi çabalar ı yoğunlaşmaktad ı r.
Türkiye'nin Uluslararas ı hukuku ihlal eden Sampson darbesine kar şı 1960 Londra Zürih
antlaşmalann kendisine tan ıd ığı garantörlük sıfatıyla yaptığı harekat sonucu 27 y ı ld ır kan
dökülmesi önlenmi ş ve Türklerin güvenliği sağlanm ışken, şimdi yeniden s ı kı ntıl ı döneme
girme i şaretleri ortaya ç ı km ıştı r. Hukukun üstünlüğü ilkesi Avrupa'y ı da bağlar. Adada
kal ıc ı barışı n sağlanması için iki tarafın ç ı karlann ı gözeten bir hukuki zemin
oluşturmadan bu tür oldu bittilerle bir yere var ı lamayacağı açı ktı r.
Öte yandan, ABD'nin Irak'a müdahale ihtimalinin söz konusu oldu ğu ve Türkiye'nin
ağı r bir ekonomik kriz ya şad ığı bir dönemde Musul - Kerkük petrolleri gündeme
getirilerek Kuzey Irak' ın Türkiye'ye bağlanmas ı önerileri yapı lmakta, bazı siyasi
partilerimiz de buna göz k ı rpmaktad ı r.
Irak bağı msı z bir devlettir. Egemenlik ve toprak bütünlü ğüne saygı lı olmak gerekir.
Irak' ı n terörle bağlantısı ve desteği açı kça ortaya konulmadan ABD'nin istedi ği ülkede
istediği yönetimi devirme mant ığı hakl ı görülemez. Türkiye Irak konusunda yeni bir
maceraya girmemelidir. Atatürk'ün "Yurtta Banş , Dünyada barış" ilkesinden ödün
verilmemelidir.
Türkiye, d ış politikas ı nda, içinde bulunduğu ekonomik güçlüklerin komplesiyle
hareket edemez, etmemelidir. D ış politika çözümlerine uluslararas ı ilkeleri içinde ve
sağduyuyla ula şmak gerekir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
.

Ülkemiz siyasal olarak tarihinin en zor ve s ı kı ntı l ı iç ve d ış sorunların ı yaşarken,
ekonomik olarak da 2003 y ı l ı nda son yıllardaki en yüksek iç ve d ış borçları n ı ödemeye
hazı rlanmaktad ı r. Bütün bunlar ı AB ve Kıbrıs gibi son derece stratejik konular ı çözmek
zorunda olduğu bir dönemde, sonucu belli olmayan karanl ı k bir savaşa itilmekte, bir oldu
bitti ile karşı karşıya getirilmektedir.
Ya şad ığı m ız bu süreçte, hiç kimsenin ülke gelece ğini doğrudan ilgilendiren milli
konuları , iç politika malzemesi yapmaya hakk ı yoktur.
öncelikle, tüm gücümüzle SAVAŞA HAYIR diyor, uluslararas ı hukukun i ş lemesi
konusunda her türlü giri şimde bulunulmas ı n ı talep ediyoruz.
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U ğrad ığı insanl ı k d ışı Il Eylül sald ı ns ı ile kendi toplumu indinde büyük prestij
kaybeden ABD yönetimi gücünü ve etkinli ğini göstermek için tüm dünyay ı , tehdit eden
tavrı ndan üstelik de ban ş ad ı na vazgeçmeme kararl ı lığı ndad ı r. Bu kararl ı lı k kendinden
başka hiçbir güç tan ı mama noktas ına varm ıştı r. Bunun sonucu, uluslararas ı hukuku
tamamen çiğneyerek, kendi elleri ile dünya bar ışı n ı sağlamak için kurduğu Birleş mi ş
Milletler Örgütünü devre d ışı bı rakarak, ikinci kez Irak'a sald ı rmak noktası na gelmiştir.
Tüm bunlar ı yaparken; Türkiye'den karşı lanması mümkün olmayan "Limanları n
tamamı n ı n kullan ı lması , üslerin aç ı lması , Diyarbak ı r, S ı mak illerinde uzun y ı llar
konuşlanma gibi lojistik destek" yan ı nda, en önemlisi, konu şlanma nedeni ile ülkemizde
konuş lanan askerlerle çıkacak ihtilaflarda kendi hukukunun uygulanmas ı n ı istemektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, empe ıyalizm baskı ları sonucunda yarı sömürge durumuna
düşürülen Osmanl ı imparatorluğunun yı kı lması üzerine Kuvay-i Milliye anlayışı ile
Kurtuluş Savaşı sonucunda kurulmu ş saygı n bir ulus devlettir. Emperyalizme kar şı en
büyük bağı ms ızl ı k savaşı n ı yapm ış bir ulusun temsilcileri olan Türkiye Cumhuriyetinin
kurucuları , sava şın en son başvurulmas ı gereken bir yöntem olduğuna inanm ışlar ve bu
inanç "Yurtta Banş, Dünyada Ban ş" özdeyi şi ile ifade edilmi ştir.
Barış ve güven içinde ya şamak dünya üzerindeki bütün uluslar ın hakkı d ı r. Türkiye
şı
Barolar Birli ği, uluslann meşru savunma haklan d ışı nda, her türlü silahl ı çatışmaya kar
da
reddetmektedir.
Bu
ı
land
ığı
hukuk
d
ışı
bir
anlayışı
olduğu gibi, kuvvetin hak olarak alg
noktadan hareketle, insan haklar ı n ı n başı nda gelen ya şam hakkı na ve uluslararas ı
sözleşmelerde ifadesini bulan hukukun evrensel ilkelerine ayk ı rı silahl ı çatış maları
ayrı cal ı ksız kı namakta ve ülkemizin böylesi korkunç bir faciadan korunmas ı n ı
beklemektedir.
Türkiye doğrudan sava şa girmese dahi, yakla şı k 80 bin ABD askerinin ülkemizde
konuşland ı rı lacak olması , baş lı başı na ülkemiz için bir sorun olu şturacaktı r. Bu kadar
askerin ülkemizde ve özellikle Güneydo ğu Anadolu gibi henüz çok yakı n geçmi ş in
yaraları n ı sarmaya çal ıştığı bir bölgede konu ş lanmas ı , onarı lmas ı mümkün olamayacak
zarar ve kayıplara neden olacaktı r. Bu askerlerin üs d ışı nda iş leyecekleri suçlar
nedeniyle, ABD hukukunun uygulanacağı na iliş kin istek ve duyumlara ülke çap ı nda tüm
şı durmas ı zorunlu bir yurtseverlik borcudur. Türkiye
kurum ve kurulu şları n kar
Cumhuriyetinin eh büyük ba şarı ları ndan birisi, kapitülasyonlan Lozan Anla ş mas ı ile
tarihe gömmek ve ulus egemenli ğini tartışması z sağlamak olmuştur. Kurtuluş savaşı n ı n
taçland ı rdığı büyük başarı ları görmezden gelmek, onlan zaata uğratmak, say ısız tehlikeler
içermekte; ba ğı msı zl ı k ilkelerine, ulusal onurumuza ters dü ştüğü gibi Seyri
çağnştı rmaktad ı r. Ulusal Yargı yetkisinin büyük Türk Milleti ad ı na bağı msı z
mahkemelerce kullan ılacağı na ilişkin Anayasa kural ı ulusal egemenliğin olmazsa olmaz
koş uludur. Ulusal Egemenlik ile ba ğda şması olanaks ız bu kadar vahim bir giriş imin
telaffuz edilmesine dahi tahammül etmek mümkün de ğildir. Devleti yönetenlerin böylesi
şı s ı nda Türkiye
bir hataya dü şmeyeceği inancı ndayı z. Kamuoyuna yansıyan duyumlar kar
Barolar Birli ği, başta TBMM'si olmak üzere, Bakanlar Kurulunu, Yarg ı Organlann ı ve
bütün toplum kurulu ş lann ı geli şen olaylara karşı uyan ı k olmaya; çı kmas ı olası haks ı z
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karadan engellemeye çağı rmaktad ır. Al ı nan duyumları n gerçekleş mesi halinde bu
kararları alanlar tarih önünde mahkum olacak ve halk ı m ız bunları hiç bir zaman
unutmayacaktı r.
Ulusal ve uluslararası sorunları n barış içinde çözülmesi umut ve dile ğimizi yineliyor,
SAVAŞA HAYIR diyoruz.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Türki ye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ya p tığı değerlendirme
sonucunda;
- 8 Ocak 2003 Çarşamba günü saat 11:00'cle 74 Baromuzun uygun göreceği bir
etkinlik ya pması na ve "Savaşa Hay,,' konulu ortak metni kamuoyuna duyurulmas ı na
karar vermi ş tir.
Barolarımıza ve tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Uluslar arası iliş kilerde genel kabul görmü ş evrensel hukuk ilkelerinin uygulanmas ı
esastı r. Hiçbir güç hukukun üstünde değildir. Son günlerde ABD taraf ı ndan tı rmand ı rılan
İ rak Savaşı na yönelik davran ış lar ülkemiz için büyük bir tehlike olu şturmaktad ı r. Henüz
savaş söylemleri ortada yok iken bu konudaki duyarl ı l ığı mız, Türkiye Barolar Birli ği'nin
kurulu ş yı ldönümü olan 9 Ağustos 2002 günü yap ı lan bası n toplantısı nda "... son olarak

önemli bir konuya değinmek isterim Irak'a askeri bir harekat ın gerçekleşeceği
anlaşılıyor. ABDnin uluslar aras ı kural/arı hiçe sayarak ve uluslar aras, destekten
yoksun olarak buna kalkışacağı anlaşılıyor.., hiçbir gerekçe insan ımızın uzun yıllarda
sağladığı kazanımların ve bu yoldaki çabalar ın önüne set çekilmesini mazur

gösteremez... " biçiminde konuya dikkat çekilmi ştir.
Yine 15.12.2002 günlü Baro Ba ş kanlan toplantısı sonunda yayınlanan Türkiye
Barolar Birliğ i Yönetim Kurulu ve Baro Ba şkanlann ı n bas ı n açı klaması nda; "... hiç
kimsenin ulusumuzu ve ülkemizi tehlikeye atmaya ve sava şa sokmaya hakkı yoktur.
Masum insanlann ölümüne yol açacak hiçbir terör eylemi ve sava ş mazur görülemez.
Buna ayrım yapılmadan karşı çıkılmalıdır. Bölgemizde bir Sava şa Hayır diyoruz...

denilmiştir.
Son olarak 27.12.2002 günlü Türkiye Barolar Birli ği kamuoyu duyurusunda;

Türkiye doğrudan savaşa girmese dahi, yaklaşı k 80 bin ABD askerinin ülkemizde
konuşlandırılacak olması, başlı başına ülkemiz için bir sorun oluşturacaktır. Bu kadar
askerin ülkemizde ve özellikle Güneydoğu Anadolu gibi henüz çok yak ın geçmişin
yaralarını sarmaya çalıştığı bir bölgede konuşlanması, onarılması mümkün olamayacak
zarar ve kayıplara neden olacakt ı r. Bu askerlerin üs dışında işleyecekleri suçlar
nedeniyle, ABD hukukunun uygulanacağına ilişkin istek ve duyumlara ülke çap ında
tüm kurum ve kuruluşların karşı durması zorunlu bir yurtseverlik borcudur. Ulusal ve
uluslararası sorunların barış içinde çözülmesi umut ve dile ğimizi yinelıyor, SAVA ŞA
HAYIR diyoruz... " denilerek bu konudaki duyarl ı l ığı m ız dile getirilmi ştir.
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Tüm bu açı klamlara karşı n savaş, ad ı m ad ım yaklaşmaktad ı r. Gelişmeler üzerine
İ zmir Barosu Ba şkanl ığı 27. :2.2002 günlü 80-9207 say ı l ı yazısı ile "Türkiye Barolar
Birliği koordinasyon unda belirli bir gün ve saatte tüm Türkiye sath ında Avukatlann
basın açıklaması yapmas ı ve eylem önerisinde bulunmuştur.
.
06 Ocak 2003 EüflIü duyuru:
Ulusal ve uluslar aras ı iyi niyetli girişimlere karşı n savaş , ad ı m-ad ı m
yaklaşmaktad ı r. Savaşa her koş ulda karşı olan Türkiye Barolar Birli ği ve Barolar, savaş
karşıtı girişimlerinin bir devamı olarak, 8 Ocak 2003 günü saat 1 1.00'de her Baronun
uygun göreceği bir ,eylem ve yöntemle ekteki ortak bas ın açı klaması n ı kamuoyuna
duyuracakt ı r. Yine Ankara'da toplanacak olan baro ba şkanları ve Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu üyeleri 10 Ocak 2003 günü saat 13.00'de An ı tkabir aslanl ı yolda
cüppeleri ile yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak ve sava şla ilgili kaygı ları n ı
dile getireceklerdir.
Bilgilerinize saygı ları mla sunarı m.
.

08 Ocak 2003 günlü basın aç ıklaması :

Dünyan ın tek egemeni olduğunu ilan eden ABD, hem 11 Eylül sald ırısı sonras ı
kaybettiği prestijini yeniden kazanmak amac ıylahem de ba şta Irak olmak üzere,Orta
Doğu ve Orta Asya petrolleri ile dünya enerji kaynaklar ı m denetimi altı na almak için
kendi vatandaşları da dahil neredeyse dünyadaki tüm insanlar ın karşı ç ı kması na rağmen
sald ın ve savaşta ısrar etmektedir.
- Savaşı n hukuki dayana ğı yoktur, çünkü;
- BM silah denetçileri taraf ı ndan kitle imha silahlan konusundaki İ rak raporu henüz
düzenlenmemi ştir.
- Askeri müdahale için Birle şmiş Milletler karar ı bulunmamaktad ı r.
Tüm bu geli şmelere karşı n, ABD önleyici sald ın ad ı altı nda geli ştirdiği yeni plan ın ı
dünyaya dayatmaktad ı r.
Irak yönetiminin antidemokratik yap ıs ı , halkı na ve komşuları na yönelik saldı rganl ığı
insanl ı k için tehdit olu ş turan, biyolojik ve kimyasal silah üretimi gibi olgular kabul
edilemez, ancak ABD'nin bunlar ı bahane ederekuluslararası hukuku çığnemesi ve
dünyay ı yok sayarak Irak'a sald ı rması da asla kabul edilemez.
Ayn ı ABD İsrail'in Filistin halk ı n ı yok etmeye yönelik sald ı rı ve imha hareketleri
karşı sı nda sessiz kalm ış , ayrıca Dünyada kendi ç ı karları için kulland ığı di ğer
diktatörlükleri ve hanedan yönetimlerini destekleyerek, farkl ı standartları kural haline
getirmiş bulunmaktad ı r.
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ABD'nin yapt ığı hazı rl ı kları n İ rak'la sı n ı rl ı olmad ığı ,BM ve dolay ı s ı yla dünyan ı n
iradesini tümü ile teslim almaya, Körfez sava şı ile tutundu ğu, Orta Doğu Coğrafyası na
yerleşerek, oradan Avrasya ve Uzak Doğuya hakim olmaya çal ıştığı görülmektedir.
Türkiye'de on binlerce silahl ı askerini konu ş land ı rmak istemesi,y ı llarca kalacağı n ı
aç ıklaması , Trabzon'dan Mersin'e kadar yeni üs,liman ve havaalan ı talebinde bulunmas ı ,
ABD'nin kal ı c ı olduğu coğrafyan ı n bir bölümünün ülkemiz toprakları olduğunu
göstermektedir. Bu durum topraklar ı mızı savaş alan ı , insanları m ız ı da hedef durumuna
.
getirecektir.
Toprakları m ızda yabanc ı ülke silahl ı kuvvetlerinin bu çapta yerle şiminin
sağlanması .ikili anlaş malarla direnç noktaları önemli ölçüde k ı rı lmış olan Türkiye'yi
savaşa sürüklemenin ötesinde ba ğı msızl ığı mı zı n yok edilmesi sonucunu getirecektir.
Daha ş imdiden,ülkemize yerleştirilecek askerlerin i şleyeceği suçların hangi ülke
hukukuna tabi olaca ğı söylentileri bile bu tespit ve değerlendirmemizin en önemli
kan ıtıdı r.
Toprakları m ızda ABD'ye yeni üsler vermek, asker konu şland ırmak, limanları m ı z ı
açmak, kara ve demir yolları mız ı kulland ı rmak İstiklal sava şı ile taçland ı rd ığı m ız tam
bağı msızl ığı mı zı ve ulus egemenli ğimizi yok saymakla eş anlaml ı d ı r. Büyük Atatürkün
Bursa söyleviyle "Cumhuriyeti ve Tam Ba ğı msı zlığı Kollamak ve Korumak" görevini
verdiği bizlerin, bu olumsuzluklar ı kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tarihte
emperyalizme karşı en büyük bağı msızl ı k savaşı vermiş bir ülke olan Türkiye'nin,böylesi
bir emperyalist sald ırganl ığı n içinde ve yan ı nda yer almamas ı gerekli ve zorunludur.
Olağan d ışı günler ve koşullardan geçen ülkemizde,her hangi bir neden bahane
edilerek,Türkiye'nin her hangi bir yerinde ve bölgesinde ola ğanüstü yönetim biçimlerine
ve bu bağlamda insan haklan ihlallerine olanak sa ğlayacak giri ş imlerde bulunulmayacağı
hükümet yetkilileri tarafı ndan net bir biçimde ifade edilmelidir.
Savaş , insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesi, y ı kı m, açl ı k,
sefalet demektir. Savaş insanl ığı n geçmi şten bu güne biriktirdi ği maddi ve manevi
değerlerin tahrip edilmesi demektir.
Sava ş ,sayıs ı ş imdiden tayin edilemeyecek kadar masum insan ın ölümü, sakat
kalması , evinden, yerinden, yurdundan olmas ı ve çevrenin tahrip edilmesi demektir.
Uygarl ığı n ve geli ş mi şliğin gereği bu olamaz, insanl ı k ABD öncülüğünde gözü dönen
petrol tekelleri ile silah tüccarlar ı n ı n zorbal ığı na teslim olmamal ı d ı r. Türkiye'nin petrol ve
silah tekellerine kurban edilecek tek bir evlad ı da, harcanacak tek bir kurup da yoktur.
Kaldı ki savaş karşı l ığı maliyet analizleri ve pazarl ığı yapılmas ı onur kıncı d ı r. Bu noktada,
politik körlüğün ihanet çizgisine yakla ştığı n ı görmek ve anlamak gerekir.
Demokrasi ve özgürlük, bölge ulusları n ı n kendi iradeleri ile yarat ı lı r ve
sürdürülebilir. Kom ş ulanm ızla barış , daha ileri bir i ş birli ği ve dayan ışma içinde
yaşamal ıyız. Meydan,sava ş lobisine ve sava ş kışkırtı cıları na bı rakılmamal ı d ı r. Savaşa
karşı ç ı kmak insanl ığı n ve yurtseverli ğin temel koş uludur.
TBB ve Baroları m ız ulusal ve uluslararas ı sorunların barış içinde çözülmesini
öneriyor ve TÜM GÜÇLER İYLE SAVAŞA HAYIR diyorlar.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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Bugün ülkemiz ve tüm Dünya korkunç bir sava şı n öncesini ya şıyor.
İ nsanlar neden sava şacak? Bu sava şı ba şlatacak olanlar dahi savaşı n gerekçesini
aç ı kI aya m ı yorla r.
İ rak, BM kararları çerçevesinde silahs ızland ı rı larak halk ı na ve bölge ülkelerine karşı
tehdit olmaktan çıkarı labilecek iken, ABD ve ingiltere bölgedeki enerji kaynaklar ı n ı n
üretim ve arz ı n ı denetim altına alma ve Ortado ğ u'ya yönelik emperyalist politikaları n ı
yaşama geçirme amac ıyla uluslar aras ı hukuku ve Birleşmiş Milletler Örgütünün irades ı ni
tan ı maks ızı n sald ıracakların ı tüm dünyaya aç ı kça bildirmektedirler.
ABD'nin on binlerce silahl ı askerini Ülkemizde konuşland ı rmak istemesi,
Trabzondan Mersin'e ve lskenderun'a kadar üs, liman ve havaalan ı talebinde bulunmas ı ,
ABDnin kal ıcı olmak istedi ği coğrafyan ı n bir parças ı n ı n da ülkemiz topraklar ı olduğunu
açı kça göstermektedir.
Toprakları m ı zda ABDe yeni üsler vermek, asker konu şland ı rmak, limanları m ı zı
açmak, kara ve demir yolları m ızı kulland ı rniak kurtulu ş sava şı ile taçland ırd ığı m ı z tam
bağı ms ızl ığı mı zı ve ulusal egemenli ğimizi yok saymakla eş anlamlı d ı r. Mustafa Kemal'in
önderliğ inde tüm dünya devletlerine örnek olan ve Kurtulu ş Savaşı n ı baş latan TBMM bu
gün ABD askerini Türk topraklar ı nda konuşland ı rma kararı almaktad ı r. 0 dönemde
başarı l ı olamamış Amerikan mandac ı l ığı fikri ne yaz ı k ki bugün gerçekle ştirilmek
istenilmektedir. Üstelik bu karar, Türk halk ın ı n savaşa karşı olması na rağmen al ı nmak
istenmektedir.
İş in en dikkat çeken yan ı da insan yaşamı üzerinde dolar pazarl ı kları n ı n yap ı l ı yor
olmas ı d ı r Hiçbir düşünce ve gerekçe böyle bir pazarl ığı hakl ı gösteremez.
Emperyaliznıe karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı n ı veren Türk Ordusunun bugün
ülkemizin güvenli ği ve bağı msızl ığı ile doğ rudan ilgisi bulunmayan bir sava şı n içine
"siyasi bir kararla" sokulmak istenmesi Büyük Atatürk'ün "Yurtta Bar ış , Cihanda Bar ış"
ilkesi ile de ba ğdaş mamaktad ı r.
BM silah denetçilerinin raporlar ı , tüm dünyada yap ı lan savaş karşıtı gösteriler, sivil
toplum örgütlerinin direni şleri dahi ABD ıi Irak'a sald ı rma kararından vazgeçiremiyor,
Irak' ı n yakı n komş usu olan ülkemiz sava ş alan ı haline getirilmek isteniyor.
Birleşmiş Milletler Antlaşması n ı n 1.maddesinde Birleşmi ş Milletlerin amaçlar ı ;
"Milletleraras ı barış ve güvenli ğ i muhafaza etmek, ve bu maksatla; bar ışı n uğrayacağı
tehditleri önlemek ve uzakla ştı rmak ve her türlü sald ı rma fülini veya bar ışı n ba ş ka suretle
bozulmas ı halini ortadan kald ı rmak üzere, müessir mü şterek tedbirleri almak; bar ışı n
bozulmasın ı intaç edebilecek milletleraras ı mahiyette uyu ş mazl ı klann veya durumlar ı n
düzeltilmesini veya çözülmesini, adalet ve devletleraras ı hukuku prensiplerine uygun
olarak bar ış yollan ile gerçekle ş tirmek.....olarak belirtilmi ştir. Yine antlaş man ın 51
maddesinde; 'i şbu antlaşman ı n hiçbir hükmü, BM üyelerinden birinin silahl ı bir
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sald ı rmaya hedef olmas ı halinde, Güvenlik Meclisi milletleraras ı barış ve güvenli ğin
muhafazas ı için lüzumlu tedbirleri al ı ncaya kadar, tabii olan münferit veya mü şterek
meş ru müdafaa hakkına halel getirmez....denilerek uluslararas ı hukuk me ş ru savunma
dışı nda her türlü sava şı yasaklam ıştı r. Uluslararas ı hukukta meşruluğu belirleme yetkisi
münhası ran hiçbir ülkenin tekelinde değildir. ABD ve müttefiki İ ngiltere'nin güce
dayanarak kendi kendilerine me şruiyet tan ı maları n ı n hiçbir hukuki değeri yoktur.
İ kinci Dünya Sava şı sonras ı uluslararas ı uyu şmazl ıkları hukuk ve bar ış yolu ile
çözmek için akdedilen Birle şmiş Milletler Antla ş mas ı na uygun bu yolda bir karar
verilmeden ülkemizin sava şa sokulmas ı , Türk Silahl ı Kuvvetlerinin yabanc ı ülkelere
gönderilmesi ya da yabanc ı ülkelerin Silahl ı Kuvvetlerinin Türkiye'de bulunmas ı ve baş ka
ülkelere gitmelerine izin verilmesi 'uluslararas ı hukukun meş ru sayd ığı bir hal
OLMAYACA Ğ I gibi Anayasam ı zı n 92.maddesine de ayk ı rıdır.
Demokrasi ve özgürlükler sava ş la değil barışla yaşama geçerler. Türkiye Barolar
Birli ği ve Ankara, istanbul ve izmir Barosu olarak tüm gücümüzle sava şa hayı r diyor,
başta Say ı n Cumhurbaş kanı olmak üzere Ana Muhalefet Partisine ve Mecliste görev
yapan en az 110 Milletvekiline Meclisten geçmi ş tezkere için dava açma ça ğrı sı , tüm
milletvekillerine Meclise getirilecek olan tezkerelere ret oyu verme ça ğrıs ı yapıyor, bunun
hem insanl ı k, hem yurtseverlik ve hem de hukukun üstünlü ğüne sayg ı çerçevesinde
değerlendirilmesi gereğine inan ıyoruz.
YARIN ÇOK GEÇ OLAB İ L İ R.....
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Türkiye Barolar Birli ği
Ankara Barosu
istanbul Barosu
Izmir Barosu

Ankara Adliyesi önündek ı "Sava şa Hay ıı ' gösterisi.
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BAROLARDA SEÇIMLER

BAROLA RDA SEÇİMLER
Avukatl ı k Yasası'n ı n 96.maddesinde yapı lan değiş iklikle, "Baro Başkan ı 2
yı llı k bir görev süresi için seçilir,Yeniden seçilmek caizdir. Ancak görev süresi
2 dönemden fazla olamaz.
Baro Başkan ı Levhada yazı l ı ve avukatl ı kta en az 10 y ı l kı demli avukatlar
arası ndan gizli oyla seçilir. Üye say ıs ı lOOden az olan barolarda k ı dem şartı
aranmaz' hükmü getirilmi ştir. Bu düzenlemelerden sonra yap ı lan baro
seçimlerinde baz ı anla ş mazl ı klar yaşanm ıştı r.
Konya, Uşak ve Gümü şhane Baroları nda yapı lan seçimlere aday olan baro
baş kanları n ın önceden iki dönem baş kanl ı k yaptığı gerekçesiyle itirazlar edilmi ş
ve bu konuda seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulunun tart ışmalara konu
olan kararları sözkonusu olmu ştur.
Konya'da yap ı lan seçimSeçim Kurullar ı tarafı ndan uygun bulunmu ş fakat,
Yüksek Seçim Kurulu taraf ından iptal edilmi ştir.
Yine Uşak ve Gümü ş hane'de yapı lan seçimler,yerel seçim kurulları
tarafı ndan iptal edilmiş Yüksek Seçim Kuruluna yap ı lan itirazlar İ seseçim
kurulları n ı n kararları kesin olduğundan bahisle reddedilmi ştir.
Yüksek Seçim Kurulunun ayn ı konuda çeli ş kili kararları tart ış ma konusu
olmuştur.
Bu konudaki kararlar ı aşa ğı da bilgilerinize sunuyoruz.
Sonuç itibariyle, iki dönem Baro Ba şkanl ığı yapm ış olan avukatı n yeniden
Baro Ba şkanl ığı na aday olmas ı mümkün değildir;
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TL.
KONYA
İL. SEÇ İ M KURULU
BAŞ KANLI Ğ I
Sayı
Konu

Konya;22.10.2002

.BşrBaşkanJığı SeÇimfer,ne yap ılan itiraz hk.

BAŞ KAN .;Nuri;KayaI ŞIKLAR
ÜYE
.: Hüseyin ALBAKIR
KARAR
_.
1
-:tKnyaaaowtaluaflndafl Av. Necip AIQ<URT. Şaban UÇLUSOYJah ıre MRAGOZ. M.Tgay
BILGE.Y.YavıjzON/Rjskender PEKoEMIR. U ğur ŞENAYDIN,. Ş.TOlay ALrINAY. R.Fah ıi ERCANSernıet
öItN,AHIIrnItERICN,.lCTarkan 8OYOKOKTAR Derviş Mehmet UZUN taralndan kurulumuza vvilen
.17,1OiOO2taıtlı li_dilelççe Ile 13.10.2002 tarihinde yapilsa Konya Sarosunun Baro Ba şkanı seçiniine karşı
.1136 sayı lÇyasan
ın4667 say ı r yaaa ıle değişik ek .1,maddesinin 12,fıkrası geıeğfnce seçimi yapan Selçuldu 1.
l
ilçe Seç
ı m Kumlu Ba şkanlığına seş
imb iptali çin ba şwrduklarını ancak ilirazlann ın reddedild ığ irıl bu nedenle
Selçukiu?l?iiçe .Seçkıı Kurulu Ba şkantiğınırı ka-arıııır kaldınbnas ını talep etmiş olduklan anla şılmalda lwaza
konu olan Selçüliıi.l.Ilçe Seçim Kurulu Başkanlığı nın 19.10.2002 tarih ve 2002/128 sayılı kararı ve etleri ceip
edIldl.Yap ı ian inceleme sonucunda itirazın ada, ın ş ahsına yönelik olduğu ve adayda seç ılrne şartlarının
bulurunad ığı ileri soıtHdoğ Onden kamu düzenini ilgilendirdi ği ve yasaya açık bir ay*ırılık olduğu beirtllmekie
her ne kadar bu konudaki ilçe Seçim Kurulu kararlar ı kesin nitelikte ise de n.jkanda izah edildi ği gibi, aday ı n
aday alamayacağı adaylık şartlannırı bulunmad ığı gibi kamu dozen ıni ilgilendiren ve yasaya açık aylurı lık
bulunduğu yönünde olmas ı nedeniyle itirazı n incelenrnosir.e karar verilerek Konya Il Seçim Kurulu Ba şkanl ığı
odasında hakim Nuri Kaya t ŞIKLAR ti şkanh ığı nda üye Hüseyin ALSAI<IR ve üye hakim Erol CURAL hururla ı r
ıle 22.10.2002 günü saat 15.30 toplanıldı ,
itiraz dilekçesi ve etleri ile ti:tkte Kon ya S t içuku ı lı ca Seçim Kurulu Ba şkanl ığı nın 2002/126 say ılı
karan ve ekleti incelendi.
GEREĞİ DOŞONIJLDO:
Konya Baro yönetim kurulunun 13.10.2002 iar»indeki yap ılan baro seçimlerinde baro ba şkanlığı na
Av.Abdullah AKÇAY ın seçildiğ i Av,Abğullah Al(ÇAr ın ıjöreııine 23.10.1996 tarihinde ba şladığı 23.10.199614.10.1998, 14.10.l996- .11. ı o.2000 yine j1.lO,2000.l.1O,2Oo2 tarihleri aras ında baro başkanı olarak görev
yaptığı sırada 1136 say ılı avukatl ık yasas ın ın 9.ırödde5ınj değiş tiren 02.05.2001 tarihinde 4567 sayılı
yasanın yürürlüğe girdiği anla şıknıştı r. Ihülat konusu bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra m ı
uygulanacağı veya yürürlüğe gird: ğ i tarihten öncerki dönemleri de kapsamı içine al ıp almayaca ğı hususudur,
zira 4687 sayılı yasa ila avukaılı k kanununu 96, maddesine eklenen tı kraya göre baro başkanlığına aday
olanları n Iki dönemden fazla görev osller.o ıneyecuıflıe Irışkındir. 4657 sayılı yasa ve 1136 say ılı avukatlık
yasası incelendiğ inde eklenen bu fıkranın yoılinloi. tarh ı nden önceki dönemleri de kapsadığı na ilişkin özel bir,
hükmün mevcut olmad ığı anla şılmaktadır. jıj ıııJeıııo hukukun genel prensipleri gere ğince avukatl ı k
yasasını n 96,maddesindek ı bu değiş i;li ğin ytirurlük ı;rtıi c-ıan 02.05.2001 ta ıiıı irıden 50m-e aday
olacaklar için
uygulanacağı . zira önceki adayları veya adayl ık dörerr!evini da içine ald ığı na iliş kin bir özel düzenleme veya
yasaya eklenen ek bir madde buiunıııadrğı dca;ıı. ı la ba şkanlığı na itiraz edilen Av.Abduilah AKÇAY ın bu
değişikliğin yorürlo ğe gimiğl 02.05.2001 ıarihinc!e brirı cj dönem Konya Barosu ba şkanı oirak görev yapt ığı ve
dolay ısı yla bu dönem timci defa baro ba şkanl ığına se ı:ıid ığl ve bu surehle kanunda yazılı iki dönemden fazla
baıo başkanlığı yapmad ığı anlaşı ld ığırıdarı idraz.ı bu nedenlerle REDDINE karar vermek
gerekmiş ve
aşağı daki hüküm tesis olunmu ştur.
KARAR: G ekçasi yukana aç ıklandığı gibiit!razc ı AJ\Necip AKKURT ve 12 arkada şı Konya Baro
Başkantğının 13.
002 tarihindeki baro ba şkaıııı . ı .admin Şişkirı itirazı üzerine Konya Selçuklu 1. ilçe
Seçım Kumlu 8
nlığının ve nnı ış c ılııdu 200211 1S r.a ni 15. 0.002 tarihli iliraz ın reddine dair verdi ği karar
usui
a u un olduğ u anlaşı ldr4 ın ıan ıtiria1ı n SEi ıDINE
'11< • irazcılara tebliğine oy tiiiğ i ile kar - .

7
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BAROLARDA
YÜKSEK SEÇ İ M KURULU BA$KANLICZ
Sayı y 2 .iş .5b.Md Konut

G. 11.02 •

6 53

İL SEÇİM KURULU BA ŞKANUGtNA
IÇON

Yüksek Seçim Kt ırjluflc ı verilen 70,10.2002 gün gönderilrn ıŞt..

2

665 sayfl ı Karar örnvği ii şikte

İoŞ edini!MeSi dc! olunur.
Tufan ALGAN
Yüksek Seçim KuVIJU BkaflI

mci: Karar Örne ği

Konya İİ Seçim Kurulu a şkanİığlııa
Av. Necip AKKUg T Ye Nkade şlöflna

M
/
İyi.
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BARO LA RDA
T.C.
EK SEÇ İ M KURULU
Karar No t 868

İtiraz Ilo

-KARAR•

Konya ii Seçim Kurulu Ba şkanlığı aracılığı Re Konya Barosuna kayıtlı avukatlardan
Neclp AKXURT ve 12 arkada q tarafından müştereken irnzalanarak Kurtilumuz Ba şkanlığına
gönderilen 24.10.2002 tarihli dilekçe ile 13.10.2002 tarihinde yap ılan Konya Barosu
Başkanlığı seçiminde, seçimi kazanan Av. Abdu!lah AKÇAYn daha önce Üç dönem ba şkanlık
sayılı Yasanın değJş 96maddesindebeUöien kısıtiama nedeniyle yeniden
yapbğı,
jciime yeteriihğ i bulunmadığı P rekçesı y l P, Konya Selçuklui.ilçe Seçim Kurulu Ba şkanlığına
yapbklan
itiraz ın reddi üzerine, il seçim kuruluna yap ılan itirazında rddi yolunda verilen
S
kararı n kaldıniması ve seçimin yeniiennıesine karar verilmesi istenllmiş olmakla;

W

G!R Ğİ GÖRÜ ŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ;
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun_Ek.-2.
ise

esasına
Avukatlı k Kanunu'nun 96. maddesinde, baro ba şkanının iki yıllı k bir görev süresi için
seçileceği ve yeniden seçilınenin mümkün oldu ğu hükme bağlanmrş iken, bu maddeye
0105.2001 gün ve 1667 sayıl ı Kanunla ek yapılarak görev süresinin Ni dönemden fazla
alamayaca ğı belirtil ıtıiştir.
Dosyadaki beigelerden; Av. Abdullah AKÇAY' ın daha önce2110.1995 - 14.10,1998
vefl4Q1 1i998 --LtaD2DDZ %ıiIazı.Lıda baro başkanlığı yaptığı bu tarihte üçüncü kez sildi ği
başkanlığı yurütürkeni3.10.2002 tari h!nde.a ynı göreve yeniden seçl an ıaşılmışbr.
Yasanın 96. maddesiyle getirilen baro ba şkanlıı nın iki dönemden fazla alamayaca ğı
yolundaki sınırlamanın, 4557 sayılı Yasan ın yürürlü ğe girdiği 02.05.2001 tarihinden önceid
dönemleri de kapsayıp kapsamad ığı konusu, uyuşmazkğın özünü oluşturmaktadır.
süresini en çok iki
bir
mümkün
bir madde
Bu hukuki durum karşısında, 4667 say ılı Yasanın yürürlüğe girdiği 02.05.2001
tarihinden önce, üç dönem baro başkan!ığı yapan Av. Abdullah AKÇAY'ın 13.10.2002
tarihinde yapılan baro ta şkan!ığı seçiminde aday oiması nda ve seçilmesinde hukuka uyan ık
bulunmamaktad ır.
kieinin

ŞÇ'Wnbu acıklarnalardan anlaşılacadı gibi, seçimde aday_olmi yetet jjjj ğ j olmyşı
ba kanlıı seçiminin tafi gerekirken, itiraz ı n reddi
verUmir,
.1..
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BAROLARDA SEÇ İ MLER
tc.
- .4SKS ç iri KURULU
Karar Na : 868
İtiraz Na

2-

SONUÇ;
Yukaiıda açı danan nc-derierle;

1- İ irzın kĞuiü ile, Konya i l

^ urukjo

verHeo

22.10.2002 gün ve 2002/ii

sayıh karar.nkld ınÇrnüh ve baro başkanha ı seçiminin 'enilehrnesine,

2- Karar örne ğinin Konya İi Seçim Kurulu Ba şkanlığı ile 'ti raz edenlere tebli ğine,

---

30.102002 tarihinde oybirliğ i ile karar verildi.
Ba şkanvekili
Ahmet Hamdi UNLU

Başkan
Tutan ALGAN

Üye
Ştri ;;yö C

Üye

KU,

Yı rnaz VERME

/
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Üye
Seahattin ÇELIK

Ş-

Aslinjn
06.11.

Üye

Cengiz ERDO ĞAN

Üye
Yücel IRMAK

2
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BATOARÜA

TC.
YÜKS€i< SEÇİ M KURULU
Karar Na 838
itiraz Na:
KARARUşak Merkez ilçe Seçim Kurulu Ba şkanl ığı araolığı ile Kuruiun'.uz Ba şkanlığı na Mesut
AKKIŞLA tarafı ndan gönderilen 24102002 gürlü dilekçede; 20.10.2002 tarihinde yapılan Uş ak
Barosu organ seçimleri ile ilgili olarak U ş ak Merkez İl€ Seçim Kurulu Ba şkanl ığ ma itirazda
bulundukları , yaptıkları itirazı n reddine dair U şak Merkez ilçe Seçim Kurulu Başkanlığınca verilen
7310.2002 günlü, 2002/2 say ıl ı kararı n ın iptali istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREGI GORU ŞULLJP DU ŞUNULDLJ:

Organ secimlerinin yarg ı gözetimi alt ı nda yapılacağı itiraz üzerine hakimin vereceği
kararın kesin olduğu 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek: 3 üncü maddesinde hüküm alt ı na
alınmıştır.
Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ın ın 79 uncu ve
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk ı nda Kanunun 1 4 ürıcü
maddelerinde aç ıkça belirlenmiş ve uygulama alan! da, aynı Kanunun t inci maddesinde sey ılan
seçimlerle s ınırlandı rı lmıştır. 299 sayıl ı Kanunun inci maddesinde söri edilenler d ışı nda ka:ar,
ve fakat yarg ı aczetı mi eltında yapiimas! bnubrülen cıi6er se;ımier ıcın özel kanunların na
Seçim Kuruluna görev ve yetki veren aç ık bir hüküs ı de mevcut deild ır.
0 halde. 20.10.2002 tarihinde yarc ı cözecimi altında yapılan U şak Barosu Organ
seçimlerıne her ne suretle olursa cisun yajı lan itiraz ı n, iııceienmeksizin kesinlik nedenMe redd ı
gerekir,
SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-İtiraz ın kesinlik nedeniyle reddine,
2- Karar örneğ inin Uşak Merkez ilçe Seçim Kurulu Ba şkanlığı ile itirazda bulunan 7-esut
AKKlŞLA'ya gönderilmesine,
30.10.2002 tarihinde oybirli ği ile karar verildi.
Başkan
Tufan ALGAN

Başkanvekili
Ahmet Hamdi ÜNLÜ

Üye
Şükrü Kaya EROL

Üye
Selahattir ÇELIK

Üye
Kenan ATASOY

Üye
Cengiz ERDOAİy

Üye
Yılmaz 0Ri-1E

j>\jnldlr
/ 04.i1.'002
r V'LP İZ.
/
/yjışlri ğı e14c!dürü
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"ADLİ TATİL' İN BAŞLA YISIYL4 İLGİLİ
19 Temmuz 2001 Gün/ü Kamuo yu Duyurusu
20 Temmuz 2001 günü adli tatil ba ş lıyor. Cumhuriyetin ilk y ı lları nda
ülkenin içinde bulundu ğu sı n ı rl ı olanaklar nedeniyle gereksinim duyulan adli
tatilin, yaşanan a ğı r toplumsal koşullar karşı sı nda, yeniden tart ışı larak
değerlendirilmesi gerekti ği kan ıs ı nday ız.
Toplumsal dokunun çözüldü ğü, insani ili şkilerin ça ğda ş ve medeni
değerlerden yoksun kald ığı , eğ itim düzeyinin giderek düştü ğü, mali ve ekonomik
koşulları n dayan ı lmaz boyutlara ula ştığı ülkemizde; hoşgörü, sevgi, sayg ı gibi
insani değerler, büyük oranda unutularak bencil, sald ı rgan, saygı sız tutum ve
davran ış lar ön plana ç ı karilmaktad ı r. Bu yap ı nı n doğal sonucu olarak, toplumun
temel taşı n ı oluşturan aileden ba ş layarak, tüm katmanlarda çeki şme h ızla
tı rmanma ktad ı r.
Yargı ; artan i ş yükü karşısı nda durma noktas ı na gelmi ştir. Yargıda görev
yapan yarg ı ç, savcı , avukat ve adli personelin büyük ço ğunluğu yaptı kları i şten
ve ya şad ı kları olumsuzluklardan dolay ı mutlu değillerdir. Sistemden
kaynaklanan olumsuzluklar, yargıda çal ışanları n tüm özveri ve gayretlerine
karşı n azalmamakta, giderek artmaktad ı r. Devletin üç temel erkinden biri olan
yargı n ı n genel bütçeden ald ığı pay, kamusal iş levi ile orant ı l ı değildir. Savunma
mesleğinin temsilcisi olarak ısrarla vurgulad ığı m ı z ve yı llard ı r tüm iktidarları n
sözünü ettikleri "Yarg ı Reformu" bir türlü gerçekle şememektedir.
Ça ğdaş değ erler üzerine kurulan genç Cumhuriyetimizin kazan ı mları rıı
ba şı ndan beri içine sindiremeyen kar şı güçler, aç ı k ve örtülu olarak yapt ı kları
çal ışmalarla; sistemin yerle şmesine, geniş kitlelere ula şmas ı na, toplumun
ayd ı nlanmas ı na ve bilinçlenmesine engel olmay ı sürdürmektedirler.
Demir a ğlarla örülen ülke, karanl ığı n uşakları ve halk dü şmanları ile siyasi
bezirganlann bilinçli ortakl ığıyla darmadağı n edilmek istenmektedir. Anadolu
insan ı n ı n tüm dünyaya örnek olacak asil, olgun ve sab ı rl ı ki şili ği bu ortakl ı k
tarafindan sürekli istismar edilmektedir. Tüm çilelere, tüm s ı k ı ntı lara, tüm
dertlere en olumsuz ko şullarda bile çözümler, ç ı kış yolları bulan, gücünü
ya şad ığı toprakları n tarihi ve kültürel birikiminden alan halk ı m ız yine ayd ı nl ı k
yarı nlara giden yollar ı bulacaktı r. Buna inanc ı m ı z tamd ı r.
27. Olağan Senet Kurul
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Türkiye Barolar Birli ği geçmi ş inden gelen birikimle, mesleğin,
meslektaş ları n ve toplumun sorunları na karşı gerekli duyarl ı l ığı gösterecektir.
Baroları n ve Barolar Birli ğinin y ı llard ı r özenle sürdürdükleri çal ış maları n ı n ürünü
olarak Avukatl ı k Yasas ı nda öngörülen değiş iklikler büyük oranda
gerçekleşti ri 1m i ştir.
0205.2001 günlü ve 4667 sayı l ı yasa ile TBMM taraf ı ndan kabul edilen
ve 1136 say ı l ı yasan ı n yakla şı k 90 maddesinde deği şikliğe neden olan
düzenlemelerle; 'Savunma Mesleği", olmas ı gereken konuma yakla şm ışt ı r.
Gerçekleşen bu değişiklikle, Adalet Bakanl ığı nı n vesayetinden büyük ölçüde
kurtulan Barolar ve Barolar Birli ğine idari görevleri yan ı sı ra çok önemli
toplumsal bir görev ve sorumluluk da verilmi ştir.
Baro Yönetim Kurulları na (A.K.Md.95/21) ve Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kuruluna (A.K.Md.l 10/17); yüklenen bu görev; "Hukukun
Üstünlüğünü ve İ nsan Haklar ı n ı Savunmak, Korumak ve Bu Kavramlara i ş lerlik
Kazand ı rma" d ı r. Bu sorumluluk bilinci içinde y ı llard ı r fiilen görev yapan Barolar
ve Barolar Birli ği yönetim kurullar ı , getirilen değiş iklikle yasal olarak da
yüklendikleri bu görevi, daha titiz ve duyarl ı bir biçimde yerine getireceklerdir.
Hak ve Özgürlükleri s ı n ı rlayan, demokratik kurumla şmaya, dü şünceyi
aç ı klama ve örgütlenme özgürlüklerine yasaklar koyan 12 Eylül hukukunun
ürünü 1982 Anayasas ı n ı n; iç ve d ış bask ı lara karşı n deği ştirilmemesi, son
derece dü ş ündürücüdür. Bu yönde TBMM'de ba ş latı lan çal ış maları olumlu bir
başlangı ç olarak görüyoruz. Bu çal ış maları n sadece toplumumuzun, halk ı m ı zı n,
insan ım ızı n mutlulu ğu ve huzuru için yap ı lm ış çal ış malar olmas ı n ı umuyor ve
bekliyoruz. Yoksa gerçek hak sahiplerinin, bu en do ğal ve insan olmalar ı ndan
kaynaklanan temel hak ve özgürlüklerinin IMF ve Dünya Bankas ı gibi
Uluslararası sermaye kurulu ş ları ile AB temsilcilerinin telkin ve bask ı ları ile
düzenlenmesi, ça ğda ş ve demokratik Cumhuriyeti kuranlara kar şı büyük
sorumsuzluk olur.
Türkiye Barolar Birliğ i toplumun beklentilerine yan ıt verecek, toplumsal
uzlaşmayı , barışı , huzuru, güveni sa ğlayacak, yönetilenlerle yönetenler
aras ı ndaki mevcut güvensizli ği giderecek yeni bir anayasa için çal ışmaları n ı
geçen yı l baş latm ıştı r. 9-13 Ocak 2001 tarihinde, Siyasi parti temsilcileri yan ı
s ı ra, yurt içinden ve yurt d ışı ndan kat ı lan bilim adamlar ıyla, uygulamadan gelen
uzmanları n beş gün süre ile tart ıştığı "Uluslararas ı Anayasa Hukuku Kurultayı "
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düzenlenmi ş , bu verimli çal ış ma kitap haline getirilerek ilgililere gönderilmi ştir.
Yine bilim adamları ve uygulamac ı lardan olu şan bir heyet de yeni bir Anayasa
taslağı haz ı rlamak üzere yakla şı k 1,5 yı ld ı r çal ış maları nı sürdürmektedir. Olu şan
yeni anayasa metni 12 Eylül 2001 günü yap ı lacak bas ı n toplantısı ile
kamuoyuna aç ı klanacaktı r.

Türkiye Barolar Birli ği, mesleğimizin, meslekta ş larım ı zı n sorunları nı n yanı
s ı ra, toplumumuzu bir habis ur gibi saran, vurgun, talan, yolsuzluk, ilkesizlik,
rüşvet, hak ihlalleri, antidemokartik uygulamalar ve insanlar ı m ı zı bezdiren,
benzeri uygulamalarla mücadeleyi temel görev olarak kabul ederek; bu ortam ı
yaratanları n kurtarı laca ğı na ş iddetle karşı koyacakt ı r.
Kamuoyuna sayg ı ile duyurulur.

24 Temmuz 2001 gün/ü kamuo yu duyurusu
24 Temmuz 2001 günü ülkemizde sansürün kald ı rışı n ı n 93. y ı l dönümü
kutlanacaktı r. Ülkemizde kutlanan benzeri günler gibi, sansürü kald ı r ı l ışı ile ilgili
kutlamada ac ı ve buruk bir kutlama olmaktad ı r.
Anayasan ı n 28,31 ve 177/a maddelerinde şekillenen bas ı n özgürlü ğü, yine
tüm özgürlükler gibi anayasan ı n metinlerinde ifadesini bulmakta ancak ya şama
geçmemektedir.
Bizim gibi egemen güçlerin toplumu sarı p sarmalad ığı ülkelerde, yans ız ve
özgür bas ı n en etkin güç olarak geni ş ve sessiz kitlelerin umudu olmaktad ı r.
Zaman, zaman hakl ı ve haks ı z eleştirilere muhatap olmas ı na karşı n, yaz ı l ı
ve görsel bas ı n kurum ve kuruluş ları ile onları n özverili ve duyarl ı temsilcileri
halk ı m ızı n ayd ı nlanmas ı , bilgilenmesi konuları nda büyük hizmetler
sunmaktad ı r.
Yak ı n bir süre önce sayı n Cumhurba şkan ı tarafı ndan geri çevrilen RTÜK
yasas ı bas ı nda tekelleşmeye olanak sağlayan ve a ğı r sansür hükümleri içiren bir
yasayd ı . Yerinde ve tamamen hukuki gerekçeleri geri çevrilen yasan ı n
TBMM'nde yeniden görü şülmesinde, bası n-yayı n temsilcileri ile kamu oyunun
eleştirileri de dikkate al ı narak düzenlenmesinde zaruret vard ı r.
• 27 Olağan Genel Kurul
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Bas ı n ı n özgür olmad ığı bir sistemde, demokrasinden söz etmeye olanak
yoktur. Bas ı n özgürlü ğünün kötüye kullan ı lması , ancak hiçbir sansürün olmad ığı
bas ı n özgürlüğü ile önlenebilir.
Bugün uygulamada çeşitli yasalara serpi ştirilmi ş , doğrudan ya da dolayl ı
olarak, 155 yasa maddesinde bası na sansür getirilmektedir. En k ısa sürede bu
antidemokratik ve bas ı na sansür getiren maddelerin yasalardan ay ı klanması
gereklidir.
Her özgürlük gibi, bası n özgürlüğü de ona sahip olanlara önemli
sorumluluklar yüklemektedir. Büyük çoğunluğunun bu sorumlulu ğun bilincinde
olan bas ı n ı m ızda, az da olsa bu sorumlulu ğu ta şı mayan temsilcilere rastlamak
mümkündür. Hiçbir yasal ve etik kural tan ı madan, mesleğin sa ğlad ığı
olanakları , acımas ızca kullanarak insanlara sald ı ran bası n temsilcilerinin süratle
meslekten uzakla şmas ı gerekir. Çünkü esas olan bas ı n ı n kendi kendini
denetlemesidi r.
Son y ı llara kadar bası n-yayı n yoluyla yap ı lan sald ı rı larda mahkemelerin ve
yargıtay ı n manevi tazminat . miktar ı n ı n saptanmas ı nda "manevi tazminat
zenginleş me sebebi olamaz' ilkesine uygun olarak çok küçük miktarda
tazminata hükmedilmekteydi. Ancak hukuk mahkemeleri ve yarg ı tay bu
konuda daha gerçekçi ilke ve kurallar getirerek tazminat miktar ı nda k ısmen
artış lara olanak sa ğlamaya ba şlam ış lard ı r. Bunun sonucu olarak kural tan ı maz
sald ı nlar, k ı smen engellenmi ştir.
Ülkemizin her kesiminde oldu ğu gibi, bas ı nda da y ıllard ı r çözülemeyen ve
kronikleşmi ş sorunlar var. Gelecek yı llarda daha sorunsuz ve bas ı n
özgürlüğünün önündeki tüm antidemokratik düzenlemelerin kald ı rı ld ığı ,
düşüncelerin özgürce aç ı kland ığı bir ortam ı n yaratı lmas ı dileği ile bası n ı n
anlaml ı gününün kutluyoruz.
Saygı ları mla.
e
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Türkiye Barolar Birliği'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle.
09 Ağustos 2001 günlü kamuo yu duyurusu
günü kurulan Türkiye Barolar Birli ği, geçen 33 yı llı k süreçte,
başta. kurucu Ba şkan ı m ı z Faruk EREM olmak üzere, tüm sayg ı n yöneticilerinin
katkı ları ile bugünkü konumuna gelmi ştir. kurulu ş undan bu yana, mesleki
sorunlar ve yurt sorunları ile yak ı ndan ilgilenen Türkiye Barolar Birli ği, öncelikle
genç Cumhuriyetimizin kazan ı mları na sahip ç ı km ış , bunlara yap ı lan sald ı rı lara
sürekli karşı koymuş tur. Hukukun üstünlü ğ ü, demokrasi ve insan haklar ı
kavramları n ı n, yaş ama geçmesi için görü ş ve dü şünceler üretilmi ş , bu ilkelerin
geniş kitlelere ulaşması na çal ışı lm ıştı r. Türkiye Barolar Birli ği geçmi ş inden ald ığı
09.08.1969

güçle, bu ilkeleri ayn ı kararlı l ı k ve inançla savunmaya ve korumaya devam
edecektir.

02.05.2001 günü kabul edilen ve 1136 Sayı l ı Avukatl ı k Kanununda köklü
değişikliklere neden olan 4467 sayı l ı yasa ile stajyer avukatlar, avukatlar,
Barolar ve. Türkiye Barolar Birli ği önemli kazan ı mlar elde etmi şlerdir. Bu
kazan ı mların yanı sı ra Barolara ve Türkiye Barolar Birli ği'ne "Hukukun
üstünlü ğünü ve insan haklann ı savunmak ve korumak, bu kavramlara i ş lerlik
kazand ı rmak" gibi çok önemli bir görev ve sorumluluk verilmi ştir. Yasa ile
verilen bu görevi Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği y ı llard ı r fiilen yaprnaktayd ı .
Yeni dönemde de bu konuda daha etkin ve yayg ı n çal ışmalar yap ı larak
kamuoyuna aktarı lacaktı r.
Ülkemizde yargı n ı n sorunları , her geçen gün artarak devam etmekte, ancak
parlamentomuz ve siyasi iktidarlar bu çok önemli sorunlar ı çözme yolunda ciddi
bir giriş imde bulunmamaktad ı r. Yargı sorunları n ı n başı nda, ula şı lamayan yarg ı
bağı msızl ığı gelmektedir. Bugünkü yap ı da tüm iyi niyetli yorum ve davran ış lara
karşı n, siyasal iktidarlar ı n başka bir deyi şle yürütmenin, hükümetin yarg ıtaya
etkin olmad ığı nı söylemeye olanak yoktur.
Bağı ms ı zlığı n yan ı sı ra yargı da, çok ciddi yap ısal sorunlar bulunmakta,
bunları n ba şı nda, insan ve onun e ğ itimi gelmektedir. Türkiye, Curnhuriyetle
birlikte 20. yüzyı l ı n en büyük hukuk devrimi yapm ış , Cumhuriyeti kuranlar,
Osmanl ı imparatorluğunun üyesi bulundu ğu bir uygarl ı ktan, bir baş ka uygarl ığa
katı lma kararı alarak, bu uygarl ığı n kurallar ı nı , hukukunu sosyal ya şam ı nı Türk
toplumuna getirmek istemi ş lerdir. Bunun sonucu olarak, Borçlar, Ceza, Ticaret,
Usul Yasaları ve benzeri yasalar bat ı ülkelerinden aynen al ı nm ıştı r. Bu yasaları n
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al ı n ı p uygulanmas ı na karş in, hukukun üstünlü ğ ü derndkrasi ve insan haklar ı na
dayal ı batı hukuku tam olarak benimsenememi ş tir. Bu benimsenme süreci
devam etti ği için belirtilen kavramlar, tam anlam ıyla özümsenmi ş değildir.
Yeni Türkiye cumhuriyetine ve onu ayd ı nl ı k ve ça ğda ş kazan ı mları na
başı ndan beri karşı olan zihniyet, getirdi ği hukuk sistemine de karşı olmu ş ve
sürekli direnmi ştir. Bu gün ülkenin bir çok sorununda oldu ğu gibi, yargı da da
yaşanan oluksuzluklar ı n çoğunun nedeni budur. Çağda ş yorum ve
değerlendirmeler, ça ğdaş düş ünceye sahip kafalardan ç ı kar, kad ı kafas ı ve
anlayışı ile ça ğda ş yasalan yorumlamak ve olaylara uygulamak mümkün
değildir. YÖK uygulamas ı n ı n getirdi ği çözülmenin yan ı s ı ra, gerekli alt yap ı
olu şturulmadan arkas ı , arkas ı na aç ı lan Hukuk Fakültelerinden mezun olan
öğrencilerin görev ald ığı ve hukuk fakültesi mezunu olmayan ki ş ilerin İ dari
Yargıya atand ığı , "Yargı " tı kanma noktas ı na gelmi ştir. Bu gün uygulamada
yargı çlar, yasal s ı n ı rları aşarak, hemen her konuda biliiki şiye başvurmaktad ı rlar.
Yargıç, kendi çal ış mas ı ve ara ştı rmas ı sonucu olarak elde etti ği kanaate ve
nitelendirmeye göre de ğil "bilirki şi öyle dedi ği" için karar vermekte bu ise
uygulamada ciddi yak ı nmalara neden olmaktad ı r. Gecikmi ş adalet, adalet
değildir öz deyi şi kadar, hatta ondan daha önemli olan bir husus da, adil ve
doğru yargılamad ı r. Adil, doğru ve h ızl ı yargı lama ise ancak, yeti ş mi ş ehil
yargıçlarla mümkün olur. Bu nedenle meslek öncesi ve meslek içi e ğitime
gereken önem verilmelidir.
Yargı daki sorunları , ülkenin genel sorunlar ı ndan soyutlamaya olanak
yoktur. Sorunlar bir bütündür, ancak bu bütünün içinde yarg ı sorunları na daha
kal ı cı çözümler üretebilmek için Adalet Bakanl ığı n ı n genel bütçe içindeki binde
sekiz pay ı n ı n mutlaka çok yukar ı lara çekilmesi gerekir. Yoksa mülkün (devlet)
temeli ciddi tehlikelerle kar şı karşıyad ı r.
Kamu ve toplumsal düzeni bozanlar ı n, adil ve doğru yargı lamadan sonra,
hak ettikleri cezay ı görmeleri, kamu düzenini kurman ı n ve koruman ı n temel
koşuludur. Aksi durum, toplumun adalete olan güvenini sarsar, kamusal
düzenin yı k ı lması n ı ve anarş iyi getirir. Ça ğda ş toplumlarda, insin onuruna
yakışı r ceza infaz ı , suçlunun adil ve doğru yargı lanması kadar önemlidir.
Kamuoyu beklentisi ile ceza infaz ı aSı ndaki denge, hukuk ve insan haklar ı
içinde kal ı narak çözülmelidir. Suçlu hangi olumüz ve kötü ko şullarda olürsa
olsun doğan ı n en değerli varl ığı olan insand ı r. Getirilecek tüm önlemler,
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hocam ı z Faruk EREM'in belirtti ği gibi suçluyu kaz ıd ığı n ı zda altı ndan insan
çı kar öz deyiş ine uygun olarak, onun insan oldu ğu bilinci ve gerçe ği ile ele
al ı nmal ı d ı r. Bu ba ğlamda, ceza ve infaz hukukunda temel ilke, suçludan öç
alma, yok etme olmamal ı , onu yeniden kazanma olmal ı d ı r. Hükümlü bizden
biridir, bir anlamda toplum deniLen ortakl ığı m ız ı n üyesi, ürünü ve eseridir, Onun
yeti şip, geli ş mesinde toplum olarak hepimizin sorumlulu ğu vard ı r. Bu
sorumlulu ğun sonucu olarak, hükümlüyü, suçluyu yeniden topluma
kazand ı rmak için gerekli hoşgörüyü ve ilgili göstermek zorundayı z. Bugün
ülkemizde ya şanan cezaevi dram ı n ı n temel nedeni, olaya belirtti ğimiz ilkelerle
yakla şı lmam ış olmas ı ndand ı r. Yanl ış ve yanl ı politikalar yan ı s ı ra, ceza ve
tutukevlerinin fiziki ko ş ulları nı n olumsuzlu ğu, görevli personelin bilgi, beceri ve
uzmanl ı k konuları nda yetersizli ği, iç ve d ış güvenli ğin ayrı ayr ı kurumlarca
sağlanmas ı , kurumlar aras ı nda farkl ı uygulaman ı n yapı lmas ı , mafya ve terör
suçluları n ı n içerden ve d ışardan yapt ı kları veya yapt ı rd ı kları bask ı larla sa ğl ı kl ı
bir yapı kurulamam ıştı r. Yönetim zaman zaman bu eksikliklerini gidermek için
"Hayata Dönü ş" ad ı nı verdiği, hukuk ve kural tan ı maz uygulamalarla kendini
tatmin etmek, otoritesini göstermek istemektedir. Hayata Dönüş operasyonlar ı
sonrası düzenlenen bilirki ş i ve adli tı p raporları ortada dururken, bunlar ı n bir
biçimde üzerine gidilmezken, sorumlular ı ndan hesap sorulmazken hukuk
devletinden söz etmeye olanak yoktur. Ş u ya da bu nedenle ölüm oruçlar ı n ı
sürdüren tutuklu ve hükümlülerin, pe ş peşe ölümleri karşı sı nda gerekli
duyarl ı l ığı n gösterilmesi ça ğda ş l ı k ve insanl ı k ad ı na bir zorunluluktur. isteyenin,
istedi ği kiş iyi, istedi ği zamanda öldürdü ğ ü ya da öldürtebildi ği her türlü yasak
eşyan ı n sokulabildi ği, bu olumsuzluklar kar şıs ı nda yetkililerin çaresizliklerini dile
getirdi ği bir ortamda, ceza ve tutukevleri giri şlerinde savunman ı n temsilcileri
avukatları n üzerlerinin aranmas ı ndaki duyarl ı l ığı kabul edemiyoruz. Mafya terör
örgütleri ve son zamanlarda devleti hortumlad ığı iddia edilen, hat ı rl ı ki ş ilerin
egemenliklerinin sürdü ğü ceza ve tutukevlerinde, vakit yitirilmeden, ça ğda ş bir
düzenlemenin yap ı lması gereklidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski İ nsan Haklar ı Komisyonu Ba şkan ı Say ı n
Sema P İŞK İ NSÜTün görevi dönemindeki, hukukun üstünlü ğü, demokrasi ve
insan hakları ba ğlam ı ndaki çal ış maları n ı , hukuk d ışı uygulamalar ve i şkenceye
ili ş kin gerçekleri yansıtan açı klamaları n ı , takdirle karşı l ıyoruz. Yurtsever ve
demokrat duru ş una karşı , yürütülen haks ız eylem ve davran ış ları da yetkililer
yönünden talihsiz bir hareket olarak niteliyoruz.
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31.07.2001 günü Avrupa: İ nsan Haklar ı Mahkemesinin, Anayasa
Mahkemesi taraf ı ndan kapatı lan, Refah Partisi yöneticilerin yapt ığı şikayet
ba şvurusunda; Türkiye'yi hakl ı bularak, Aİ HM'nin 11. maddesinin ihlal
edilmedi ğinden bahisle istemin reddine karar vermesi, son dönemlerin en
önemli hukuki olayları ndan birisidir. Mahkeme kararı nda; Türkiye'nin güvenli ği
için laiklik ilkesinin hayati önem ta şı d ığı , Türkiye'nin Osmanl ı döneminde
teokratik rejim deneyimi bulundu ğu, bu rejimi y ı karak, laiklik esas ı na dayanan
Cumhuriyeti kurdu ğu, geçmi şin hala çok yak ı n olduğu ve halk ı n çoğ unluğunun
Müslüman oldu ğu, parti yöneticilerinin konu ş malarinda, halk ı şiddete
yönlendiren, kin ve nefret duygular ı a şı layan söylemi benimsemeleri, giderek
sivil barışa ve demokratik rejime tehdit olu şturdukları vurgulanarak hiçbir siyasi
partinin kendi yaşam kayna ğı olan demokrasiyi yok edecek tutum ve davran ış lar
içinde olamayaca ğı belirtilmi ştir. Bu karardan "ayd ı n ı m, demokrat ı m,
özgürlükçüyüm, yenilikçiyim, numarac ı cumhuriyetçiyim" diyen, bütün kesimler
ders ç ı karmal ı d ı r.
Türkiye Barolar Birli ği 33 y ı ld ı r savundu ğu ilkelerden geri ad ı m atmadan,
hukukun üstünlü ğü, demokrasi ve insan haklar ı ilkelerinin eksiksiz uygulanr, s ı ,
devletimizin üniter bütünlü ğünün korunmas ı ve yargı bağı ms ı zl ığı n ı n tam olarak
sa ğ lanmas ı için ve tüm bu ilkelerin olmazsa olmaz ko ş ulunu oluşturan laiklik"
ilkesinin ödünsüz uygulamas ı için, mücadeleye devam edecektir.
Kamuoyuna sayg ı ile duyurulur.

01 EYLÜL "DÜNYA BARIS GÜNÜ" NEDENİYLE
31 Ağustos 2001 Rünlü kamuo yu duyurusu
insanl ı k, geride ölüm, sakatl ı k,hastal ı k, yoksulluk, sefalet ve gözya şı
b ı rakan iki büyük dünya sava şı yaşam ış , bunun ac ı ları n ı bir daha ya şamamak
için, dünya barışı n ı sa ğlayacak çe şitli önlemler alm ıştı r. Tüm önlemlere kar şı n,
ulusal ve uluslararas ı barış ne yaz ı k ki sa ğlamam ıştı r.
Klasik insan hakları yan ı nda, dayan ışma hakları ndan kabul edilen bar ış
hakk ı , bir çok uluslararas ı sözleş meler ve ça ğdaş anayasalarda yer alm ıştı r.
1984 yı l ı nda kabul edilen "Halklar ı n Barış Hakkı Bildirgesi" ve1965 y ı l ı nda
kabul edilen "Gençlerde Barış idealleri ve , Uluslararas ı Saygı ve Anlay ış
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Sağ lama Bildirgesi"nin yan ı s ı ra 1 Eylül günü" Dünya Bar ış Günü" olarak kabul
edilmi ştir.
Yirmibirinci asr ı n ilk y ı l ı n ı tamamlad ığı m ı z ş u günlerde ülkemizde ve
dünyada insan haklar ı na dayanan, saygı ve anlay ışı öne ç ı karan bir süreç
yakala nam am ıştı r.
Dünyanı n her yerinde yerel ve bölgesel çat ış malar, sava ş lar sürmekte,
insanlar birbftlerini ac ıması zca yok etmektedir. Çevremizde, çat ış malar giderek
şiddetlenmekte vé dünya bar ışı n ı tehdit etmektedir. Filistin- İ srail ba ş ta olmak
üzere Balkanlar ve Kafkasya'da her an çat ış ma çı kma olas ı l ığı vard ı r. Sorunlarla
ve çatış rnalarla iç içe olan bir bölgede bulunan Türkiye, "Yurtta Bar ış v
Dünyada Bar ış " ilkesine ba ğl ı kalmak için büyük özveri gostermektedir. Bar ışı n
sağlanması n ı n ön .koş ulu, vatan ı korumak için, her an sava şa haz ı r olmakt ı r.
Ülkemizde iç barış da ciddi tehdit alt ı ndad ı r, etnik ve dinsel nedenlere
dayanan bölücülük yan ı nda, mali ve ekonomik krizler b ı rliğı mizi ve
bütünlüğ ümüzü tehdit etmektedir. Öngörüsüz ve k ıs ı r politikalarla toplumsal
doku çözülmü ş , insanları n yarı nlara güveni kalmam ıştı r. Bu olumsuz ortam,
ekonomik ve adli suçlarda patlamaya neden olmu ştur.
İ nfaz ve usul yasalar ı nda yap ı lan deği ş ikliklerle, yerli yersiz ç ı karı lan af ve
erteleme yasalar ı ile suç ve ceza politikalar ı temelinden sars ı lm ış , tüm eli kanl ı
katiller sokağ a sal ı nm ıştı r. Bunun sonucu suç say ı s ı nda büyük artış lar olmu ş ,
kentlerde h ı rs ı zl ı k, gasp, kapkaç ola ğan hale gelmi ştir.

Bu olumsuz ortam, hak ve adaletin gerçekle ş mesinde özverili şekilde
çal ış an meslektaş ları m ızı da etkilemi ş tir. Son dönemlerde meslekta şları m ı za
yönelik ald ı rı lar artm ış , arkada ş ları m ızdan ya şamlar ı n ı kaybedenler ve bedensel
kayı plara uğrayanlar olmu ş tur. Bu eylemleri gerçekle ştiren san ı kları n, hak
ettikleri cezay ı almaları için her türlü giri ş imler sürdürülmektedir.
25.08.2001 günü sanayici ve i şadam ı Üzeyir Garih'in öldürülmesi ve
sı radan bir suç nedeniyle göz alt ı na al ı nan Özgür Ünal ismindeki gencin Edremit
karakolunda intihar etti ği iddias ı ndan sonra, kolluk güçleri ve polis hakk ı nda
yeni tart ışmalar ba ş lam ıştır.

Ülkemizde huzuru, barışı ve toplumsal düzeni sa ğ lamakla görevli olan
kolluk güçlerimiz ve polisimiz her iki olayda da ba şarıs ı z s ı nav vermi ştir.
• 27. Olağan Genel Kurul
Çalışma Raporu

399

BAROLARIMIZA GÖNDERiLEN DUYURULAR
Dünyada ve ülkemizde insan ili şkilerinin sevgi, bar ış , huzur ve dostluk
duyguları ile beslendi ği toplumsal bir düzenin kuruldu ğu ortamlarda, nice 1
Eylül 'Barış" günlerinin kutlanmas ı dileğiyle.
Saygı ları mla.
.

11 Evli)! 2001 günü Amerika Birleşik Devletlerine karşı
girişilen ve onbinlerce masum insan ın ölümüne neden olan
terörist saldırı nedeniyle yapılan kamuoyu duyurusu
stanbul'da Çevik Kuvvet Polislerine yönelik intihar sald ı rısı sonucunda üç
kişi öldü, onlarca ki ş i yaraland ı . Daha patlayan bomban ı n dumanlan
dağı lmadan ABD'deki terör sald ı rıs ı oldu.
Çağım ı z, tarihinin en büyük terör eylemi ABD'nin ya şad ı . Demokrasiye ve
özgürlüklere yönelik bu sald ı rı sonucunda, binlerce insan ya şam ı n ı yitirdi.
Terör çağı m ızı n en büyük hastal ığıd ı r. Türkiye 20 yı l terör belas ı yla
boğuştu, onbinlerce insan ı m ız öldü, Terör bizim yabanc ı m ı z değil.
Bugüne kadar bir çok devlet, kurum ve ki şi teröre destek verdi, s ı rt ı n ı
s ıvazlad ı hatta üretti.
Türkiye'nin y ı llard ı r hayk ı rış ları na sessiz kalanlar, bugün bu gerçekle karşı
karşıya kald ı lar.
Terör kimden ve nereden, kime kar şı gelirse gelsin mazur görülemez.
Terörün, dini, milliyeti, ideolojisi olamaz.
Terör, insana karşı d ı r ve insanl ı k suçudur. Kabul edilemez, benimsenemez.
Küreselleşme sonucu, zengin-yoksul uçurumu iyice artm ıştı r. Uluslararas ı
sermaye kendi kurallar ı n ı dayatmakta, etnik, dinsel çat ış maları körüklemekte,
bundan çı kar sa ğlamaktad ı r. Yoksultu ğun arttığı bir dünyada bar ışı sağlamak
çok zordur.
Bu olay nedeniyle, geli şmeler soğ ukkanl ı l ı kla izlenmesi ve gerçek
sorumlular bulunmal ı d ı r. ABD bu sald ı rıya mutlaka en sert şekilde karşı l ı k
verecektir. Bu karşı l ı k s ı rası nda masum insanlar zarar görmemelidir.
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Bu arada terör bahane edilerek, demokratikle şme ve insan hakları n ı n
geli ş mesi engellenmemelidir. Bu olay dinler ve uluslar çat ışmas ı na
dönü ş rnemelidir. Bu nedenle tüm devletlerin, kurumlar ı n uluslararası bir
platform olu şturmaları ve ortak mücadele etmeleri şarttı r. Terörün ortak bir
tan ım ı yap ı lmal ı ve topluca karşı ç ı kı lmal ıd ı r.
Terör kurbanları na Tanrıdan rahmet diliyoruz.
insanl ığı n ba şı sa ğ olsun.
Teröre lanet olsun.
.

Eylül 2001

g ün Ya p tığı konuşma

Umut Vakfı Ba şkan ı sayı n Nazire Dedeman'dan "Bireysel Silahs ı zlanma"
konusunda bir konu şma yapma çağrıs ı ald ığı mda duraksamadan kabul ettim.
Kendisini, sevgi, dostluk ve barış kavramları na inananları n buluştu ğu adres
olarak tan ı mlayan 'Umut Vakfı 'n ı n düzenledi ği böyle anlaml ı bir toplantıd
konu ş ma yapmaktan ve sizlerle bulu ş ma onurunu yaşamaktan mutluluk
duyuyorum. Bana bu f ı rsatı verdikleri için İstanbul Barosu'na ve Umut Vakf ı 'na
teşekkür ediyorum.
Silah sözlüklerde "savunmak ya da sald ı rmak amac ıyla kullan ı lan
araç/savunmak veya sald ı rmak için ba şvurulan her şey olarak"
tan ı mlamaktad ı r. Günlük anlatı mda silah dendiği zaman; genellikle ate şli
silahlar yani, tabaca, tüfek ve benzeri silahlar anla şı lmaktad ı r. Soy kütüğü
göçebe olan bir toplumsal yap ı nı n olu şturdu ğu kültürün mirasç ı ları olarak silaha
ve silahlanmaya karşı hep toplumsal bir ilgi duyulmu ş ve bu kültür
geli ştirilmiştir. Kan davas ı n ı n ve törenin egemen oldu ğu Anadolu Kültüründe
silah hep saygın ve kutsal bir kavram olarak algı lanm ış , silaha her zaman büyük
önem verilmi ştir.
Edebiyatı m ızda destanlarda, masallarda, türkülerde, şiirlerde, şarkı larda
silah hep güç, kuvvet ve özellikle erkekli ği simgeleyen ve onunla özdeş leşen bir
kavram olarak tan ı mlanm ıştı r. Özellikle k ı rsal kesimlerde erkek çocuklara verilen
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hediyelerin ba şı nda, hep tabanca gelmiş tir. Böylece, k ı rsal kesimde ya şanan
Anadolu insan ı doğumdan itibaren silahla özde ş leşmi ştir. Yüzy ı llard ı r oluşan
silah kültürü, Cumhuriyetle birlikte kesintiye u ğram ış ancak ne yazı k ki bu
dönemde de yeterince gerilmemi ş tir. Cumhuriyetle birlikte kesintiye u ğram ış
ancak ne yaz ı k ki bu dönemde de yeterince gerilemenı i ştir. Cumhuriyeti
kuranlar Osmanl ı imparatorlu ğunun. yerine ça ğda ş değerleri ta şı yan yeni ve
modern bir devlet kurmak istemi ş ler bunun sonucu olarak, bat ı uygarl ığı n ı n
hukukunu, kültürünü, ya şam biçimini kendilerine model olarak alm ış lard ı r. Bu
yeni devlet ve onu hedetledi ği toplumsal ya şamda şiddet, kaba kuvvet, terör
yerine hukukun ve insan haklar ı n ı n ,egemen olmas ı amaçlanm ışt ı r. Atatürk'ün
deyimi ile Yurtta Bar ış , Dünyada Bar ış" toplumsal bir ilke olarak öne ç ı karı lm ış
olmas ı na karşı n, İ kinci Dünya Sava şı n ı n neden oldu ğu toplumsal çalkant ı ları n
sonucu olarak ; silahla i ş lenen suçlarda meydana gelen büyük artış nedeniyle
10.07.1953 gün ve Î5136 say ı l ı 'Atli Silahlar ve B ıçaklar ile Di ğer Aleler
Hakkı nda Kanun" yürürlü ğe konmu ştur. Ç ı kt ığı günün koş ulları na göre bireysel
silahlanmaya karşı önemli yenilikler ve düzenlemeler getirmesine kar şı n yinede
beklenilen ve umut edilen sonuçlar al ı namam ıştı r. Özellikle 1983 yı l ı ndan sonra
yap ı lan deği şiklik ve uygulamalarla bireysel silahlanma oran ı h ı zla artm ıştı r.
Coş kunun, sevincin, kutlaman ı n simgesi haline gelen silah s ı kmak; kı rsal alanda
düğünlerde, büyük kentlerde maç sonraları başvurulan bir yöntem olmu ştur. Bu
bilinçsizce sergilenen davran ış lar sonucu bir çok masum insan ya şam ı n ı
yitirmi ştir.
Silahlanma ile uygarla ş ma ters orantı l ıd ı r. Ş iddetin, terörün, matyan ı n,
çetenin bulunmad ığı çağda ş ve uygar toplumlarda, bireylerin silahlanma
gereksinimleri de olmayacakt ı r. ilkel toplumdan ça ğda ş ve uygar topluma
gidildikçe silah önemini ve, konumunu yitirir. Silah ilkel duygular ı n ürünüdür,
ça ğdaş insan ı n silah ı sözüdür, davran ışı d ı r,hoşgörüsüdür, sevgisidir. Bu
bak ı mdan her konuda oldu ğu gibi bireysel silahlanma ya da bireysel
silahlanmayla mücadele edebilmenin. ilk ve tek ko şulu eğitimdir. Aileden
baş layarak, ilkokuldan itibaren çocuklar ı m ıza silah ı n tehlikeleri anlat ı lnı al ı , onun
doğan ı n en değerli varl ığı olan insan ı n ya şam ı na her an son verebilecek bir
tehlike oldu ğu vurgulanmal ı d ı r. Burada ku şkusuz en büyük görev yaz ı l ı ve görsel
bası n ı m ı za dü ş mektedir. Özellikle televizyonlardaki, ş iddet linç ve cinayetleri
konu alan yay ı nları n son derece dikkatli yap ı lmas ı gereklidir. Hangi televizyon
kanal ı n ı açarsan ı z hep şiddete, silah kullanmaya, kaba güce özendiren yay ı nlar
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yalmaktad ı r. Bunları n bir biçimde azaltı lmas ı veya tamamen kald ııilması
gereklidir. Medya reyting ve tiraj hesab ı yapmadan bu konuda ciddi
kampanyalar düzenlemeli ve şiddete yönelik, ş iddeti özendiren her türlu
yay ı ndan özenle kaç ı nmal ı d ı r. Son terör olay ı ndan sonra ABD medas ı n ı n tutum
ve davran ışı bizim medya kurulu ş ları m ı za örnek olmal ı d ı r. Sald ı r ı ile ilgili
vah şete ili ş kin, insan onurunu zedeleyecek hiçbir görüntüye yer verilmemi ştir.
Bu ba ğ lamda insan haklar ı , demokrasi ve hukukun üstünlü ğ ü kavrarfı ları na
inanan tüm sivil toplum kurulu ş ları , meslek oda ve birlikleri, sendikalar bireysel
silahlanmaya kar şı oldukları n ı aç ı klayarak bu konuda, toplumsal muhalefetin
oluş ması na yard ı m etmelidir. Toplumun şiddetten ar ı nd ı rı lmas ı ve toplumsal
barışı n sa ğlanmas ı ancak bireylerin silahs ı zlanması ile mümkün olabilir.
Ülkemiz insan ı silahlanman ı n getirdi ği olumsuzlukları ve onun neden
oldu ğu ac ı ları en yoğ un biçimde ya şam ış ve yaş amaktad ı r. 1980 öncesi
ideolojik nedenlerle; içinde ayd ı nları n, bilim adamlar ı n ı n, ö ğrencilerin, i şçilerin,
sendikac ı ları n, siyasetçilerin ve toplumun her kesiminden bireylerin bulundu ğu
binlerce insan ı silahl ı çat ış maları n bedeli olarak topra ğa verdik. 1986 y ı l ı ndan
sonra doğ u ve güney doğuda ba şlat ı lan silahl ı çat ış malarda yine onbinlerce
vatan evlad ı nı kaybettik. bütün bunlar ı n yan ı nda, demokrasi özgürlük ve bar ışı n
simgesi U ğur Mu ıı cu, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Ahmet
Taner K ış lal ı ve daha niceleni silaha kurban verdik. Bu yo ğun silahl ı çat ış maları n
yan ı nda bireysel sorumsuzluklarla ate ş lenen silahlardan ç ı kan kurş unlar da bir
çok anan ı n yüreğ ini parçalad ı .

Bireysel silahs ı zlanma ile mücadelenin önemli bir yönünü de yasal
düzenlemeler olu şturmaktadı r. Ülkemizde silahla ilgili en temel düzenleme
yukarda da sözünü etti ğimiz 6136 say ı l ı yasad ı r. Bunun d ışı nda Türk Ceza
Yasas ı ve ba ş ta kaçakç ı l ığı n men ve takibine ili şkin 1918 say ı l ı yasa olmak

üzere, bir çok özel nitelikte ceza hükmü içeren yasa, tüzük ve yönetmelik
mevcuttur. Her ne kadar bu yasal düzenlemeler silahlar ı n al ınması , sat ı lmas ı ,
ta şı nmas ı , bulunmas ı ve kullan ı lmas ı n ı denetlemek ve bireyin ya şam hakk ı n ı
güvence alt ı na almak amac ıyla ç ı karı lm ış larsa da günümüz koşulları nda
yetersiz kalmaktad ı r. Acilen yeni düzenlemeler yap ı larak, demokratik hukuk
devletlerinin güvenlik güçleri d ışı nda hiç kimseye silahlanma hakk ı venilmemel ı ,
bireysel silahlanmaya engel olunmal ı d ı r. Hiç bir say bireysel silahlanmay ı hakl ı
gösteremez.
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Ş iddetten arı nm ış , silahs ı z, barış içinde bir dünya yaratmak özlemi ile
hepinize sayg ı ları m ı sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in Anayasa
Değişikliği paketini ona ylarken, milletvekili maaş/an yla ilgili
değişiklik maddesini Referanduma götürme kararı ile ilgili
yapılan 16.10.2001 ünlü kamuo yu duyurusu:
Sayı n Cumhurba ş kan ı Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa de ği ş ikli ği paketini
onaylarken, milletvekili maaş ları yla ilgili değiş iklik maddesi Referanduma
götürme kararı , halk ı n istemleri doğrultusunda verilmi ş hakl ı bir karard ı r.
Cumhurba şkan ı n ı n, teknik aç ıdan anayasa deği şikliklerini ya tümü9le
reddetme, ya da kabul etme noktas ı na getirilip getirilmedi ği tartışmaları n ı n art ı k
bir anlam ı kalmam ıştı r. Deği şiklik yasas ı n ı n geçici maddesinde yer alan bu
durumu, cumhurbaşkan ı n ı n takdir hakk ı " biçimlemesine sokanlar ı n, bu
çabaları n ı n sonucunun ne olaca ğı n ı da düşünmeleri gerekirdi.
Sayı n Cumhurba şkan ı , Anayasan ı n 104'üncü maddesinde kendisine
tan ı nan anayasal yetkiyi kullanm ıştı r. Bu konuda izlenen yol demokrasinin ta
kendisidir.
Referanduma 120 günde nas ı l gidileceği, TBMM'nin eski düzenlemeden
vazgeçmesi ve yeni bir anayasa deği şikli ği yapmas ı n ı n bu süreci kesip
kesmeyeceği gibi teknik tartışmalar, konunun özünü göz den kaç ı rmamal ıd ı r.
TBMM, içine kendi kararı yla düştü ğü bu bunal ı mdan çı kış yolu bulmal ı d ı r.
Kan ım ızca bit yol, TBMM'nin seçim karar ı almas ı olmal ı d ı r, Seçimle ülkede
yeni bir güven ortam ı doğacakt ı r. Seçimde Milletvekili maa şı da halka
sorulabilir. Unutulmaması gerekir ki, seçimin getirece ği harcamadan kaçmakla
ne döviz kuru indirilebilmi ş , ne de milyonlarca i şsizin sorununa çare
getirilebiirni ştir. Üstelik her geçen gün bu zorinlar giderek a ğı rla şmaktad ı r.
Seçimin en az ı ndan güven tazeleme aç ısı ndan büyük bir yarar sa ğlayacağı
açı ktı r.
- Siyasi istikrar ı , "alternatifsizlik" boyutunda araman ı n da artı m bir anlam ı
kalmam ıştı r.
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Öte yandan TBMM'nin seçim karar ı alması , onun ima l ı aç ı sı ndan da
olumlu bir etki yaratacakt ı r.
TBMM, seçim ve siyasi partiler yasaları n ı en kısa sürede değiştirerek
seçime gitmelidir. Giderek çözülrnez hale gelen ekonomik, sosyal ve siyasal
sorunları çözüme kavu şturman ı n tek yolu milletin hakemli ğine ba şvurmaktı r.
Kamuoyuna saygı yla duyurulur.
.

Türki ye Büyük Millet Meclisi Gene! Kurulunda 24.10.2001

günü görüsülmeye başlanan Medeni Kanun ile ilg ili olarak
23.10.2001 günü yapılan kamuoyu duyurutu:
Büyük önder Atatürk'ün kurdu ğ u genç Cumhuriyetin ayd ı nl ığ a yönelik
yüzü, İsviçre'den esinlendi ğ i Medeni Kanunumuzu 17 Şubat 1926 tarihinde
kabul etmi ştir. Çağda ş bireylerin olu şturduğ u modern Türkiye Cumhuriyeti'nin
temel taşları n ı oluşturmak amac ı yla 4 Nisan 1926 tarihli Resmi Gazete
yay ı nlanarak, bu tarihten 6 ay sonra 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlü ğe konan bu
yasan ı n, toplumsal geli ş imimizde ve bugünkü ça ğda ş yap ı l ı kazanmarn ı zda
oynad ığı büyük rol ve etki asla yads ı namaz.

Ne var ki; yasalar dura ğan, toplum ise sürekli deği ş ken ve geli şkendir.
Bireyin tüm ya şam ı n ı doğum öncesinden ba şlayı p ya şam sonras ı nı bile
kapsayacak bir süreç için düzenleyen bu boyutta bir temel yasan ı n, çağım ızda
toplumun ve bireyin süratle deği şen ve geli şen ihtiyaçlar ı na yan ıt verebilmesi,
bu gelişime uyum sağ layabilmesi ile mümkündür. 75 y ı llı k süreçte geli şen
ça ğdaş toplumsal gereksinimleri kar şı layabilmesi için Medeni Kanunumuzun
koşulları na uygun olarak de ğiştirilmesinin zaman ı gelmi ştir. Bu de ği şiklik çağda ş
ya şam ı n ve uluslararası düzenlemelerinde de gere ğidir.
Medeni Kanunumuzun de ğiş tirilmesine yönelik olarak 1951, 1971, 1974,
1976, 1981 ve 1984 y ı lları nda olu ş turulan komisyohlar ı n hazı rlad ı kları
taslaklar yasalaşma şansı nı elde edememi ştir. Son olarak 1994 y ı l ı nda
baş latı lan ve Birli ğimizin de katıld ığı yüksek yargı mensupları , üniversiteler, sivi)
toplum. örgütleri ve meslek kurulu şları n ı n yasan ı n tümünün değiştirilmeskıe
yönelik çal ış maları 1998 yı l ı nda tamamlanarak 20'inci yasama döneminde
• 27 Olağan Genel Kurul
Çal,şma Raporu

405

BAROLARIMIZA GÖNDERILEN OUYURUI.AR
TBMM'ne yasa olarak sunülmuş ancak bu tasar ı da yasama döneminin sona
ermesi nedeniyle kadük olmu ştur.
Daha önce yap ı lan çal ış malar yasada k ı si değiş iklikleri içerdi ği halde bu
kez yasan ı n tümüyle gözden geçirilip günümüz koşulları na uyum sa ğ lamas ı n ı
gerçekleştirmek anac ıyla yürürlükteki yasadan farkl ı pek çok yeni hükümler
içeren, özellikle her alanda kad ı n-erkek eş itli ğine yer veren, karşı la ştı rmal ı
hukukta geli şmeleri göz önünde tutan günümüzün sosyal ekonomik koş ulları na
uygun, dili yönünden anl şı lmas ı kolay ve uluslararas ı sözleş melerle paralellik
gösteren bu tasarı , 1999 y ı l ı nda yeniden ele al ı narak TBMM ne sunulmu ş ve
MeciisAdalet Komisyonunda görü ş ülerek sol, şeklini alm ışt ı r.
•

24102001 Tarihinde TBMM ğenel kurulunda görü ş ülmSi beklenğ n bu
tasarı , toplum ve birey ya ş am ı aç ı sı ndan önemli de ği şiklikler içermektedir. Bu
değişikliklerin en önemlisi aile hukukuna ili ş kin hükümlere getirilen
düzenlemelerdir. kamuoyunun da bir an önce yasala ş mas ı nı beklediği tasarı n ı n,
Meclis Genel Kuruluna gelinceye kadar geçirdi ği aşamalarda Türkiye Barolar
Birli ği olarak çal ış malara görü ş ve önerilerimizle katk ıda bulunduk. Birli ğimizin
görüş ve önerilerinin büyük ölçüde tasar ı da yer ald ığı ve ça ğdaş dünya görü ş üne
uygun düzenlemeleri içeren tasar ıyı Türkiye Barolar Birli ği olarak destekliyoruz.
Ancak toplum ya şam ı n ı doğrudan ilgilendiren Medeni Kanunu de ğiş ikli ği
yapı l ı rken göz ard ı edilen bazı .'hususların, Meclis Genel Kurulu çal ış nı aları
s ı rası nda değerlendirileceği umudunu da ta şı yoruz.
Önemle vurgulamal ı yız ki; Medeni Kanunumuzun dönemin Adalet Bakan ı
Mahmut Esat Bozkurt tarafı ndan haz ı rlanan ve bugün de güncelli ğini ve
geçerlili ğ ini muhafaza eden 1926 tarihli gerekçe" sini hiçbir k ı s ıtlamaya ve
deği şime u ğramadan tümüyle aynen korumas ı gerekir. Yasalar gerekçeleri ile
birlikte anlam ve içerik kazan ı rlr. Özetlenen bir gerekçe, anlam ı n ı yitirme riskini
de beraberinde getirir. Oysa Türk Hukuk Devriminin önemli yap ıtları ndan olan
bu gerekçe ülkemizi ve toplumumuzu ayd ı nl ı k ça ğdaş yarı nlara ta şı rken
vazgeçmediğimiz ve vazgeçemeyece ğimiz bir meşale olmuştur ve bu görevini
sürdürmeye devam edecektir. Bundan vazgeçilemez.
Ayrıca;
gerekir.
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- Özet ya şam ı n gizlili ğ i anayasal ..ir hak olup ki şilerin özel ya şam ı n ı n
sergilendi ği boş anma davaları n ı n görülnı esi s ı ras ı nda bu anayasal hakk ı n
korunabilmesi için duru şmaları n gizli yap ı lması gerekir.
- 18 yaşı ndan küçük olan herkesin çocuk kabul edildi ği Birleş m ış Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi do ğ rultusunda evlenme ya şı n ı n iSe ç ı karı lması ve
böylece Anayasan ı n 41'inci maddesi ile de toplumun temelini olu şturdu ğu
kabul edilen ailenin bedensel ve ruhsal geli şimini tamamlam ış bireyler
tarafı ndan kurulması ve toplumun daha sa ğlam temellere dayanmas ı
sa ğlanacaktı r.

- Tasarı yargı çlara geni ş takdir hakk ı tan ı maktad ı r. Uzmanla şm ış
yargı çları n oluşturacağı ihtisas mahkemesi nitelikli aile mahkemeleri"; yasan ı n
uygulannı as ı açıs ı ndan son derece önemlidir; Bu nedenle aile mahkemelerinin
kuruluş ve te şkilat yasası n ı n ivedilikle ç ı karı lmas ı gerekir.
Kamuoyuna saygı yla sunulur.
.

26 Ekim 2001 ünlü duyuru
Avukatl ı'k Yetkisinin bu yetkiyi ta şı mayan ki şiler tarafı ndan kullan ı lmas ı
nedeniyle AdaletBalçanl ığı nezdinde 'apt ığı m ı z giri şimlere al ı nan yan ıtı :
TL
ADALET BAKANLI Ğ I
HUKUK İŞ LER İ GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü
SAYI: B030H İ G000000-8-

KONU: Avukatl ı k yetkisinin bu yetkiyi ta şı mayan ki ş iler taraf ı ndan
kullan ı lması .
TÜRK İYE BAROLAR B İ RLİĞİ BAŞKANLI Ğ INA
1136 say ı l ı Avukatl ı k Yasas ı n ı n avukatl ı k yetkilerinin, bu yetkiyi ta şı mayan
ki şiler tarafı ndan kullan ı lması n ı yaptı rı ma ba ğ layan 63. maddenin ulke
genelinde uygulanmasin ı n ve genelde Adliyeler çevresinde yo ğ unla ş arak faaliyet
gösteren arzuhalci denen ki ş ilerin denetlenerek haklar ı nda yasal işlem
yapı lması n ı teminen Cumhuriyet Ba şsavc ı l ı kları ve Adalet Komisyonu
27 Olağan Genel Kurul
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Ba ş kanl ı kları n ı n gerekli giriş imlerde bulunmalar ı istemini içere ilgi yazı n ız ve
konu incelendi.
1136 sayı l ı Yasan ı n 35. maddesinin 1. f ı kras ı ile "Kanun i ş lerinde ve
hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yarg ı yetkisini haiz
bulunan di ğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel ki ş ilere ait hakları dava etmek
ve savunmak, adli i ş lemleri takip etmek, bu iş lere ait bütün evrakı düzenlemek
yaln ız baroda yaz ı l ı avukatlara aittir" hükmü getirilmi ştir.
Bu nedenle, Adliyelerin çevresinde yo ğunla şarak faaliyet gösteren ve
kendilerine arzuhalci denen ki şilerin Avukatl ı k Yasas ı n ı n 35. maddesine ayk ı rı
olarak yapm ış oldukları adli i ş lemlere muhatap Mahkemelerin, icra ve iflas
Dairelerinin ve Barolar ı n ı n ihbar mükellefiyetlerinin Yasada aç ı kça
düzenlenmesinin sorunun çözümünde yeterli olaca ğı ve ilgi yaz ı n ızda belirtilen
çeşitli Baro Ba şkanl ı kları ndan Birliğinize intikal eden şikayetlerin de ilgili
Cumhuriyet Ba şsavcı l ı kları na iletilmesi gerekti ği dü ş ünülmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
.

4709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana yasasının Bazı
Maddeler/ni De ğiştirilmesi Hakkında Kanun'un 13. maddesiyle
Anayasa 'nın 34 'üncü maddesinin de ğiştirilmesi ile ilgili yapılan
07.11.2001 Elin/ü kamuo yu duyurusu:
3.10.2001 gün ve 4709 sayı l ı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı n ı n Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakk ı nda Kanun'un 13'üncü maddesiyle
Anayasan ı n 34'üncü maddesi "Herkes, önceden izin almadan, silahs ız ve
sald ı nsız toplantı ve gösteri yürüyü ş ü düzenleme hakk ı na sahiptir" biçiminde
değiştirilmi ştir.
Yeni düzenlemeden sonra, drnokratik üniversitelerin içini bo şaltan,
biirnsellik ve özerklikten uzakla ştı ran Yök'ün protesto etmek için gösteri
yürüyüş ü yapan üniversite gençlerine emniyet güçlerinin uygulad ığı sindirme ve
etkisizleş tirme yöntemi, toplumsal olaylara bak ış ve anlayışta bir de ği şiklik
ol ı d ığı n ı göstermektedir.

408

• 27. Olağan Genel Kuru)
- Çalışma Raporu

BAROLARIMIZA GÖNDERİ LEN DUYURIJLAR
Ku ş kusuz kamu düzenini sa ğlama ad ı na kuvvet kullanma, silah kullanma
monopolü devlete ve onun emniyet güçlerine aittir. Ancak, kamu ad ı na verilen
bu güç, " İ nsan Haklar ı ve Hukuk Devleti" kavramlar ı na s ı k ı s ı kıya bağl ı
kal ı narak duyarl ı l ı kla kullan ı lmal ıd ı r. 06.11.2001 günü televizyon ekranlar ı na
yans ı yan görüntüler "Hukuk Devleti" ad ı na büyük kaygı ları n yaşanmas ı na neden
olmu ştur.
İçişleri Bakanl ığı Araştı rma ve Planlama Koordinasyon Kurulu
Ba şkanl ığı nı n 24.07.2001 gün ve 1829 say ı l ı A İ HM'nin ihlal Kararlar ı konulu
genelgesinin 3'üncü maddesinde "Kolluk Kuvvetleri, yasal yetkilerini
kullanmalar ı s ı rası nda özellikle zor kullanma yetki a şı m ı ve gereksiz ve orant ı sı z
güç kullan ı m ı tartış maları na yol açabilecek eylem ve müdahalelerden mutlak
surette kaç ı nmal ıd ı r" denilmektedir. Bu genelge ve Anayasan ı n 34'üncü
maddesinde yap ı lan yeni deği şiklikler karşı sı nda emniyet güçlerinin daha
soğukkanl ı ve duyarl ı davranmas ı gerekirken, gereksiz ve orant ı s ız güç
kullanma, güç gösterme giri şimlerinin hiçbir hakl ı yan ı yoktur.
Bu sorunlar ve yaşananlar, yasalar ı n yan ı sı ra ası l kafaları n ve anlay ışları n
değiş mesi gerekti ğini bir kez daha bütün ç ı plakl ığıyla ortaya koymaktad ı r.
Türkiye Barolar Birli ğ i tüm kamu görevlilerinin ve özellikle kamu düzenini
sağ lamakla yükümlü ve yetkili olan kolluk kuvvetlerinin, yetkileri, "Insan Haklar ı
ve Hukuk Devleti" kavramları na zarar vermeyecek duyarl ı l ı kta kullanmas ı
gerekti ğini önemle vurgulamaktad ı r.
Kamuoyuna sayg ı ile duyurulur.

13 Kası m 2001 gün/ü duyuru:
TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ BAŞ KANININ 09 KASIM 2001 GÜNÜ
SAMSUNDA B İ Lİ RK İŞİ Lİ K SEMPOZYUMUNDA YAPTI Ğ I KONU Ş MA
Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulu, 5-7 Ekim 2001 günleri
Çanakkale'de gerçekleştirdi ği toplant ıdan sonra, Ankara d ışı ndaki ikinci Yönetim
Kurulu toplantı s ı n ı Samsun'da gerçekle ştirmektedir. Baro Ba ş kan ı ve Yönetim

Kurulu ba ş ta olmak üzere Samsun'da çok zarif ve ince bir konukseverlikle
karşı la şt ı k kendilerine çok teş ekkür ediyorum.
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Avukatl ı k yasas ı n ı n deği şik 110. maddesinin 2. fı kras ı nda "Baroları n
çal ış maları n ı ortak amaca ula şacak şekilde tasarlay ı p mesleğin gelişmesini
sağlamak", 4. tı kras ı nda Türkiye Baroları nı ve mensupları n ı birbirine tan ıtarak
araları ndaki meslek bağı n ı kuvvetlendirmek", 9. t ı kras ı nda "Avukatlar ı n
meslekte geli şmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak" ve
121. maddesinin 18. tı kras ı nda Barolar Birli ği Yönetim Kurulunun Mesleki
dayan ış nı an ı n sa ğlanmas ı ve devaml ı l ığı için her türlü çal ışmalarda bulunmak
durumunda oldu ğu belirtilmi ştir. Bu yasal görevler doğ rultusunda yönetimimiz
zaman zaman toplantı ları nı değişik barolarda yapmay ı ve orada mesleki
etkinlikler düzenlemeyi kararla ştı rm ıştı r. Bu karar gere ği ikinci toplantım ı zı
burada yap ıyor ve kanayan bir yara olan "Bilirki şilik" kurumunu tart ış maya
açı yoruz.
HMUK'un 275-286. maddelerinde, CMUK'un 65-77. maddelerinde
düzenlenen eski deyimi ile "Ehlivukut' yeni deyimi ile "Bilirki şilik" kurumu
maalesef yasan ı n öngördü ğü i şlevine ayk ı rı bir yap ı lanma içine girmi ştir.
HMUK'un 275. maddesinde "mahkeme çözümü özel veya teknik bir bilgiyi
gerektiren hallerde bilirki ş inin oy ve görü ş ünün al ı nmas ı na karar verir. Hakimlik
mesleğinin gerektirdi ği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan
konularda bilirki şi dinlenemez" demek suretiyle bilirki şilik kurumunun
çerçevesini çizmi ştir. Ancak uygulamada bu kurum iyice suland ı rı lm ış , her
konuda bilirki şiye başvurulmak suretiyle adeta bilirki şiler hüküm veren
yargı çları n yerine geçmi ştir. Böylece bilirki ş i, yargıcı n yetki alan ı nda bulunan
çal ış maları nda "yargısal nitelikte" görev yetkilerle donat ı lm ış bir ki şi
görünümüne girmi ştir. Bu olgu bilirki şilik kurumuna ilgiyi artı rm ış , elinde çanta,
kapı kap ı yargıç kollayan uzmanl ı ktan ve bilimsellikten öte baş ka becerilerle
dosya avı na ç ı kan tiplerin türemesine neden olmu ştur. ilkesiz, bilgisiz,
yeteneksiz bilirkişilerin raporlar ı hükme dayanak yap ı lmakta, böylece hakk ı n özü
zedelenmekte ve adil yarg ı lama yara almaktad ı r.
ki gün süre ile değerli kat ı l ımc ı lar bilirki şilik kurumurı u bütün boyutlar ı ile
tartışacak yararl ı öneri ve görü ş lerini sunacaklard ı r. Birlik olarak yap ı lan
tartış ma ve söyleşiler taratım ı zda banda kaydedilmekte olup çözümlendikten
sonra bas ı lacaktı r.
Sempozyumun mesleğimiz ve meslekta şları m ız için yararl ı olmas ı nı diler
saygı lar sunarı m.
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TCK'nun 313 ve 314. maddelerinde belirti/en suçlar, 4422
Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanun undan do ğan
suçları n DGM'lerinin görev alan ından ç ıkarılması ile ilgili yap ılan
16.11.2001 günlü kamuo y u duyurusu:
Kamu ve toplumsal d(izeni bozanlar ı n, adil ve doğ ru yargı lamaları ndan
sonra hak ettikleri cezay ı görmeleri, kamu düzenini kurman ı n ve koruman ı n
temel koş uludur. Aksi durum, toplumun adalete olan güvenini sarsar, geni ş halk
kitlelerinin yargı d ışı yollara yönelmesine neden olur.
Bugün toplumumuzu habis ur gibi saran ve onu çürüten, tüm de ğer
yarg ı ları n ı alt üst eden, rü şvet, sahtecilik, doland ı rıcı l ı k, emniyeti suistimal,
ihaleye fesat kar ıştı rmak gibi amaç suçları i şleyen, teşekküllere ili ş kin görev

uyu şmazl ı klrı ndan doğ an sorunlar gerekçe gösterilerek, TCK'nun 313. ve 314.
maddelerinde belirtilen suçları n, yine san ı k say ı sı n ı n çoklu ğu ve dava
dosyalar ı n ı n hacmi gerekçe gösterilerek 4422 say ı l ı Ç ı kar Amaçl ı Suç
Örgütleriyle Mücadele Kanunundan do ğan suçlar ı n, Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin görev alan ı ndan çı karı lmas ı , hakl ı ve sağl ı kl ı gerekçelere
dayanmad ığı .gibi zamanlama olarak da halk ı n yargı ya ve adalete olan güvenini
sarsm ıştı r.

Toplufrı ün, sosyal, siyasal ve ékonomik yönden en s ı kı ntı l ı oldu ğu
dönerride, bü s ı kı ntı lara neden oldukları iddia edilen, banka hortumlama, banka
doland ı rma, ekonomik ve mali suçlamalarla yarg ı lananları n yan ı sı ra, çete ve
mafya suçlar ı ndan yargı lananları n dava dosyaları n ı n Devlet Güvenlik
mahkemelerinden. al ı narak Ağı r Ceza Mahkemelerine gönderilmeleri, yarg ı sal
düzenlemeden öte egemen ki ş i ve teşekküllere sa ğlanm ış bir olanak olarak
algı lanm ıştı r.

Yargı n ı n bunca sorunu orta yerde dururken böylesi bir düzenlemeyi,
iyimserlikle yorumlamaya olanak yoktur. Kurulu şundan beri karşı oldu ğumuz
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin tümden kald ı rı lmaları temel amaç olmal ıd ı r.
Farkl ı kesi ııı lere, farkl ı yargı lama yöntemlerini ça ğrıştı ran düzenlemelerden
ş iddetle kaç ı nı lmal ıd ı r. Bu anlamda yeni düzenleme, Avrupa insan Haklar ı
Sözleşmesi 6' ı nc ı maddesinde hüküm altı na al ı nan adil yargı lama ilkelerine de
aykı rı d ı r. Devleti soyan, toplumu çürüten, kurumlar ı n ve tüm değerlerin içini
boşaltan ki ş i ve anlay ış ları n korundu ğu, buna karşı n düş ünen kafaları n en a ğı r
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biçimde cezaland ı rı lmas ı gerekti ği izlenimi veren bu yasal değişikli ği
benimsemeye olanak yoktur.
Kamuoyuna duyurulur.

30 Kasım 2001 gün/ü duyuru:
Yargıtay karaları na şirket aracı l ığı ile ula şı lması na ili şkin yeni uygulama
hakkı nda Yargıtay Genel Sekreterlii'nde al ı nan 29.11.2001 günlü yaz ı :
29.11.2001-Ankara
TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ SAYIN BAŞKANLI Ğ INA
Yargıtay'da bütçe imkns ı zl ı kları ile karşı la şı ld ığı nda k ı rtasiye ve demirba ş
gibi lojistik desteleri sa ğlamak amac ı yla mensupları m ızca Medeni Kanun
hükümlerine göre tüzükle kurulmu ş olan ve asla personele maddi bir imkğ n
sa ğ lama gayesi ve varl ığı olmayan, nakit varl ığı da şu anda 30 milyar TL.
civarı nda seyreden ve genellikle hep bu miktarda mütevaz ı bir bütçeye sahip
olan; fiilen tek gelir kayna ğı Adalet TeşkiiLtı nı Güçlendirme Vakfı ndan yapı lan
y ı ll ı k yard ı mdan ibaret bulunan Yargıtay Hizmetlerini Güçlendirme Vakf ı ;
merkezi Ankara'da bulunan İ leti şim Bilgisayar Yazd ı m ve Donar ı m Hizmetleri
A Ş.'den sözleşme ile finans ve teknik hizmet deste ği sağlamak suretiyle,
internet ortam ı nda "Hukuk Bilgi Bankas ı" adl ı bir teşebbüs giri ş mi ş olup:
1- Bu teşebbüsle www. vakit. yargitay.gov.tr adresinde halka, üç hizmet
sunma ktad ı r:
a> Yargıtay'da davas ı bulunan avukatlar ve di ğer ki şiler, dosyaları n ı n esas
numaralar ı n ı , hangi masa yada dairede oldu ğunu, murafaa gününü, karara ç ı kı p
çı kmad ığı n ı , çı ktı ise sonucunu ve mahalline hangi tarihte postaland ığı n ı ,
bulundukları yerden günün ve gecenin her saatinde t ı klamak suretiyle
öğrenebileceklerdir.
b) Kavram ya da ilgili yasan ı n madde numaras ı yazı lmak suretiyle bir
konuda Yargıtay'ca verilmi ş içtihat niteli ğindeki tüm kararlara da
erişebi leceklerd ir.
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c) Sitemizde ayrı ca yasa, tüzük ve yönetrneli gibi tüm mevzuat; en son
deği ş iklikleri içeren halleriyle verilecek; yazarlar ı n hukuka dair makaleleri ve
hukuk ve yargı ile ilgili haberler de yer alacakt ı r.
2- Bu hizmet, teknik ayrı ntı ları ve prosedürü broş ürlerirnizde belirtildi ği
üzere, kontür sattn al ı nmak ve ş ifre edinilmek suretiyle sunulacak olup, elde
edilen bedellerden yaz ı l ı m ve donan ı m için harcanan para ödenecek ve artan ı
vakfı m ı za gelir kaydedilecek, yargıtay' ı n destek hizmetlerine harcanacakt ı r.
3- Fiyatlar maliyeti kurtaracak şekilde en dü şük düzeyde tutulmu ş olup,
Yargı tay'a gelmek ya da aramak için harcanacak toplu ta şı t ve telefon
ücretlerinin bile alt ı nda hesaplanm ıştı r. Ş u anda Adalet Bakanl ığı 'n ı n Adalet
Teş kilat ı nı Güçlendirme Vakf ı nca i ş letilen ve uygulanan, adliyelerden Yarg ıtay'a
faks çekmek suretiyle dosya bilgibi edinmek için al ı nan bedelin de alt ı nda
oldu ğ u gibi, internet yolunun daha zahmetsiz ve daha h ı zl ı oldu ğ u da aç ı ktı r.
4- Sistemde fiilen çal ış anlara ödenen fazla mesai ücretleri ile ı çtihatları
iş leyen (özetleyen, ki ş i isim vb.lerini anla şı lmayacak şekilde sembolleştiren, ilgili
mevzuat hükümleri ve hukuk kavramlar ı ile ba ğlantı ları n ı belirten) hukukçulara
ve makalesi yay ı nlanan yazarlara ödenen telif ücretleri d ıı nda, hiçbir
mensubumuza ve özellikle Yarg ı tay ve Vak ıf yöneticilerine tek bir kuru ş ücret,
huzur hakkı , kr payı vb. ödeme yap ı lmayacaktı r.

5- Bu hizmet, bir kamu hizmeti niteli ğ inde değildir. Çünkü:
a) Sistem devlet bütçesinden finanse edilmi ş olmayı p, hiçbir devlet imk ğ n ı
kullan ı lmamaktad ı r. Tamamen özel finans kaynaklar ı ile 'iki milyon dolar
civarı nda bir yatı rı m yap ı larak) kurulmu ş bir sistem ve vatanda şa ek bir kolayl ı k
hizmetidir.
b) Yarg ıtay' ı n kanunen yapmakla mükellef oldu ğu görevler aras ı nda; dünya
herhangi bir yerinden, tatil ve gece saatleri dahil herhangi bir zamanda
internetini tı klayan ki şilere an ı nda dosya bilgisi vermek •ya da herhangi bir
konuda içtihat soranlara an ı nda emsl sa ğlamak ş eklinde bir görevi yoktur.
Kald ı ki, böyle bir resmi donan ı m ı ve kamu olana ğı da mevcut değildir. Nitekim
geçmi ş yı llarda ücretsiz olarak bu hizmetin bir k ı sm ı verilmeye çal ışı lm ış ise de,
masraflar karşı lanmad ığı ve bilgi bankası yeterli şekilde olu şturulmad ığı ndan
yü rütü lemem i ştir.
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6- Yargıtay' ı n resmi bir daire ve bir yüksek yarg ı kurulu ş u olarak yasa
gereği yapmakla mükellef oldu ğu hizmetlerin, herhangi bir ücret al ı nmas ı söz
konusu olmaks ızı n aynen devam edeceğinde bir şüphe yoktur ve aksi
düşünülemez. Bu nedenle, gerek de ğerli avukatları m ızı n, gerekse
vatanda şları m ı zı n, Yargıtay'a bizzat gelerek şitahen ba şvurduklar ı nda ya da
dilekçe gönderdiklerinde dava ve dosyalar ı n akı betinin an ı nda, ücretsiz, yasa
resmi görev olarak sözlü ve yaz ı l ı şekilde bildirilmesine devam edilece ği aç ı kt ı r.
(Yasalar, resmi dairelere telefonla bilgi verilmesi şeklinde bir görevi
yüklememektedir.)
7- Bazı kamu kurum ve kurulu ş ları n ı n destek hizmet sa ğlamak vb.
amaçlarla kurdukları vakıflarca, kamu hizmeti niteli ğinde bir iş yap ı l ı rken ba ğış ,
matbu evrak bedeli vb. adlar altı nda ücret almalar ı yönetimimizce de uygun
görülmemektedir. Biz, resmi anlamda kamu hizmeti olmayan bir kolayl ığı
sunuyoruz ve bunun için kurulan sistemin bedelini de elbette tahsil etmek
mecburiyeti ta şı yoruz. Hiç kimsenin bu sistemi kullanmak mecburiyeti olmay ı p,
yukarı da belirtilen yasal prosedürle dava sonuçlar ı na varabilecekleri tabüdir.
8- Vakfı m ızca baş latı lan bu giri ş imin ya bilgilendirme noksanl ığı ya da
ba ş ka amaçlarla kimi yerde "Adaletin parayla sat ı lmas ı " şeklinde son derece
yanl ış yorumlara neden oldu ğ unu üzüntü ile gördük. Adalet, (hepimiz için
olduğ u gibi) bizler için en kutsal varl ı ktı r ve onun değeri üzerinde titreriz.
Satı lan; iş lenmiş telif hukuk bilgileri ya da dosya sorgulaman ı n Internet ileti şim
bağlantı maliyetidir. Aksi takdirde adliyelere telefon etmenin, adliyeye gelirken
taşıta binmenin, hukuk kitaplar ı alman ı n da ücretsiz olmas ı gerekirdi, yı llardan
beri, mevzuat ve Yarg ıtay içtihatları kitaplar, dergiler ve son zamanlarda CD
disketleri şeklide satı lmakta, bundan büyük ticari kazançlar sa ğlanmaktad ı r.
Kamu da, Ba şbakanl ı k Bas ı mevi ve Döner Sermaye i ş letmeleri olarak Resmi
Gazete'ler, mevzuat dergileri, Yarg ıtay Kararları Dergileri basmakta ve
satmaktad ı r. Ayn ı işi vakfı m ız, özel ki şilere değil, kamu hizmetine kazanç
sağlamak için yapı nca olayı n bu şekilde saptı rı lmas ı ; ki şisel ç ıkarları zedelenen
kimi yayı ncı ları n insaf ve iz'an ölçülerinin d ışı na çı kmas ı olarak
değerlendirilmektedir.
9- Ayrı ca özel yayınevlerinin Yarg ıtay içtihatlar ı n ı bundan
iş lemek ve yayı nlamak olanaklar ı aynen devam etmektedir.
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Bilgisayar ça ğı denilen yeni yüzy ı l ı m ı zda, Vakfı m ız ı n büyük gayret ve özveri
ile gerçekleştirdiği bu giri ş im, en çok kutsl savunma görevinin mensuplar ı olan
değerli avukatları m ı za hizmet edecek, onlar ı n i şlerini kolayla ştı rı lacaktı r. Biz de
bundan sadece büyük mutluluk duyaca ğı z.
Bu nedenle, başta zat- ı âliniz ve Türkiye Barolar Birli ği yönetimi olmak
üzere, değerli baroları m ı z ı n desteğini diliyor ve bekliyoruz.
Saygı ları m ı zla.
Dr. U ğur İ brahimhakk ıoğlu
Yargıtay Genel Sekreteri
Y.H.G. Vakfı Bşk. Ad ı na
.

13 Aralık 2001 gün/ü duyuru
1136 Say ı l ı Avukatl ı k Kanununun 176-181. maddeleri uyar ı nca Adli
Yard ı m Yönetmeli ği 14.11.2001 tarih ve 24583 say ı l ı Resmi Gazete
yay ımlanarak yürürlü ğe girmi ştir.
Yönetmelik gereği tutulmas ı gereken detterler ile talep sahiplerinden
al ı nmas ı zorunlu belgelerden:
a> Adli Yard ı m Esas Defteri,
b) Adli Yard ı m Gelir Gider Defteri,
C) Adli Yard ı m Başvuru Formu,
D) Taahhütname Formatı ,
E) Rapor Formatı
bastı rı lm ıştı r.
Adli Yard ı m Esas Defteri, her bir sayfas ı numaraland ı rı larak. baro mühürü
ile mühürlendikten sonra defterin son sahifesi bir tutanakla Baro Yönetim
Kurulu tarafı ndan imzalanmak suretiyle defter tasdiki yap ı lacakt ı r. Bu i şlem;
Adli Yard ı m Gelir-Gider Defteri için de uygulanacakt ı r.
Adli Yard ı m Esas Defteri 11 bölümünden olu ş maktad ı r.
27. Olağan Genel Kurul
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1- S ı ra no: Adli Yard ı m ba şvuruları al ı nd ığı nda 1. s ı ra no'sundan
ba ş lanarak s ı ra atmadan doldurulur.
2- Tarih: Ba şvurunun yapı ld ığı tarihtir.
3- İ stemde bulunan ı n ad ı -soyad ı ve adresi: Istemde bulunan ı n nüfus
cüzdan ı ndaki ön isim dahil aç ı k bir şekilde yaz ı lmal ıd ı r.
4- Talebin konusu: Talepte bulunan ı n istemlerini kapsar.
5- İ nceleme tarih ve sonucu: Yönetmeli ğin 5'inci maddesinde belirtilen
istemin "Kabul veya Red" şeklindeki sonucudur.
6- itiraz ve ise tarih ve sonuçlar ı : itiraz var ise bu konuda Baro Ba şkan ı
tarafı ndan verilen kesin karar ve tarihini içerir.
7- Görevlendirilen avukat: Görevlendirilen Avukat ı n baro sicil numaras ı ve
isminin yaz ı ld ığı bölümdür.
8- Avukata ödenen ücret: Adli Yard ı mda görevlendirilen Avukata ödenen
ücrettir. detay ı Yönetmeli ğin 7. maddesinde belirtilmi ştir.
9- Avukattan tahsiller: Adli Yard ı mda görevlendirilen Avukatlar ı n hak etti ği
vekalet ücretinin % 10'u ile Yönetmeli ğ in 6/d maddesinde belirtilen durumun
ortay ç ı kmas ı halinde Avukatı n Baroya ödeyece ği tutard ı r.
10- iş sahibinden tahsiller: Adli Yard ı mdan yararlanan ı n, ilamda belirtilen
harca esas değerin % 5'i ile taahhütname gere ği ilgiliden al ı nan tahsilleri
içermektedir.
11- Adli yard ı m başvuru formu: Taahhütname ve rapor formlar ı ekte
sunulmu ştur.
Öte yandan; Baro Adli Yard ı m Gelir-Gider Defteri Barolar ı m ı za
gönderilmi ş tir. Mühürlenerek, tasdiki yap ı ld ı ktan sonra gelir ve gidere ili şkin
belgelerin tarih ve no'su mutlaka deftere kaydedilmelidif ve her gelir gider ait
oldu ğu bölümde yer almal ı d ı r.
Baroları m ızı n adli yard ı m ödeneğinden yararlanabilmeleri için;
Yönetmeli ğ in geçici maddesinde belirtilen, Adli Yard ı m Bürosunda ve
Temsilciliklerinin kurulu şunun ve buralarda görevlendirilen avukatlar ı n
isimlerinin Birli ğimize bildirilmesi gerekmektedir.
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Adil Yard ı m hesaplar ı n ı n ayrı bir hesapta tutulmas ı zorunlulu ğ u karşı sı nda
Baroları m ız ı n kı sa zamanda adli yard ı m hesapları için açtı rd ığı banka ve hesap
numaralar ı n ı Birli ğimize bildirmelerini rica ederim.
Saygı ları mla.

24 Aralık 2001 gün/ü duyuru
1136 Sayı l ı Avukatl ı k Kanununda deği şiklik yapan 4667 Say ı l ı Kanunu.
44 maddesi gere ği hazı rlanan Avukatl ı k Ortakl ığı Yönetmeli ği 25 Kas ı m 2001
tarih ve 24594 say ı l ı Resmi Gazetede yay ı nlanarak yürürlü ğe girmi ştir.
Kanun ve Yönetmelik hükmü do ğrultusunda haz ı rlan ı p, Birli ğimizce
bast ı rı lan 'Avukatl ı k Ortakl ığı Sicil Defteri tüm Barolar ı m ı za gönderilmi ştir.
Avukatl ı k Ortakl ığı Tip Ana Sözleşmesi örne ği de genelgemiz ekinde sunulmu ş
olup sözleş melere Kanun ve Yönetmelik hükümlerine ayk ı rı olmamak kayd ı yla
yeni hükümler ilave edilebilinir.
Yine Kanun ve Yönetmelik gere ği tutulması zorunlu; Gelir-Gider, Karar,
Pay, demirbaş defterleri kı rtasiyecilerde bulunuldu ğundan; İş ve Dava defteri ise
her ortakl ı k için kendi çal ışma düzeni itibariyle deği şik formatlarda
bastı rı labilinece ğinden, Birli ğimizce ayr ıca bast ı rı lmam ışt ı r. Bu defterlerden
Gelir, Gider ve Demirba ş defterleri Noterlikçe, di ğer defterler ise kay ıtl ı
bulundu ğu baroca mühürlenmek ve tutana ğa ba ğlanmak suretiyle tasdik
etti rilecektir.
Bilgilerinize sunar ı m.
Saygı ları mla.
EKLER İ :
1- Avukatl ı k Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi
2- Yabancı Ortakl ı klar için Avukatl ı k Ortakl ığı Tip Ana Sözleşmesi
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25 Aralık 2001 gün/ü duyuru
Avukatl ı k Kanunun 25.2001 tarih ve 4667 say ı l ı yasa ile deği ş ik 27.
maddesi uyarı nca düzenlenen 'Staj Kredi Yönetmeli ği", 19.12.2001 tarih ve
24615 say ı l ı Resmi Gazete'de yay ı mlanarak yürürlü ğe girrrı iştir.
Yönetmeli ğin 4'üncü maddesinde yer alan "...vekaletname ibraz etmek
zorunda olan tüm Kamu Kurum ve Kurulu ş ları da vekaletname ya da yetki
belgesi as ı l ve suretlerine pul yap ıştı rmak zorundad ı rlar." hükmü; uygulamada
ortaya ç ı kabilecek tereddütleri ortadan kald ı rm ış ve Avukatl ı k Kanununun 27.
maddesine göre de harç olarak de ğerlendirilmesi mümkün olmayan "vekalet
pulu"nun ilgilinin harçtan muaf olup olmad ığı na bakı lmaks ız ı n, yetkili mercilere
sunulan bütün vekaletname ve vekaletname yerine geçen belgeler için
uygulanmas ı konusunda açı kl ı k getirmi ştir.
Avukatl ı k Kanununun 27 nci maddesi ve 19.12.2001 tarihinde yürürlü ğe
giren yönetmeli ğin an ı lan maddesi uyar ı nca; yetkili mercilere vekaletname ya da
vekaletname yerine geçen belge ibraz eden tüm meslekta şları m ı z ile dava
vekillerinin ilgili olduklar ı Kurum ve Kurulu ş ları n harçtan muaf olup
olmad ı kları na bak ı lmaksı zı n bu belgelere "vekalet pulu" yap ıştı rmaları
gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize sunar ı m.
Saygı ları mla.

1 Mart 2002 gün/ü duyuru
TBB Ba şkan ın ı n Birliğimiz ve Ayd ın Barosu Ba şkanl ığı 'nca 17 Ş ubat
2002 tarihinde Ayd ı n'da düzenlenen "Türk Medeni Kanunu" (De ği şiklikler ve
Uygulamas ı ) konulu Panelde ya pm ış olduğu açış konu şması :
Büyük önder Atatürk ve arkada ş ları n ı n kurdu ğu ve bizlere emanet etti ği
genç Cumhuriyetimizin en önemli ürünü ku şkusuz hukuk devremidir. Bu
devrimin temel ta şları ndan olan ve dönemin ça ğda ş toplumları arası nda yer alan
İsviçre'den esinlenerek hazı rlanan "Türk Medeni Kanunu", bundan tam 76 y ı l
önce bugün 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilerek 4 Ekim 1926 da yürürlü ğe
girmiştir.
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Türk Medeni Kanununun, Osmanl ı n ı n geleneksel aile yap ıs ı ndan,
günümüzün ça ğdaş ve uygar aile yap ı sı na geçi şte sağlad ığı olumlu katk ı lar azla
yadsı namaz. Ne var ki, yasalar ı n dura ğanl ığı na karşı n, toplumsal ya şam sürekli
değiş kendir. Türk Medeni Kanununun kabulünden itibaren geçen süreç içinde,
bu yasa, toplumsal gereksinimlere yan ıt veremez hale gelmiş tir. Bireyin tüm
ya şam ı n ı ; doğum öncesinden ba ş layı p ölüm sonras ı na kadar düzenleyen bu
denli önemli bir yasan ı n, h ı zla değişen ve geli şen ça ğda ş toplum bireylerinin
gereksinimlerine yan ı t verebilmesi, bu geli şmelere uyum sa ğlayabilmesi için
deği ş ikli ğe uğramas ı da kaç ı n ı lmaz olmu ştur.
Günümüze gelinceye kadar Medeni Kanunda k ısmi baz ı deği şiklikler
yap ı lm ış , kökü deği şiklilerin yapı lmas ı için komisyonlar kurulmu ştur. Son olarak
1994 y ı l ı nda Adalet Bakanl ığı tarafı ndan baş latı lan ve Birli ğimizin de katı ld ığı :
yüksek yargı mensupları , üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek
kurulu ş ları n ı n katkı ları ile yapı lan çal ışmalar, 1998 y ı l ı nda tamamlanarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tasar ı olarak sunulmu ş , ancak bu tasar ı ,
yasama döneminin sona ermesi ila kadük olmu ştur.
1999 y ı l ı nda yeniden gözden geçirilerek; yürürlükteki yasadan farkl ı yeni
hükümler içeren, özellikle her alanda kad ı n-erkek e şitliğine yer veren,
karşı la ştı rmal ı hukukta geli ş meleri göz önünde tutan günümüz sosyal ve
ekonomik ko şulları na uygun, dil yönünden anla şı lması kolay ve uluslararas ı
sözleş melerle paralellik gösteren yeni tasar ı ; Türkiye büyük Millet Meclisi Genel
Kuruluda görü ş ülerek, 22 Kas ı m 2001 günü kabul edilmi ş ve 1 Ocak 2002
günün yürürlü ğe girmi ştir.
Yeni medeni yasa; üçü yürürlük olmak üzere, 1030 maddeden
oluş maktad ı r. Eski Medeni Kanunun madde numaralar ı na ba ğl ı kal ı nmam ış
olmas ı , 76 y ı l içinde geli ş en Türk medeni hukuk teorisi, uygulamas ı ve yargı
kararları nı n yeni Medeni Kanun ile karşı la ştı rmal ı olarak incelenmesi aç ıs ı ndan
büyük zorluklara yol açacak nitelikte bir düzenlemedir.
1926 y ı l ı nda dönemin Adalet Bakan ı Mahmut Esat BOZKURT'un imzas ı n ı
taşı yan " İ nsanl ı k ya şam ı her gün, hatta her an köklü değiş ikliklerle karşı
karşı yad ı r. Bunun değişimleri, yürüyüş ü hiçbir zaman bir nokta çevresinde
saptanamaz ve durdurulamaz. Yasalar ı dine dayal ı devletler k ı sa bir zaman
sonra yurdun ve ulusun isteklerini kar şı layamazlar. Çünkü dinler, de ği şmez
kurallar kapsarlar. De ği şmemek dinler için bir zorunluluktur. Bu nedenle dinlerin
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yaln ız bir vicdan i ş i olarak kalmas ı ça ğda ş uygarl ığı n temellerinden ve eski
uygarl ı kla yeni uygarl ığı n en önemli ay ı rı c ı niteliklerinden biridir. Ku şku yoktur ki
yasaları n ı n amac ı herhangi bir gelenek ve görenek veya yaln ız vicdanla olmas ı
gereken din kurallar ı değil, siyasal, sosyal, iktisadi ve ulusal birli ğin her ne
pahaya olursa olsun sa ğlanmas ı ve yerine getirilmesidir. Ça ğda ş uygarl ığa ba ğl ı
devletlerin ilk belirgin niteli ği, din ile dünyay ı ayrı görmektir. Bunun tersi,
devletin benimsediği din ilkelerini kabul etmeyen kimselerin vicdanları n ı n bask ı
altı nda tutulmas ı olur. Ça ğda ş devlet görü şü bunun kabul etmez. Din
vicdanlarda kald ı kça devlet gözünde saygı değer ve dokunulmazd ı r. Dinin kural
olarak yasalara girmesi tarihin ak ışı içerisinde çoğunlukla taçl ı devlet
baş kanları n ı n, zorbaları n, güçlülerin keyif ve isteklerini doyurma arac ı olmas ı
sonucu doğurmuştur. Çağdaş Devlet, dini dünyadan ay ı rmakla insanl ığı tarihini
bu kanl ı belas ı ndan kurtarm ış ve dine gerçek ve sonsuz bir taht olan vicdan ı
özgülemiştir." biçimindeki medeni yasa gerekçesi ülkemizi ve toplumumuzu
ayd ı nl ı k ça ğdaş yarı nlara ta şıyan, vazgeçemedi ğimiz ve vazgeçemeyece ğimiz bir
meşale olmu ştur. Üzülerek belirtmek isterim ki; bu denli önemli ve vurgulay ıcı
gerekçe yeni yasada özetlenerek, amac ı ndan uzakla ştı rı lm ıştı r.
1 Ocak 2002 günü yürürlü ğe giren "Medeni Kanun" özellikle aile hukuku
bölümünde yeni düzenlemeler getirmi ştir. Yap ı lan düzenlemelerden kad ı n erkek
eşitli ği esas al ı nm ıştı r. Yasan ı n getirdikleri yönünde bir şey söylemek
istemiyorum, çünkü Ayd ı n Barosu ile birlikte düzenledi ğimiz bu toplant ıda
konunun uzmanlar ı gerekli aç ı klamaları yapacaklard ı r. Toplant ı ya katı larak
bizleri ayd ı nlatan değerli konu şmac ı lara, bizi yaln ı z b ı rakmayan sayı n Baro
Baş kanları m ıza ve Ayd ı n Barosunun de ğerli üyelerine ve tüm konuklar ı m ı za hoş
geldiniz diyor saygı ları m ı sunuyorum.
.

TBB Yönetim Kurulu adına TBB Ba ş kanlığınca yapılan 15
Mart 2002 -ünlü Kamuo yu açıklaması
Mafya-devlet-a şiret ili şkileri ba ğlam ı nda "SUSURLUK ÇETES İ " ad ıyla
kamuoyu gündemine gelen ve toplumda derin infial yaratan "SÜREKL İ
AYDINLIK İ Ç İ N B İ R DAK İ KA KARANLIK" eylemleri ile büyük halk kitlelerinin
temiz toplum ve "Hukuk Devleti" özlemlerinin dile getirildi ği toplumsal refleks
sonras ı Türkiye Büyük' Millet Meclisi ba şta olmak üzere devletin tüm denetim ve
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tetti ş organları harekete geçerek yapt ı kları ara ştı rma ve incelemeler sonras ı konu
Türk halkı ad ı na ba ğı ms ız yargı lama yapan ve karar veren organlar ı na intikal
etmi ştir.
San ı klar İ brahim ŞAHIN ve birden bire pa şaları n ve komutanlar ı n ı n sevgi,
ilgi ve deste ğinin oda ğı na oturan Mehmet Korkut EKEN ve arkada ş lar ı "Cürüm
i şlemek için silahl ı teşekkül olu şturmak, hakkı nda tevkif ve yakalama
müzekkeresi bulunan ki şileri yetkili mercilere haber vermemek" suçlar ı ndan
İ stanbul 6 nolu Devlet Güvenlik mahkemesinde yarg ı lanarak 12/02/2001 gün
ve 180/36 say ı l ı kararla "suçları sabit görülerek" mahkum olmu şlard ı r.
Mahkumiyet hükmü süresinde temyiz edilmi ş ve Yargı tay 8'inci Ceza Da ı resinin
eksik soruş turma nedeniyle esas ı incelenmeksizin bozulmas ı sonucu, Yarg ıtay
Cumhuriyet Ba şsavcı l ığı n ı n itiraz ı üzerine Yarg ı tay Ceza Genel Kurulunca
incelenip daire bozma karar ı n ı n kald ı r ı larak esas ı n ı n incelenmesi yönündeki
kararı doğrultusunda; Yarg ı tay 8inci Ceza Dairesi 15/01/2002 gün ve
2001/16176 E. ve 2002/125 K. say ı l ı kararı nda "Susurluk kazas ından sonra
Mehmet ÖZBAY sahte kimlikli şahsın, yurt dışında uyuş turucudan mahkum
olmuş ve yurt içinde de katliam san ığı olarak aranan Abdullah ÇATI-!
olduğunun anlaşılması, aracı kullananı n emniyet görevlisi, araç sahibinin de
Milletvekili olması karşısında, söz konusu kazan ın ilk değerlendirmede dahi
olayın derinliğine, devlet içini de kapsayacak şekilde çok yönlü ara ş tırılmasını
gerekli kılmakla, bu bağlamda yapılan soru şturmalarda, ula plan bilgi ve
belgelerin olayı n arkasındaki iliş kilerin çözülmesinin güç, karma şık ve duyarlı,
makamları ve görevlileri de kapsayacak ölçüde oldu ğunu ortaya çıkardığı,
hakları nda mahkumiyet hükmü kurulan san ıklar dışı ndaki kimi görevliler ile
bunlara yardı m• edenlerin yargı önüne çıkarılmaları görevi Devletin yetkili
organları nda olmakla birlikte emniyet te şkilatında görevli olup haklarında kamu
davası açılan sanıkları n terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre sonra
yasaların kendilerine verdiğ i yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi
çıkarlarını gözeterek her türlü yasad ışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için
her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek yanları na kamu görevlisi
olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve
hükümlüsünü de alarak tam bir dayan ışma ve işbirliğ i içinde hareket edip
çeteleş me sürecine girmeleri ile eylemlerinin suç tarihi itibari ile TCK' ın 313
'ncü maddesindeki suçu olu şturmasının ötesinde Anayasan ın 6',ncı
maddesindeki Hiçbir kimse veya org an kaynağını Anayasadan almayan bir
Devlet yetkisi kullanamaz hükmüne karşı n bir örgütlenme ve yetki kullan ımı
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yoluna gittiklerinin görüldüğü, bunun ise Hukuk Devleti kuralları içinde
savunulur yerinin olmayacağı, terörle mücadele adı altında olsa açıklandığı gibi
hukuk dışı bir örgütlenme ile devletin me şru güçleri gibi güç kullanarak
yürürlükteki yasalar yerine kendi güç ve kurallar ı ile sözde yasalar
oluşturmanın, Devleti, Hukuk Devleti olmaktan çıkaracağı, bu koşullarda da
güçlünün sözünün geçtiği, nerede başlayıp nerede sona ereceği belli olmayan
her türlü yasadışılığın egemen olduğu bir sistem oluşacağı, sonuçta yurtta şdevlet ilişkisinde hukuk kuralları yerine korku ve kaygının geçerli olacağı,
bunun da bir Anayasa ve yasa ihlalinin ötesinde tam bir hukuk ihlali niteli ği
taşıyacağı ve Hukuk Devletinin bütünü ile ortadan kalkmas ı sonucunu
doğuracağı göz önüne alındığında mahkemenin sanıkların eylemlerini TCK'nın
31 3'üncü maddesine uyar nitelikte görüp karar yerinde gösterdiği gerektirici
nedenlerde de bu nedenle bir isabetsizlik bulunmam ış ve ... tüm sanıklar
hakkında hükmün istem gibi onanmasına" karar vermiştir.
Türk halkı n ı n, Türk toplumunun sürekli ayd ı nl ı k ve temiz toplum özlemleri
yan ı sı ra, Hukuk Devletinin tüm kurum ve kurallar ı ile işlemesi izin ayağa
kalktığı dönemlerde sesleri çı kmayan dönemin görevli, günümüzü emeklisi bir
kısı m pa şaları n karar düzeltme a şamas ı nda, kamuoyu gündemine oturan,
san ı klardan Mehmet korkut EKEN hakkı ndaki aç ı klamaları en hafifinden
ba ğıms ız yargıya müdahaledir. Karardaki tespit ve gerekçeler, pa şaları n
beyanları nı n yan ıtı n ı olu şturmaktad ı r. Bu tespit ve gerekçelere aynen
katı lmaktayı z. Faili meçhul cinayetlerin peş peşe i ş lendiği yurtsever demokrat
insanlar ı n yargı sız infazlara kurban gitti ği, çete-mafya-siyaset-a şiret ba ğları nı n
kök sald ığı , hukuksuzlu ğun hukuk oldu ğu bir dönemi yaratanları , savunanlar ı
tarih ve Türk halk ı hiç bir zaman unutmayacakt ı r. Adil yargılama sonras ı halk
ad ı na, ulus ad ı na, hukuk devleti ad ı na hüküm tesis eden ba ğı msız Türk
yargıçları en az bir mahkumu savunan emekli pa şalar kadar yurtsever
kişi lerdi r.
insan Haklar ı , demokrasi ve hukukun üstünlü ğünün egemen oldu ğu,
insanları n güven, huzur ve barış içinde ya şad ığı hiçbir kamu görevlisi ya da
paşan ı n sade bir yurtta ştan farkl ı bir misyon üstlenmedi ği, tüm kurum ve
kuralları ile iş leyen "Hukuk Devleti" ni, direnenlere ra ğmen halkı m ı zla birlikte
gerçekleşti receğiz.
Kamuoyuna saygı ları m ızla duyurulur.
.
422

• 27 Olağan Genel Kurul
Çalışma Raporu

BAROLARIMIZA GÖNDER İ LEN DUYURULAR

Sağlı k Bakanının 02.04.2002 günü bas ında yer alan
"Bakanlar Kurulunun Bergama Ovacık'ta siyanürlü altı n arama
faaliyetine devam ettirmeye karar verdiği" acıklama ları ile ilgili
04.04.2002 tarihinde yapılan Kamuoyu duyurusu metni
Anayasam ı zda laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti oldu ğu belirtilen
Türkiye Cumhuriyetinin temel dayanaklar ı olan "İnsan Haklarına saygı" ve
"hukukun üstünlüğü" ne yazı k ki kimi siyasi iktidarlar ve bir k ı sı m bürokratlarca
yeterince anla şı lamamakta; yürütmenin her türlü eylem ve i ş leminin yargı
denetimine tabi oldu ğ u, yasama ve yürütme organları ile idarenin yarg ı
kararları na uymak zorunda olduklar ı n ı n anayasal bir emir ve görev oldu ğ u
unutulmaktad ı r. Hukuka ve hukukun üstünlü ğ üne inanmak yarg ı kararları na
saygı lı olmakla mümkündür.
02/04/2002 günü bas ı n ı m ı zda çı kan haberlere göre, Sa ğl ı k Bakan ın ı n
"Bakanlar Kurulunun Bergama Ovacı k'ta siyanürlü altı n arama faaliyetine
devam ettirmeye karar verdiği" yolundaki aç ı klamaları hukukun üstünlü ğüne
inanan ve hukuk devleti olma yolunda çabalar ı nı sürdüren devletimiz için büyük
talihsizlik olmu ş , hükümetçe kesinle ş mi ş yargı kararı n ı n hiçe sayı ld ığı n ı
göstermi ştir.

Bilindi ği gibi izmir-Bergama-Ovac ı k ve Çamköy köyleri çevresinde siyanür
içi yöntemiyle alt ı n ç ı kartı lması ile ilgili olarak Izmir 1. İ dare Mahkemesince
verilen ve Dan ıştay'ca da onanarak kesinleşerı 15/10/1997 gün ve 1997/636
E., 1997/877 K. Say ı l ı karar "... altın madenciliğinde, iç işleminde kullan ılan
siyanür ve ortaya çıkacak diğer unsuru oluşturduğ u, özellikle çok kuvvetli bir
zehir olan siyanürün toprağa, suya ve havaya karıştığı zaman her türlü canlı
açısından zararlı olduğu, dolayısıyla proses gereği atık barajlarına pompalanan
siyanürlü atıkları n geçirimsiz olarak planlanan bu at ık barajlarından
oluşabilecek sızıntı lar nedeni ile su kaynakları na ve diğer kullanım alanlarına
ulaşma olasılığı bulunduğu ve siyanürle altın madeni işletilmesindeki risk
unsurunun ön plana çıktığı... doğrudan veya çevrenin bozulmas ı ile dolaylı
olarak insan yaşamını etkileyeceği kesin olan siyanür içi yöntemi ile altın
madeni iş letilmesine izin verilmesi yolundaki iş lemde kamu yararına uygunluk
bulunmadığı " gerekçesi ile verilen iznin iptaline karar verilmi ştir. Bu karardan
sonra Sağl ı k Bakanl ığı 'nca kesinleşmi ş mahkeme kararına rağmen deneme izni
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verilmi ş , 22/12/2000 gün ve 18847 say ı l ı Sa ğl ı k Bakanl ığı n ı n hukuka ayk ı rı
i şleminin iptali istemi ile Izmir Barosu Ba şkanl ığı nca İ dare Mahkemesine aç ı lan
davada İ zmir 3'üncü İdare Mahkemesi 1010112002 gün ve 2001/401 esas
sayı l ı kararı ile "... Siyanür iŞ yöntemle işletilüek plan altın madenine bir yıl
süreli deneme izni verilmesi yolundaki dava konusu i şlem kesinleşmiş yargı
kararının uygulamada değiş tirilmesi sonucu ortaya çıkarmış tır ki, bu durumun
hukuk devleti ilkesiyle ba ğdaşmadığı açıktır" gerekçesi ile YÜRÜTMENİN
DURDURULMASI karar verilmi ştir. Bu karara karşı Sa ğ l ı k Bakanl ığı n ı n Izmir
Bölge İ dare Mahkemesi nezdinde yapt ığı itiraz 20/03/2002 gün ve 2002/285
nolu kararla reddedilmi ştir.
Öncelikle kesinle ş en yargı ve bu karar uyar ı nca iş letme izinlerinin iptaline
ra ğmen hükümetin kesinle ş mi ş bu yargı kararı n ı yok sa yı p siyanürlü alt ı n
isletimine izin vermesi ve bu hükümetin tesis etti ği yeni hukuksuz i ş leme kar şı
aç ı lan davada mahkemece y ürütmenin durdurulmas ı na karar verilmesi yani
siyanürlü alt ı n i ş letiminin durdurulmasına karar verilmesi, Sa ğl ı k Bakanl ığı 'n ı n
bu durdurulmaya itiraz ı na ra ğ men Bölge İ dare Mahkemesi'nce itiraz ı n
reddedilmesi karşı s ı nda hükümetçe yeniden siyanürlü alt ı n i şletimine izin verme
y olunda yeni bir islem tesis edilmek istenmesi tek kelime ile hukuksuzluktur,
yürütmenin yarg ıya pervasızca müdahalesidir. Hükümet bu tarz eylem ve
i ş lemleri ile anayasal suç i ş lemektedir. Hiçbir kimse veya organ kayna ğını
anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Hiç kimsenin "hukuk
devleti"nin temeline dinamit koymaya hakk ı yoktur. Türkiye Barolar Birli ği,
ı nsan hakları na saygıya dayal ı , hukukun üstünlü ğ ünü ilke edinen bir hukuk
devletinin tüm kurum ve kurallar ı ile ya şama geçmesi için kararl ı l ı kla
mücadelesini sürdürecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

05 Nisan "Avukatlar Günü" nedeni yle hazırlanan kamuoyu
açıklaması
"05 Nisan 1958 y ı l ı nda İzmir'de Türkiye Barolar ı ndan gelen temsilcilerin
yaptığı ve "Türkiye Avukatlar Birliği" statüsünün haz ı rlanmas ı toplant ıs ı nda, 5
Nisan ı n "Avukatlar Günü" olarak kabulüne karar verilmi ştir.
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Bu günden itibaren, 5 Nisan bir çok baro taraf ı ndan "Avukatlar Günü"
olarak kutlanm ış bunun yaygı nla şmas ı sonucu, 1987 y ı l ı nda Türkiye Barolar
Birli ği Genel Kurulunun Tekirda ğ toplantı s ı nda 5 Nisan' ı n "Avukatlık Günü"
olarak kutlanmas ı na karar verilmi ştir.
"Avukatlık Günü" anlam ı nda tüm barolar ım ı z tarafı ndan yapı lan kutlama
ve etkinliklere karşı n, yargı ve savunman ı n ad ı na yaş anan sorunları büyük
çoğunlu ğu orta yerde öylece durmaktad ı r."
4667 say ı l ı yasan ı n getirdi ğ i yeni olanaklar ve düzenlemelere kar şı n,
savunman ı n örgütü barolar ve onun üyeleri avukatlar ı n sorunlar ı devam
etmektedir. Bunun baş l ı ca nedeni ile çok kesimin barolar ve avukatlar ı n elde
etti ği yeni kazan ı mları n bilincinde olmamaları ndan kaynaklanmaktad ı r.
Nleslekta şları m ı za yönelik ve çoğunlu ğunun ölümle sonuçland ığı sald ı rı lar
baş ta olmak üzere, Ceza ve Tutukevlerinde avukatlara yönelik haks ı z
davran ış lar, Yargıtay kap ı giri şinde yaş anan olumsuzluklar, Yargı tay kararları n ı n
vak ıf arac ı l ığı ile bilgisayar ş irketine ücretle devri yoluyla bilgileme hakk ı na
getirilen s ı n ı rlamalar, avukatl ı k yasas ı n ı n 2'inci maddesinde getirilen hak ve
yetkileri resmi kurum ve kurulu şları n bir ayrıcal ı k olarak algı lamas ı sonucu
gösterilen dirençler, son olarak Adalet Bakanl ığı n ı n yay ı mlad ığı bir genelge ı le
Adliye Binalar ı içindeki baro odalar ı nda kullan ı lan su, elektrik, ıs ı nma gibi
giderlerin Barolardan istenmesi barolar ı m ı z tarafı ndan hayret ve tepkiyle
karşı lanm ıştı r. Tüm bu sorunları n, sa y-savunma-karar üçlüsünden olu şan yarg ı
bütünlüğü anlay ışı içinde çözüleceğ i umudumuzu yitirmi ş değiliz. Türkiye
Barolar Birli ğ i ve Barolar olarak bize verilen yasal hak ve yetk ı lerin
kullan ı lmas ı nda son derece titiz davranaca ğı m ı z ı , bu konuda gerekli sorumluluk
ve duyarl ı l ığı göstereceğimizi, sonuç alamad ığı m ı z takdirde, en etkili direni ş i
göstereceğimizi bildiririz.

07 Nisan 2002 Münİf) duyuru:
Baroları m ı zdan gelen sôzlü ve yaz ı l ı ba şvurularda 'Baro Hakem Kurulu
Baş kanl ığı " ad ı na yaptı rı lacak mühürler için Darphaneye müracaat edildi ğı
ancak ba şvuruları n Adalet Bakanl ığı 'n ı n onay ı bulunmad ığı gerekçesiyle mühür
taleplerinin reddedildi ği bildirilmi ştir.
• 27. Olağan Genel Kurul
Calısma Raporu

425

BAROLARIMIZA GÖNDERİ LEN DUYURLILAR
Bunun üzerine Birli ğimizce Adalet Bakanl ığı nezdinde gerekti giri şimlerde
bulunulmu ş , Baro Hakem Kurulları ad ı na yap ı lacak nı ühürlerde Kurul
Ba şkan ı 'n ı n talebinin yeterli olaca ğı yolunda yaz ı al ı nm ıştı r. Konu ile ilgili

yazı n ı n bir örneği ilişiktedir.

Baronuz ad ı na yaptı rı lacak mühürler için Baro Hakem Kurulu Ba şkan ı n ı n
talebi ile Ba şbakanl ı k Hazine Müsteşarl ığı , Darphane ve Damga Matbaas ı Genel
Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankas ı Beşikta ş Ş ubesi nezdindeki 121144 No.lu
hesab ı na 29.000.000- TL havale gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize sayg ı ları mla sunarım.
NOT: Uygulamada birtikteliğin sağlanması bakı m ı ndan .........Barosu
Hakem Kurulu Başkanl ığı" şeklinde nı üracaat edilmesini rica ederim.
T.C.
ADALET BAKANLI Ğ I
HUKUK İŞ LER İ GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü
SAYI: B030H İ G000000-8
KONU:
TÜRKİYE BAROLAR B İ RL İĞİ BAŞKANLI Ğ INA
İ LG İ : 7.3.2002 gün ve 2866 say ı lı yazı n ız.
1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanununun 4667 say ı l ı Yasa ile deği şik 167.
maddesi uyarı nca kurulan Baro Hakem Kurullar ı Ba ş kanl ığı ad ı na yapt ı rı lacak
mühür için Baş bakanl ı k Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaas ı
Genel Müdürlü ğünce 12,9,1984 gün ve 18513 say ı l ı Resmi Gazete de
yayı mlanan Resmi Mühür Yönetmeli ğinin 3. maddesinin (c) bendi uyarı nca
Bakanl ı k onayı n ı n istendi ğine ancak Baro Hakem Kurullar ı n ı n an ı lan
Yönetmeli ğin ayn ı maddesinin (d) bendi kapsam ı nda değerlendirilmesi gerekti ği
düş üncesiyle Bakanl ığı m ı za gönderilen ilgi yazan ız ve eki incelendi.
12.9.1984 gün ve 18513 sayı l ı Resmi Gazete yay ı mlanan Resmi Mühür
Yönetmeli ğinin 3. maddesinin 1. fı krası nda, Resmi Mühürün yaln ı zca kurulu ş
kanunları ve bunlara dayan ı larak çı karı lan kararnameler gereği kendilerine kamu
görevi verilmi ş kurum ve kurulu şlarca kullan ı labileceği ifade edilmi ş , 2.
fı krası nda da bu kamu kurum ve kurulu ş ları na ba ğl ı birimlerin mühür
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kullanmas ı ise onaya tabi kı l ı nm ış • ve kimin onay yetkisine sahip oldu ğu
düzenlenmi ştir.
1136 say ı l ı Yasan ı n 4667 sayı l ı Yasa ile de ği şik 167. maddesi uyar ı nca
kurulan Baro Hakem Kurullar ı ise herhangi bir kamu kurum ve kurulu ş una bağl ı
bir birim olmay ı p, kamu görevi yapan müstakil kuruldur.
Bu nedenle, Baro Hakem Kurullar ı ad ı na yap ı lacak mühürlerde kurul
başkan ı n ı n talebinin yeterli olaca ğı dü şünülmektedir.
Bilgilerini rica ederim

02 Mayıs 2002 gün/ü duvuru
3554 say ı l ı Teşkilatı Fonu Kurulmas ı na Dair Kanun, 4629 say ı l ı Baz ı
Fonlann Tastiyesi Hakk ı ndaki Kanun ile yürürlükten kald ı rı lm ış , Adalet
Teşkilatı n ı Güçlendirme Fonu da 31/12/2001 günü itibariyle tastiye edilmi ştir.
Bu durumda Mahkemeler ve icra Dairelerinde kullanı lan dosya gömlekleri
ve bas ı l ı evrak ı n sat ışı iş i Adalet Teş kilatı n ı Güçlendirme Fonunun tekelinden
çı km ış olmaktad ı r.
Türkiye Avukatlar ı Sosyal Dayan ış ma ve Yard ı mlaş ma Vakfı 'n ı n dosya
görnlekleri ile bas ı l ı evrak ı haz ı rlad ığı ve Barolar eli ile meslekta ş lara satarak bu
yolla hem Barolara ne de Vakfa kaynak yaratmak istedi ği öğ renilmiştir.
Dosya gömlekleri ile basıl ı evrak ı n Türkiye Avukatları Sosyal Dayan ış ma ve
Yard ı mlaşma Vakfı 'ndan teminine yard ımc ı olunmas ı n ı rica ederim.
Saygı ları mla.
.

• 27 Olağan Genel Kurul
Çalışma Raporu

427

BARDARlMlZA GÖNDER İ LEN DUYURUAR

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BA ŞKANI AVUKAT ÖZDEMİR
ÖZOK'UN 21 HAZİRAN 2002 GÜNÜ MAL4TYADA YAPTIĞI
BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye Barolar Birliği olarak, hukukçu örgütü olman ı n sorumluluğ u içine,
son günlerde gündemde olan yurt ve meslek sorunlar ı hakk ı nda,
dü şüncelerimizi, kamuoyu ile payla ş mak istiyoruz.
Avrupa'n ı n en genç nüfusuna sahip olan ülkemizde gençlerimiz ve tüm
insanlar ı m ı z yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik olumsuzluklar karşıs ı nda,
yarı nları na güvenle bakamamaktad ı rlar.
Ülkemizin en büyük sorunu Yönetim sorudur. Türkiye iyi yönetilmiyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerek hükümet ve gerekse muhalefeti olu şturan
siyasi partilerimiz son derece önemli konular ı ac ı mas ı zca iç politika malzemesi
yapmaktad ı rlar. Siyasilerimizin bu tutum ve davran ış ları halkı m ız ı n güvenini
sarsmaktad ı r. Öncelikle ve ivedilikle tüm siyasi partiler halk ı m ıza güven verecek
tutum ve davran ış lar sergilemeli, AB, K ı brıs, Idam, Ana dilde eğitim,
demokratikle ş me, İ nsan Haklar ı ve Hukuk Devleti gibi ulusumuzu do ğrudan
ilgilendiren konu ve kavramlar hakk ı nda açı k tav ı rlar koymal ıd ı r. Ama üzülerek
ifade etmek gerekir ki, siyasi partilerimiz bu temel konularda kı sı r çeki ş meler
içine girerek halk ı m ıza güvenmekten uzakla şmaktad ı rlar.
Sayı n Ba ş bakan Bülent Ecevit'in sa ğl ı k sorunu bir anlamda hükümet
sorunu haline dönü şmü ştür. Acilen sa ğl ığı na kavu ş mas ı dileğimizi yineledi ğimiz
Say ı n Ba şbakan ı n koalisyonu olu şturan parti liderleri ile görü şerek, hükümeti
yeni ve dinamik bir hukuksal yap ı ya kavuşturman ı n yolları n ı aramal ı d ı r.
Yaşanan olumsuzluklar hem hükümeti, hem de siyaseti y ı pratmaktad ı r.
Kuruldu ğu günden beri ba şarı l ı ve uyumlu çal ış malar sergileyen koalisyon
hükümetinde, son günlerde temel konularda ciddi ayr ı l ı klar gözlenmektedir. Bu
parlamento, tarihi bir görev üstlenerek, bütün yasama çal ış maları n ı bir yana
b ı rakmal ı , S İ YAS İ PARTILER YASASINI ve SEÇ İ M YASALARINI ele almal ı ,
toplumun tüm kesimlerini temsil edilebildi ği, parti genel ba ş kanları nı n
egemenli ğinin olmad ığı , gerçek demokrasinin i ş lediği, yasal düzenlemeler
yap ı larak toplumun, siyasetin, ekonominin ve ülkenin önündeki ciddi sorunlar ı n
a şı lmas ı n ı n yolları aranmal ı d ı r. Bunlar yap ı lmad ığı taktirde korkarız ki çok geç
kal ı nacaktı r. Çünkü; içte ya şanan, siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarla, d ışta
ya şanan siyasal, sosyal ve ekonomik geli şmeler, deği ş meler ivedi olarak kontrol
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altı na al ı nmad ığı takdirde ülkemiz tarihinin en karanl ı k günleriyle karşı , karşıya
kalacak durumdad ı r.
Avrupa Birli ği bir SONUÇTUR: Önce ülkemizi dü şünelim. Demokrasiyi,
insan hakları n ı , hukuk devletini bütün kurum ve kurallar ıyla yerleştirel ı m.
Büyümeyi, kalk ı nmay ı hedefleyelim üretimi ve retah ı arttı ral ı m. Adil payla şı m ı
ve sosyal devleti gerçekle ş tirelim. Avrupa Birli ğinden önce temel hedefler bunlar
olmal ıd ı r.

Ülkemizi i şgalden kurtarı p Cumhuriyeti kuran, 1929 Dünya Ekonomik
Krizini atlatan, Osmanl ı borçları n ı ödeyen, İ kinci Dünya Sava şı ndan yara
almadan ç ı kan Türkiye ne yaz ı k ki son 50 y ı lda çok ş ey kaybetmi ş ,
Cumhuriyetimizin ilke ve kazan ı mları birer birer y ı prat ı lm ış , içleri boş alt ı lm ış ,
temel kurumlar ı m ız iş lemez hale getirilmi ş ve Cumhuriyet hedef ı nden
sapt ı rı lm ıştı r. Bütün bu olumsuzluklar olmasayd ı bugün Türkiye, Avrupa
Birli ği'nin kapıs ı nda bekletilmez, anlams ız tartış malara muhatap olamazd ı .
Avrupa Birli ği Konseyi, 1993 Haziran ı nda Kopenhang'de ' İ nsan Hakları ,
Demokrasi, Az ı nl ı klar ı n korunması ve i ş leyen bir Pazar ekonomisi ile Hukukun
üstünlü ğü' ilkelerini iyelik ko ş ullar ı olarak belirtilmi ştir. Türkiye aç ı sı ndan,
Cumhuriyetimizin ula şmay ı hedefledi ği "MUASSIR MEDEN İ YETLER" düzeyi ile
ad ı geçen ölçütler büyük oranda örtü ş mektedir. Ulkemiz e ğer 1961 Anayasas ı
ile kurmay ı ba şard ığı "Hukuk Devleti" çat ı sı n ı kesintiye u ğratmaks ız ı n 2000'li
y ı llara değ in koruyabilseydi, Kopenhag kriterleri, ölçütleri diye kar şı m ı za
çı karı lan ölçütleri çoktan yakalam ış olacakt ı .

Türkiye Avrupa Birli ği'ne giri ş sürecindedir ve bu süreç uzun ve yorucu
olacaktı r. Avrupa Birli ğ i, Cumhuriyetimizin tercihidir. Laik ve demokratik sosyal
hukuk devletinden, üniter yap ı m ı zdan ödün vermeden; tarihi, kültürel ve ahlaki
tüm değerlerimizi art ı ları m ız kabul ederek, Avrupa Birli ği üyesi olmak istiyoruz.
Özellikle vurgulamak isteriz ki; ülkemizdeki AB yanl ı ları/AB karşı tları şeklindek ı
bir safla şma hem yanl ış hem tehlikelidir. AB organlar ı n ı n öngördü ğ ü ve devlet
olarak da bizim söz verdi ğ imiz programa titizlikle uyulmas ı , İ nsan Haklar ı ve
hukukun üstünlü ğ ü temelinde Hukuk Devletini in şa edecek Anayasal
reformları n, uyum yasalar ı n ı n tamamlanması gereklidir. Bu gereklilik AB istedi ği
için değ il, kendi ulusumuzun mutlulu ğ u ve gönenci içindir.
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Türkiye Barolar Birli ği kurulu ş undan bu yana ölüm cezası na karşı d ı r.
Ça ğda ş dünyada insan hakları n ı savunan demokrasi ve hukuk devletinden yana
olan hiçbir kiş i ya da kurum ölüm cezas ı n ı savunmamaktad ı r.
Bugünkü Ceza ve Ceza Usul Hukukunun temel kaynakları ndan biri olan
"Suçlar ve Cezalar" adl ı yap ıtı nda BECCARIA; "... idam cezas ı n ı n kabul ve
tatbik edildi ğ i bir millette her idam yeni bir cürmün i ş lenmi ş oldu ğunu
gösterdiğ i halde, müebbeten hürriyetinden mahrum edilen ayn ı tek adam ı n
hayat ı uzun ve devaml ı bir ibret halindedir." diyerek ölüm cezas ı yerine gerçek
bir müebbet hapsin çok etkili bir ceza oldu ğunu vurgulam ışt ı r. Bu aç ı klama
doğrultusunda idam cezas ı yerine a ğı rla ştı rı lm ış müebbet hapis cezas ı daha
insani ve hukuki bir ceza olacakt ı r. Avrupa Konseyi ile ili şkiler çerçevesinde
Türkiye'nin İ cam cezas ı n ı uygulamas ı n ı sürdürmesi olanaks ı zd ı r. Zira, ya şama
hakk ı n ı n her koş ulda korunmas ı "Avrupa Kamu Düzeni" gere ğidir. Bütün bu
sayı lanlar karşıs ı nda ölüm cezas ı n ı n mevzuat ı m ı zdan ve gündeniimizden
tamamen ç ı karı lması gerekmektedir.
Anadil özgürlü ğ ü konusunda da hukuk ve siyaseti birbirinden ay ı rmak
gerekir. Türkçe resmi dildir ve bu konuda herhangi bir ku ş ku ve tart ış ma
bulunmamaktad ı r. Herkes için ö ğrenilmesi ve kullan ı lmas ı zorunludur. Resmi dil
d ışı nda anadile sahip yurtta şları n bunu öğ renmesi, temel bir hakt ı r, bunun
bas ı m-yay ı m ve sanat alan ı nda kullan ı m ı kültürel bir haktı r.
Resmi dilde eğ itim zorunluluğundan hiçbir ş ekilde ödün verilemez. Ancak
etnik kökenleri farkl ı yurtta ş ları m ız ı n ana dillerinde konu şmalar ı na da engel
olunmamal ıd ı r. Bir yurtta şı m ız anas ı ndan öğrendiğ i dili hiç bir k ı sıtlamaya
tabi olmaksız ı n kullanmal ı , geli ştirmeli, okunmal ı , yazmal ı ve dinlemeli, müzik
yapmal ı d ı r. Ama eğ itim tek dilde yap ı l ı r; bir tane resim dil vard ı r ve eğitim de
resmi dilde olmal ıdı r.
Ki ş ileri birey olarak tan ı mlayan insan haklar ı , bireyin istemlerine,
toplumsal gruplar üstünde öncelik tan ı r. Aksi halde sürekli olarak bireyin (insan)
haklar ı n ı n ihlali tehlikesi vard ı r ve kolayl ı kla "ayrı mcı l ı k" yap ı l ı r hale gelir.
Bu sebeplerle ana dilde e ğ itim/kültürel hak/kültürel kimlik kavramlar ı
kullan ı l ı rken çok dikkatli olunmal ı , bu tür taleplerin dile getirilmesinin ötesindeki
nedenler iyi de ğerlendirilmeli, var ı lacak sonuçlar iyi hesaplanmal ı ,
AYRIMCILI ĞA P İ R İ M VER İ LMEMEL İ D İ R. Kimlik, önce insan kimli ğidir.
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Rü şvet, ihaleye fesat karıştı rma, banka hortumlarna vb, YOLSUZLUKLAR
sonucunda ülkemiz milyarlarca dolar zarara u ğram ış , bu günkü ekonomik krize
gelinmesinde bu yolsuzluklar önemli bir yer tutmu ştur. Yolsuzlu ğa giden paralar
ekonominin kayb ı oldu ğ u kadar milli gelirin dü şmesidir; ülke insan ı m ı zı n çal ışı p,
üretip kazand ığı paran ı n hukuk ve ahlak di şi gasp ıdir. Yolsuzlukla mücadele
yurtseverliktir, hukukun üstünlü ğünü ya ş ama geçirme mücadelesinin önemli bir
parças ıd ı r. Ülkemizde yolsuzluklarla mücadele konusunda kesin bir siyas ı
kararl ı l ı k gereklidir.

Türkiye Barolar Birli ği bu mücadelede hep vard ı r ve yolsuzluklar ı n kökünün
kaz ı nmas ı na kadar da ön safta olacakt ı r.
4667 say ı l ı yasan ı n getirdi ğ i yeni olanaklar ve düzenlemelere kar şı n,
savunman ı n örgütü barolar ve onun üyeleri avukatlar ı n sorunlar ı devam
etmektedir. Bunun ba ş l ı ca nedeni bir çok kesimin barolar ve avukatlar ı n elde
etti ği yeni kazan ımları n bilincinde olmamaları ndan kaynaklanmaktad ı r.

Meslekta ş ları m ıza yönelik ve ço ğ unlu ğunun ölümle sonuçland ığı sald ı rı lar
ba ş ta olmak üzere, Ceza ve Tutukevlerinde avukatlara kar şı yap ı lan haks ı z
davran ışlar, Yargıtay kap ı giri şinde ya şanan olumsuzluklar, Yarg ıtay kararları n ı n
vak ıf arac ı l ığı ile bilgisayar ş irketine ücretle devri yoluyla bilgilenme hakk ı na
getirilen s ı n ı rlamalar, avukatl ı k yasas ı n ı n 2'nici maddesinde getirilen hak ve
yetkileri resmi kurum ve kurulu şları n bir ayrı cal ı k olarak algı lanmas ı sonucu
gösterilen dirençler, Adalet Bakanl ığı n ı n yay ı mland ığı bir genelge ile Adliye
Binaları içindeki baro odaları nda kullan ı lan su, elektrik, ıs ı nma gibi giderlerin
Barolardan istenmesi barolar ı m ız taraf ı ndan hayret ve tepkiyle kar şı lanm ıştı r.
Tüm bu sorunları n, sa y-savunma-karar üçlüsünden olu ş an yargı bütünlü ğü
anlayışı içinde çözülece ğ i umudumuzu yitirmi ş değiliz. Ancak geli şen bu
olumsuzluklar umudumuzu giderek azaltmaktad ı r.

Ülkemizde yargı n ı n sorunlar ı her geçen gün artarak a ğı rla ş maktad ı r. Yargı
bağı msı zl ığı nı n gereği olan yargı ç güvencesinin sa ğ lanmas ı konusunda yap ı lmas ı
gerekli kurumsal düzenlemeler hala yap ı lmam ıştı r. Öte yandan yarg ı n ı n ve
adaletin yap ısal sorunları çözülememi ş tir. "Geciken adalet, adaletsizliktir"
özdeyi şine ba ğl ı olan hukuk anlay ışı m ız ı n bir gereğ i de adalet ve yarg ı
reformunun sa ğlanmas ı d ı r. Ça ğda ş teknoloji kullanan bir yap ı lanma sa ğ l ı kl ı ve
h ı zl ı bir adalet örgütlemesinin alt yap ıs ı nı oluşturacakt ı r. Bu nedenle kamu
kaynaklar ı ndan adalete ayr ı lan pay ı n arttı rı lmas ı zorunludur.
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Sonuçları n ı dü ş ünmeden, hesaplamadan ç ı karı lan af-erteleme yasları da
toplumsal sistemimizi olumsuz etkilemi ş bir kaosa yol açm ıştı r. Umarız bundan
sonra siyasi iktidarlar gerçekten sorumlu davran ı r ve bu tür olumsuzluklara yol
açan siyasi irade kullan ı m ı ndan vazgeçerler.
Savunma mesleğ inin düzenli ve disiplini ile toplum yararı na i şleyiş ini
sa ğlayan görev bilinci ile Türkiye Barolar Birli ği kuruluş undan bu yana ba ğl ı
olduğu ve savundu ğu ilkelerden geri ad ı m atmadan hukukun üstünlü ğü,
demokrasi ilkeleri ve insan hakları n ı n eksiksiz uygulamas ı , laik ve sosyal hukuk
devletinin ba ğı msı zl ı k ve bütünlü ğ ünün korunmas ı için görevini yapmay ı
sürdürmektedir.
Saygı ları mla
.

Avukatlı k Kanun una bir geçici madde eklenmesine dair

Kanun teklifinin 25.06.2002 tarihinde Türki ye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunda yapı/an görüşmeleri sırasında Tunceli
Milletvekili Kamer Genç 'in avukatl ık mesleğine yönelik
suçlamaları ile ilgili yapılan 27.06.2002 günlü kamuoyu
duyurusu
Avukatl ı k yasas ı nda deği ş iklik yap ı lmas ı için 25.06.2002 günü Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yap ı lan görü şmeler s ı ras ı nda Tunceli
Milletvekili Kamer Genç, Türkiye Barolar Birli ği ve avukatl ı k mesleğine yönelik
gerçeklere dayanmayan iddia ve suçlamalarda bulunmu ştur. Sayı n Genç'in,
Türkiye Barolar Birli ği'ne yönelik haks ız sald ı rıs ı ilk kez olmamaktad ı r.
Say ı n Genç, 2001 y ı l ı nda Avukatl ı k Yasas ı TBMM Adalet komisyonunda
görüş ülürken, Dan ış tay'da kendisi gibi görev yapm ış ya da yapan ve hukuk
fakültesi mezunu olmayan kiş ilere de avukat olma olana ğı sa ğlanmas ı n ı istemi ş ,
bu önerisi reddedilince, Türkiye Barolar Birli ği'ne karşı hasmane bir tutum içine
gı rmi ş tir. Genç, o günlerdeki tutumunu 25.06.2002 günkü oturumda ne yaz ı k
ki daha k ızgı n ve sald ı rgan bir biçimde yinelemi ştirt Söylediklerinin . hiçbiri
gerçek değ ildir. Türkiye Barolar Birli ği'nin çal ış maları ba şta kendisi olmak üzere
herkese aç ı ktı r. Bizim verilmeyecek hiçbir hesab ı m ı z yoktur.
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Cumhuriyetin kazan ı mları n ı n korunmas ı ve hukuk devletinin ya şama
geçirilmesi için ödünsüz u ğra ş veren Barolar ve Barolar Birli ği'ne yönelik hukuk
d ışı iddia ve suçlamalar ı ndan dolay ı say ı n Gençi kamuoyu önünde k ı n ıyor, ispat
edemeyeceği iddiaları ndan dolayı kendisini mütteri ilan ediyoruz.

11 Temmuz 2002 gün/ü duyuru
Birliğimize yapı lan yaz ı l ı ve sözlü ba şvurularda; kurumlarla, avukatlar
arası nda yap ı lan sözleş melerde 1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanununa, Avukatl ı k
Asgari Ücret Tarifesine ve Avukatl ı k Meslek Kuralları na uygun davran ı lmad ığı
bildirilmi ştir.
Birli ğimizce konu hakkı nda kamu kurum ve kurulu ş lar ı ile yazış malar
yap ı lm ış ve yazı ekinde Birliğimiz görü şlerini içeren totokopisi ekl ı "Avukatl ı k
Yasas ı ve Sözleş mesi" gönderilmi ştir.
Konunun Baronuza mensup meslekta şları m ıza duyurulmas ı n ı saygı ları mla
rica ederim.

14 Temmuz 2002 gün/ü kamuo yu açıklaması
Halk ı m ız, içinde bulundu ğu siyasal, ekonomik ve hukuksal düzenden
memnun de ğildir. Bu üç temel alandaki kaosu hak etmen ıektedir. Bu kriz
ortam ı ndan bir an önce ç ı kmak ve geleceğ ine güvenle bakmak istemektedir.
Tarih önünde sorumlu olmamak ve çocuklar ı m ıza daha iyi bir gelecek
b ı rakmak için, yoksulluk, yolsuzluk ve hukuksuzlu ğun bulunmad ığı , mutlu ve
güçlü bir Türkiye'yi yaratabilmek öncelikli GÖREV İ M İ ZD İ R.
Bu nedenle ivedi olarak;
• Hukukun üstünlü ğ ünü ve insan haklar ı n ı temel alan, gerçekten
demokratik, laik ve sosyal bir Hukuk Devletinin tüm kurum ve
kuruluş ları yla olu şumunun
tamamlanmas ı ,
• 27 Olağan Genel Kurul
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Üretim ve istihdam ı artı racak, i şsizli ği önleyecek, ekonomik istikrar ve
refah ı sağlayacak, adaletli payla şı m ı gerçekle ştirecek önlemlerin
al ı nmas ı ,
Temsilde adalet ve yönetimde istikran sa ğlayacak bir parlamenter
yapı n ı n olu şturulması ,
Siyasi partileri -Genel Ba şkanları n ı n tek seçicili ğinden ve mutlak
egemenli ğinden kurtaracak demokratik bir yap ı ya kavu şturulmas ı
zorunludur.
Bunun için de öncelikle Seçim ve Siyasi Partiler Yasalar ı nda gerekli
değiş iklikler bir an önce yap ı lmal ı d ı r.
Bu ba ğ lamda;
Demokrasimizin ve halk ım ız ı n geleceği, Atatürkün i şaret etti ği gibi çağdaş
batı demokrasisindedir. Türkiye Avrupa Birli ği' ne giri ş sürecinde olup halk ı m ız ı n
büyük çoğunlu ğ u -Parlamentodaki siyasT yap ıya ra ğmen- Avrupa Birli ği'ne bir an
önce girme konusunda çal ış maları n h ızland ı rı lmas ı n ı istemektedir. Geçmi şte
yönetimlerin öngörüsüzlü ğü ve yanl ış değerlendirmeleri sonucunda, Avrupa
Birli ği trenini kaç ı ran Türkiye bu kez şans ı n ı iyi kullanmak ve yine yönetim
hatalarıyla üçüncü dünya ülkesi olmaya mahkum edilmemelidir.
Türk Halkı ; siyasi ve ekonomik krizlerin olmad ığı , istikrarl ı , geleceğe
güvenle bakan ça ğda ş bir toplumsal yap ıy ı istemekte ve bunu da hak
etmektedir. Siyasi yap ıdaki belirsizlik, karars ı zl ı k ve bu yap ıya halkı n
güvensizli ği bu beklentinin önünde engel olarak durmaktad ı r. Parlamentodaki
iktidar ve muhalefetle birlikte koalisyon hükümetini olu şturan Siyasi Partiler,
kı sı r çeki ş meler nedeni ile Türkiye'nin temel sorunlar ı n ı çözemez bir noktaya
gelmi ştir.
Halk ı n iradesini yans ıtmas ı gereken Parlamento, ne yaz ı k ki bu gün bu
iradeyi yans ıtamamakta, halk ı n istek ve beklentilerine cevap verememektedir.
Demokratik siyasal ya şam ı n vazgeçilmez unsurlar ı olan siyasi partilerimiz, parti
ç ı karları na öncelik verme yerine ülke çı karları n ı öncelikle gözeterek, ülke
sorunları na kal ı c ı çözüm bulmal ı d ı r.
Bunun için, hiç zaman kaybetmeden Avrupa Birli ği katı l ı m ortakl ığı
belgesinde belirlenen taleplerin ve ulusal programda taahhüt edilen siyasal ve
ekonomik de ği şikliklerin bir an önce gerçekleştirilmesi sa ğlanmal ı d ı r. Bu
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ba ğlamda Avrupa Birli ğ i'nin tüm üye ve aday ülkeler için vazgeçilmez ko şul
olarak öngördü ğ ü Kopenhag kriterlerinin gerekleri derhal yerine getirilmelidir.
Bunun gerçekle ş mesi de demokrasiye ve hukukun üstünlü ğüne inanan tüm güç
ve kurumlar ı n iş birli ğiyle mümkündür.
Bu nedenle
Baş ta Parlamento ve hükümet olmak üzere tüm siyasi partilerimizi, tüm
sivil toplum kuruluş ları n ı ve meslek örgütlerimizi, halk ı m ı zla birlikte ülkemizi bu
kaos ortam ı ndan ve siyasi belirsizlikten kurtaracak, uygar dünyada hak etti ği
yeri almas ı n ı sağlayacak ivedi önlemler ve düzenlemelerin yap ı lmas ı için göreve
çağı rıyoruz.
1

Adli Tatil'in ba şlaması nedeniyle 20 Temmuz 2002 günü
yapılan kamuoyu duyurusu
Eylül ay ı n ı n 5'ine kadar sürecek olan Adli Tatil 20 Temmuz Cumartesi
günü baş l ı yor. Ya şad ığı m ı z a ğı r sosyal, ekonomik ve siyasi ko şullar alt ı nda 45
günlük bir adli ara vermenin gerekli olup olmad ığı , uzun süreden beri
tartışı lmaktad ı r. Türkiye Barolar Birli ğ i olarak adli ara verme konusunda geni ş
bir çerçevede yeni yasal düzenlemelere gitmenin zaman ı n ı n geldi ği kan ıs ı ndayı z.
Elbette çabuk ve do ğ ru adalete ula ş mak için adli tatilin tamamen kald ı rı lmas ı
gerçekçi bir çözüm olmayacaktı r. Ancak adli tatilin gecikmemi ş adalet
kavram ı na ula ş mayı engllediği, o i şin as ı l yargı c ı yerine tatilde davaya bakan
yargı cı n yaln ızca dosyayı tetkike almak gibi geçi ştirici bir tutuma girdi ği adli ara
verme sonras ı gelen yargıc ı n da dosyay ı yeniden tetkike ald ığı ve böylece hiçbir
i ş lem yapı lmadan üç dört ayı n geçti ği yads ı namaz. Bu nedenle adli tatil hem
süre yönünden ele al ı nmal ı ve hem de adli ara vermede görülecek i ş ve davalar
yeniden, mevcut sak ı ncalar dikkate al ı narak yeniden düzenlenmelidir.
Bu arada önemli bir konuya daha de ğinmek istiyoruz. Geçti ğimiz son
birkaç gün içinde Adalet Bakanl ığı 'nca 'YARGI REFORMU PAKET İ " olarak
açı klanan; "Ceza Muhakemeleri Usulü, Hukuk Usulü Muhakemeleri, icra iflas, i ş
Mahkemeleri ve Adli Yarg ı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri
Kurulu ş Görev ve Yetkileri Hakk ı nda Kanun Tasar ı ları " adl ı yasa tasar ı ları n ı n
haz ı rlanmas ı sürecinde Türkiye Barolar Birli ği olarak baz ı Komisyonlarda yer
• 27. Olağan Genel Kurul

t'a/ışma Raporu

435

BAROLARIMIZA GÖNOERiLEN DUYURULAR
ald ı k ve katkıda bulunduk. Kimi tasar ı ve maddeleri ile ilgili olumlu, kimileri
içinse olumsuz görü ş bildirdik, çekince koyduk. Ülkemizin içinde bulundu ğ u bu
siyasal koşullarda parlamentonun kritik bir yap ıda bulundu ğu yads ı namaz. Ş u
aşamada yasa tasar ı ları n ı n yeterince tartışı lmadan görü şülmesi, ileride daha
büyük hukuksal ç ı kmazlara neden olabilecektir.
Yargı n ı n giderek artan i ş yükü, davalar ı n çok uzun sürede sonuçlanmas ı ,
yargı n ı n genel bütçeden ald ığı payı n ı n neredeyse %O'lara yakla şmas ı ve tüm
yargı mensupları n ı n iinde bulundukları ekonomik s ı k ı nt ı lar yargıdaki bunal ı m ı
art ı rmaktad ı r. Bu bunal ı m içinde girilecek olan adli tatilin bir ölçüde de olsa
yargı n ı n nefes almas ı nı sa ğlayaca ğı n ı , 2001-2002 Adli Y ı l ı n ı n yorgunlu ğunun
gidermeye yarayaca ğı n ı umut ediyoruz.
Usul Yasalar ı m ızda hüküm alt ı na al ı nan adli tatil müessesesi elbette ki tam
bir ara verme değildir. Adli tatilde ya şamsal ve önemli hukuksal ihtilaflar ı n
çözümü doğrultusunda çal ış malar devam edecek; mahkemelerimizin yarg ı çlar ı ,
savc ı ları , adli personeli ve avukatlar ı m ız görevlerini sürdüreceklerdir.
Görevlerine devam edecek olan tüm yarg ı mensuplar ı na bu görevlerinde
ba şarı lar, görevlerine ara verecek olan yarg ı mensupları m ıza da iyi bir dinlenme
dönemi geçirmelerini diliyoruz. Sayg ı ları m ızla
.

Sansürün Kaldın/ışının 94 üncü yıldönümü nedeniyle

23.07.2002 tarihinde yapılan Kamuoyu Açıklaması

24 Temmuz 2002 günü kutlan ı lacak olan "SANSÜRÜN KALDIRILI ŞININ
94 NCÜ YILDÖNÜMÜ" önceki y ı llarda olduğu gibi ne yazı k ki bu y ı l da ac ı ve
buruk bir kutlama olarak gerçekle şecek.
Avrupa Birli ği'ne giri ş çabaları nı n gündemde bulunduğu bu dönemde
düş ünce ve ifade özgürlü ğünün önemli bir arac ı olan bas ı nla ilgili yasalarda
daha fazla demokratikle şme beklenirken, kar şı m ıza hukukun temel ilkelerine
ayk ı rı ve antidemokratik bir RTÜK Yasas ı ç ı km ıştı r. Ayrıca bugün çeşitli yasalara
doğrudan ya da dolayl ı olarak serpi ştirilmi ş 150'den fazla yasa maddesinde
bas ı na sansür bulunduğu dikkate al ı n ı rsa bu son RTÜK yasas ı ile sansürün ne
kadar çok yoğunla ştı nld ığı görülmektedir. RTÜK Yasas ı n ı n baz ı madde ve
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bentlerinin Anayasa Mahkemesince yürürlü ğ ünün durdurulmu ş olmas ı sorunu
çözmemi ştir.
Elbette her özgürlü ğ ün demokratik bir çerçevede s ı n ı rları olmal ı d ı r.
Özgürlükler ayn ı zamanda sorumluluk ve ödevler yükler. Bas ı n ı m ı zda bu
sorumlulu ğ u taşı mayan ki ş i ve kurumlara da rastlamak mümkündür,ancak
bas ı n ı m ız ı n kendi kendini denetlemesi özendirilerek ve güçlendir ı lerek bu
olumsuzluklar a şı labilir. Bas ı n özgürlü ğünün olmad ığı bir sistemde
demokrasiden söz edilemez.. Bas ı n Özgürlü ğünün kötüye kullan ı lmaması ancak
sansürün olmad ığı bir bas ı n özgürlü ğüyle mümkündür.
Bas ı na "kap ı kulu" özlemiyle yakla şmak, siyasal hataları n en büyü ğ ü oldu ğu
gibi; hukukun üstünlü ğünün de en önemli hasar ı n ı olu şturmakt ı r.
Önümüzdeki günlerde demokratikleş me yolunda daha önemli ad ı mlar ı n
atı lmas ı n ı bekliyor, gelecek y ı llarda bas ı n özgürlü ğünün önündeki tüm engellerin
ve özellikle de SANSÜRÜN tam olarak kald ı rı ld ığı düşüncelerin özgürce ifade
edildi ği bir ortam ı n yarat ı lmas ı dileğ i ile BASININ BU ANLAMLI GÜNÜNÜ
KUTLUYORUZ.
Türkiye Barolar Birli ği
Yönetim Kurulu
.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.Özdemir Özok'un Türkiye

Barolar Birliği'nin Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle 09.08.2002
Günlü Bası n Toplantısında Yaptığı Konuşma

09.08.1969 günü kurulan Türkiye Barolar Birli ği, 34, Kurulu ş y ı l ı n ı
kutlad ığı m ı z bu güne kadar yurt ve meslek sorunlar ı ndaki duyarl ı l ığıııı
südürmü ştür. Türkiye Barolar Birli ği sadece avukatlar ı n ve savunman ı n değil,
yargı ç, savc ı ve tüm yarg ı n ı n sorunları na ilgi ve duyarl ı l ı k göstermi ş , dü şünce ve
önerilerini onlarla ve kamuoyu ile payla ş m ıştı r.

Türkiye Barolar Birli ği, Cumhuriyetin kazan ı mları ba şta olmak üzere,
demokrasi, insan haklar ı , hukukun üstünlü ğ ü ve hukuk devleti kavramlar ı n ı n,
kurumlaş mas ı için yı lmadan ve duraksamadan mücadele vermi ştir. Bu duyarl ı l ı k
ve mücadeleyi bundan sonra da ayn ı kararl ı l ı kla sürdürecektir.
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Son günlerde siyasi gündem çok h ızl ı bir biçimde geli şti. Türkiye Büyük
Millet Meclisi ola ğanüstü topland ı 22. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin 3
Kası m 2002 Pazar günü yap ı lmas ı na karar verdi.
Seçim kararı alan Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç beklenilmeyen bir
perforrnansla, Anayasada yap ı lan deği şiklikler ile Türk Medeni Kanununda yer
alan hükümlere uyum sa ğlanmas ı ile Avrupa Birli ği Müktesebatı n ı n
Üstlenilmesine ili ş kin Türkiye Ulusal Program ı çerçevesinde yap ı lmas ı gerekli
tedbirlerle ilgili olarak çeş itli kanunlarda de ğişiklikler yapt ı .
Yap ı lan deği şiklikler;
- Türk Ceza Kanunu, Kaçakç ı l ığı n Men ve Takibine dair Kanun ve Orman
Kanunda yer alan idari, cezalar ı müebbet a ğı r hapis cezas ı na dönü ştürülmü ştür.
Yine bu kanuna göre idam cezalan müebbet a ğı r hapis cezas ı na dönü ştürülenler
hakkı nda TCK'nun 70, 73 ve 82.maddelerinde ön görülen süreler iki kat, terör
suçlan hakkı nda üç kat olarak uygulanmas ı hükme ba ğlanm ışt ı r. Ayrıca, bu
kanuna göre, idam cezalar ı müebbet a ğı r hapis cezas ı na dönüştürülen terör
suçluları için, Cezaları n İ nfaz ı Hakk ı nda Kanun ile Terörle Mücadele Kanununun
şartla sal ıvermeye ili ş kin hükümlerinin uygulanmayaca ğı , bunlar hakk ı nda
müebbet a ğı r hapis cezas ı n ı n ölünceye kadar devam edece ği hüküm alt ı na
al ı nm ıştı r.
- Türk Ceza Kanununun 159.maddesinin 1. f ı kras ı nda sayı lan organlar ı ve
kurumlan tahkir ve tezyif kasti bulunmaks ı zı n, sadece eleştirmek maksad ı yla
yap ı lan yaz ı l ı , sözlü ve görüntülü dü şünce açı klamaları suç olmaktan
çı karı lm ıştı r.
- Türk Ceza Kanununun 201.maddesinden sonra gelmek üzere 20 ha ve
201/b maddeleri eklenmi ş , 20 ha maddesinde; "s ı n ı r a şan örgütlü suçlara karşı
Birleşmiş Milletler sözleş mesine ek, kara deniz ve hava yoluyla göçmen
kaçakç ı l ığı na karşı protokolün" gere ği, yeni düzenleme yap ı lm ış , ayn ı ş ekilde
201/b maddesi ile de, "s ı n ı r aşan örgütlü suçlara karşı Birleş mi ş Milletler
sözleş mesine ek, insan ticaretinin, özellikle kad ı n ve çocuk ticaretinin
önlenmesine, durdurulmas ı na ve cezaland ı rı lması na iliş kin protokol" gere ği yeni
düzenleme getirilmi ştir.
- Dernekler Kanununun yürürlükten kald ı rı lan 1 1.maddesi yeniden
düzenlenmi ş ve Türkiye'de kurulan demeklerin yurt d ışı nda faaliyette
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bulunmalar ı na ili ş kin, ve yine yürürlükten kald ı rı lan 12.maddesi yeniden
düzenlenerek yurt d ış inda kurulan derneklerin Türkiyede faaliyette
bulurı maları na ili ş kin esas ve usuller gösterilmi ş tir. Yine 15, 40, 45, 46, 62 ve
73.maddeler de derneklerin kay ıt ve denetimine ili ş kin yeni düzenlemeler
yap ı lm ıştı r.

- Vakı flar Kanununun birinci maddesinde yap ı lan deği ş iklikle, Avrupa İ nsan
Haklan Sözleş mesinde Düzenlenen ayr ı mcı l ı k yasa ğı ve ek 1 nolu protokolle
güvence altı na al ı nan mülkiyet hakk ı n ı n korunmasi ilkeleri ile uyum sa ğlamak
amaçla nm ıştı r.

- Toplantı ve Gösteri Yürüyü ş leri Kanununda yap ı lan deği şiklikle
yabanc ı ları n yapacaklar ı toplanti ve gösteri yürüyü ş leri ile ilgili düzenlemeler
getirilmiştir.
- HMUYn ı n 445.maddesine 445/a maddesi eklenerek, yine CMUK'nun
327.maddesine 327/a maddesi eklenerek, Avrupa İ nsan Hakları Mahkemesinin
vermi ş olduğu karar doğ rultusunda yerel mahkeme karar ı na iade-i muhakeme
yolu aç ı lm ıştı r.
- Radyo ve Televizyonlar ı n Kurulu ş ve Yay ı nları Hakk ı ndaki Kanununun
4.maddesine yeni hükümler eklenerek, farkl ı dil ve lehçelerde yay ı n yapı labilme
olanağı getirilmi ştir.
- Bası n Kanununun çeş itli maddelerinde de ği şiklikler yap ı larak para
cezaları n ı n güncelleştirilmesi öngörülmü ştür.
- Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun çe şitli maddeleri deği ştirilerek,
anayasada yapı lan değiş ikliklere uyum sa ğlanmak istenmi ştir.

- Yabanc ı Dil Eğitimi ve Öğ retimi Kanununun ad ı , "Yabanc ı Dil Eğrtimi ve
Öğ retimi ile Türk Vatandaş ları n ı n Farkl ı Dil ve Lehçelerinin Ö ğrenilmesi
Hakkı nda Kanun" şeklinde değiştirilmi ş ve farkl ı lehçeleri öğrenme olana ğı
tan ı nm ıştı r.
Yap ı lan değiş iklikler, içinde bulundu ğ umuz siyasal, sosyal ve toplumsal
olaylar bakı m ı ndan son derece önemli ve anlaml ıd ı r. Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerini bu kritik dönemde, bu önemli kararlan aldiklar ı için kutlamak
gerekir.
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Türkiye Barolar Birli ği, y ı llardan beri Avrupa meselesi, ortada yokken bile,
bu deği şiklikleri savunmu ştur. Ölüm cezas ı n ı n kald ı rı lmas ı n ı , ça ğda ş ceza
yargı sı ile ba ğdaşmayan bu hukuki ay ı ptan kurtulmak gerekti ğ ini kurucu
ba ş kan ı m ı z Prot.Dr. Faruk Erem ı srarla savunmu ştur. Türkiye Barolar Birli ği,
ana dilin öğrenilmesi, konu şulması , bas ı n ve yay ı n organları arac ı l ığı yla
iletilmesi konusunda ki görüş ünü Aral ı k 1999 da yay ı mlad ığı 'Güney Doğ u
Raporunda" aç ı kça ortaya koymu ştur.
Türkiye Barolar Birli ği hazı rlattığı Anayasa tasla ğı nda da yurtta ş l ığı "Devlete
yurttaş l ı k ba ğı ile bağl ı olan herkes Türkiye Cumhuriyeti yurtta şı d ı r." biçiminde
tan ı mlayarak yeni bir yurtta ş l ı k tan ı m ı ve anlayışı sergilemi ştir.
Bunları n giderek gerçekle şmesini mutlulukla karşı l ı yoruz. Gerçi bu
deği şikliklerin "yangı ndan mal kaç ı rı r gibi" oldu bittiye getirilmesi do ğru değ ildi
ama, art ı k bu eleştiri için çok geç.
Bu kararları n ard ı ndan koparı lan fı rtı nay ı da anlamak mümkün de ğildir. Bir
grup 'Eyvah Türkiye bölünecek" slogan ı at ıyor.
Evrensel insan hakları nı n k ı smen de olsa insan ı m ı za tan ı nmas ı ülkeyi
bölmez. Aksine yurtta şl ığı perçinler. Evrensel insan haklar ı n ı tüm yurtta ş ları n ı za
demokratik bir biçimde tan ı rsan ız, azı nl ı k hakkı na gerek kalmaz, Herkes insan
hakları paydas ı nda birleş ir. Bu haklar ı n tan ı nmad ığı zamanlar, en kötü
zamanlard ı r. 0 zaman, tanzimat döneminde oldu ğ u gibi baz ı az ı nl ı kları n d ış
destekle pozitif haklar kazanmalar ı durumu ortaya ç ı kar ki bu insan ı m ı za karşı
en az ı ndan ay ı ptı r.
Bir grup da "art ı k avrupal ıyız" ya da "Avrupa trenini yakalad ı k" demeçleriyle
halkı n gözünü boyuyor. Bu da do ğ ru değil. AB üyeli ği, öyle bir iki yasa
çkarmakla bilet al ı nacak bir tren yolculu ğu değildir.
Çı kartı lan "Uyum Yasaları ", "yaptı k, bitirdik, tamamlad ı k" anlayışı yla
olduğu gibi b ı rak ı l ı r, buna paralel olarak yap ı lmas ı gereken di ğer anayasal ve
yasal değiş iklikler yap ı lmaz ise "Uyum Yasaları hiç bir i şe yaranıayacakt ı r".
Baş ta Anayasa olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhkernlei Usulü
Kanunu, Ceza İ nfaz Kanunu, Demekler Kanunu, Toplant ı ve Gösteri Yürüyü şleri
Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, DGM Kanunu, Polis, Vazife ve Salahiyet
Kanunu, Vak ıflar Kanunu, Bas ı n Kanunu, Radyo ve Televizyonlar ı n Kuruluş ve
Yayı nları Hakk ı ndaki Kanunlarda da ilgili deği ş ikliklerin geciktirilmeksizin

440

• 27. Olağan Genel Kurul
Çalışma Raporu

BAROLAHIMIZA GÖNDERkEN DUYURUAR
yap ı lması ve Uyum Yasaları deği ş ikliklerinde belirtilen yönetmeliklerin de bir an
önce ç ı kart ı lmas ı gereklidir. Bu noktada siyasi iradeyi özellikle uyar ıyoruz,
önemli olan yasa değil uygulamad ı r. Bir buçuk y ı l önce ç ı kar ı lan Avukatl ı k
yasas ı n ı bile tam uygulamayan bir yap ı lanma, yeni düzeni nas ı l kuracaktı r?
Kald ı ki uygulamadan da öte yapı lacak ba şka yasal deği ş ikliklerde de o
yasa i şlevsiz hale getirilebilir. Avrupa Birli ği Uyum Yasaları n ı n devam ı nda
demokratikleşme ve ça ğda şla ş may ı tam olarak sa ğ layacak di ğer yasal
düzenleme ve uygulamalar ı n samimiyetle devam ı gerekir.
Yap ı lan değiş ikliklerin Anayasaya ayk ı rı oldu ğu yolundaki baz ı görü ş ve
değerlendirmeleri kabul etmek mümkün değildir. Uyum Yasalar ı daha önce
yapı lan Anayasa deği şikliklerine uygun yasal düzenlemelerdir. Ancak ve elbette
ki bundan sonra yap ı lacak mevzuat deği şiklikleri ve uygulamalar Bu aç ı dan
büyük önem ta şı maktad ı r. Demokratik aç ı l ı mlar devam etmeli varı lan noktadan
geriye dönü ş olanakları ortadan kald ı rı lmal ı d ı r.
Yap ı lması gereken yasal düzenlemelerin başı nda gelen ve bizi çok yak ı ndan
ilgilendiren konu ola ğanüstü kurumlar ve mahkemelerdir.
Ülkemizde DGM'nin tart ışı ld ığı 1970'li yı llardan günümüze kadar, bu
mahkemelerin, do ğal yargı ç ilkesine ayk ı rı olduğu, ayrı ve farkl ı usul uygulad ığı ,
adil ve güvenli bir yarg ı laman ı n koşullan ı n içermedi ği gibi nedenlerle kuruldu ğu
günden, günümüze kadar hep bu mahkemelerin kald ı rı lmas ı ve tüm
yargı laman ı n adli mahkemelerde yap ı lmas ı n ı savunmu ştur. Ayn ı şekilde Terörle
Mücadele Yasas ı , Ola ğanüstü Hal Yasas ı , S ı k ıyönetim Yasas ı gibi birçok Önemli
yasa hakk ı nda görü ş ve eleştirilerini sürekli dile getirmekte ve bu yasaları n
antidemokratik yanları n ı ortaya koymaktad ı r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22 Donem Milletvekili Seçiminin 3 Kas ı m
2002 günü yap ı lması na karar vermi ştir. Halk ı m ız ve demokrasimiz için hay ı rl ı
olsun. 2,5-3 ayl ı k bir süre olmas ı na karşı n, fotoğ raf çok net değildir. Yap ı lan
kamuoyu yoklamalar ı , 4 Kas ı m 2002 sabah ı n ı n Türkiyeye istikrar ve güven
veren bir siyasal ortam ı n olu şaca ğı izlenimini vermemektedir. Bunun en önemli
nedenleri, ülkede siyasi parti enflasyonu ve mevcut Siyasi Partiler ve Seçim
Yasaları ndaki antidemokratik hük ı]mlerdir.
Siyasi partiler yasas ı , seçim yasas ı , birçok eksiklik, yetersizlik ve
antidemokratik unsurlarla doludur, Bilinenleri tekrarlamadan, son günlerin
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gündemine oturan "Siyasi partilere devlet yard ı m ı " konusuna girmek istiyorum.
Uç milletvekilli transleriyle partiler devletten yard ı m al ıyor. Bu nas ı l bir
uygulamad ı r? Siyasi partilere devlet yard ı m ı n ı n mant ığı nedir? Böyle "Kanuna
karşı hile" yollarıyla kamu kaynaklar ına musallat olunmas ı nı içine sindirebilen
bir vatanda ş varm ıd ı r?

Sevgili gazeteci arkada ş ları m, bir baş ka konu da i ş güvencesi yasası yla
ilgili olarak *reel sektör kurulu ş ları * ba şl ığı yla 10 kurulu şun gazetelerde
yay ı nlad ı kları bildiridir. Bu kurulu ş ları n meclisin iradesine ipotek koyarcas ı na
ortaya att ığı 'sand ı k' tehditini anlamaya imkan yoktur. Bu kritik dönemde
kurumları n sorumluluklar ı n bilmesi şarttı r.
Son olarak önemli bir konuya değ inmek isterim. Irak'a askeri bir harekat ı n
gerçekleşeceği anla şı l ıyor. ABD'nin, uluslararas ı kuralları hiçe sayarak ve
uluslararas ı destekten yoksun olarak buna kalk ışacağı anla şı l ı yor. Irak'a askeri
müdahalenin Türkiye'de antidemokratik baz ı giri şimlere yol açaca ğı yolunda
senaryolar ortaya at ı lmaktad ı r.

Hiçbir gerekçe, insan ı m ı zı n uzun y ı llarda sa ğlad ığı kazan ı mları n ve bu
yoldaki çabaları n önüne set çekilmesini mazur güsteremez. Sava ş hali bile
uluslararas ı uluslararas ı kurallarla düzenlenmi ş bir dünyada , bazı gerekçelerle
kazan ı lm ış haklardan geri dönülmesine çal ışı lmas ı , Atatürk'ün özlemi olan
"ça ğda ş uygarl ı k düzeyini bizim için imkans ız kı lacaktı r.
Saygı ları mla.

03 Kası m 2002 günü yapılması na karar verilen Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin ertelenmesine ilişkin
tartışmalar nedeniyle yapılan Kamuo y u Duyurusu
3 KASIM TBMM GENEL SEÇ İ MLER İ N İ N ERTELENMES İ N İ N HIÇBIR
HAKLI HUKUK İ VE AHLAKI DAYANAĞ I BULUNMAMAKTADIR.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 31/07/2002 tarihinde
21.seçim dönemi sona ermeden seçimlerin yenilenmesine ve seçimlerin 3
Kas ı m 2002 Pazar günü yap ı lmas ı na karar verilmiş ve seçim takvimi de
i ş lemeye ba ş lam ıştı r. Buna ra ğmen seçimlerin kararla ştı rı lan tarihte yap ı l ı p
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yapılmayaca ğı konusunda kamuoyunda tereddütler yarat ı lnı akta ve seçimlerin
ertelenmesine yönelik örtülü ve açı k çabaları n sürdürüldü ğ ü görülmektedir.
Kamuoyunca da iyi bilindi ği üzere koalisyon hükümetindeki uyumun
bozulmas ı ve ülkemizin karşı karşıya bulunduğu a ğı r sorunlardan süratle
ç ı kı lmas ı n ı n yeniden millet radesine ba şvurularak ve milletten güç al ı narak
çözülebileceği dü ş üncesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir
çoğunlukla (449 kabul oyu) seçimlerin yenilenmesine karar verilmi ştir.
Ku ş kusuz Seçim ve Siyasi Partiler Yasalar ı kapsaml ı bir biçimde ele
al ı nd ı ktan ve bazı temel konularda yeni düzenlemeler yap ı ld ı ktan sonra
seçimlere gidilmesi daha yerinde olurdu. Ancak gelinen noktada seçim
kararı ndan geri dönülmesi ve 3 Kas ı m Seçimlerinin ertelenmesi ülkemizi daha
büyük belirsizliklere itecek ve daha a ğı r bunal ı mlara sürükleyecektir. Ayr ıca
böyle bir ad ı m ı n atı lmas ı geride b ı raktığı m ız dönemde ba şta AB Uyum Yasalar ı
olmak üzere çok say ı da yasa ç ı karan ve başarı l ı bir çal ışma ortaya koyan
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayg ı nl ığı na gölge dü ş ürecek ve der, ı okrasimizi
de zedeleyecekti r.
Kald ı ki Anayasam ı zı n 78.maddesinde "Sava ş sebebiyle yeni seçimlerin
yap ı lmas ı na imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir y ı l
geriye b ı rakı lmas ı na karar verebilir' denilmektedir. Buradan da seçimlerin geri
b ı rak ı lmas ı n ı n ne kadar a ğı r bir koşula bağland ığı görülmektedir. Bugün bir
savaş hali sözkonusu olmad ığı gibi seçimlerin ertelenmesini gündeme getirecek
hiçbir hakl ı neden de bulunmamaktad ı r.
Siyasilerimiz kendileri ve Partileri için doğ ru olan ı değil, ülke için doğru
olan ı dü ş ünmek ve yapmak durumundad ı r. Bugün ülke ç ı karları da genel
seçimlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar ı doğ rultusunda 3 Kas ı m 2002
günü yapı lmas ı n ı gerektirmektedir. Aksi yöndeki gereksiz ve yarars ı z çabalara
son verilmesini ve 3 Kası m 2002 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Seçimlerinin ülkemize ve ulusumuza hay ı rl ı olmas ı n ı dileriz.
Saygı ları m ızla.
.
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11 Eylül 2002 günlü duyuru
Türkiye Noterler Birli ği Ba şkanl ığı 'ndan al ı nan 15.08.2002 günlü, Hukuk
2135-11663 say ı l ı yazı n ı n bir örneği iliş iktedir.
An ı lan yazı da, noterliklerde düzenlenen vekaletnamelerin Avukatlar
tarafı ndan sureti ç ı karı l ı rken, vekaletname asl ı nda yer alan tüm bilgilerin surete
yaz ı lmad ığı ve bu nedenle de vekaletname tanzim eden noterler hakk ı nda
şikayette bulunuldu ğ u bildirilmekte ve sureti ç ı karı lan vekaletnamelerin asl ı nda
yer alan tüm bilgilerin tam ve noksans ı z olarak yaz ı lmas ı n ı n sağlanmas ı
istenmektedir.
Konunun Baronuz mensubu meslekta ş ları m ı za duyurulmas ı n ı sayg ı lar ı mla
rica ederim.
. -.
Türkiye Barolar B ı rl ı gı
TÜRKIYE BAROLAR BIRLIGINE
Ba şkan ı
Av. Ozdeniir OZOK
KARANFIL SOKAK NO: 5/62
KIZILAY / ANKARA
Noterliklerde düzenlenen vekaletnamelerin Avukatlar taraf ı ndan sureti
çı karı l ı rken, vekaletname asl ı nda yer alan tüm bilgilerin surete yaz ı lmad ığı ,
müstenidat kı sm ı nda değinilmedi ğ i,, bu nedenlerle vekaletname tanzim eden
noterler hakk ı nda ş ikayette bulunuldu ğ u anlaşı ld ığı ndan, konu Yönetim Kurulu'
nün 01.08.2002 günlü toplant ısı nda görü şülmü ştür.
Noterliklerde tanzim edilen vekaletnamelerin Avukatlar taraf ı ndan sureti
ç ı karı l ı rken vekaletname asl ı nda yer alan tüm bilgilerin tam ve noksans ı z olarak
yaz ı lmas ı n ı n teminini rica ederim
Saygı ları mla,
BAŞ KAN
Hasip D İ NÇER
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20 Eylül 2002 gün/ü duyuru
Ulusal Yarg ı Ağı Projesi kapsam ı nda: Adalet Bakanl ığı Hukuk İş leri Genel
Müdürlü ğü'nden al ı nan yazı larda;
1- (2001/20)-(2002/8) v (2002/26) say ı l ı duyuruları m ı zda da
belirtti ğimiz gibi Baronuz levhas ı na kayı tl ı faal avukatları n TCVatanda ş l ı k
Kimlik numaraları n ı n bazı Baroları m ız tarafı ndan halen Adalet Bakanl ığı
Hukuk İş leri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmedi ği, Yine Ulusal Yargı ağı projesi
kapsam ı nda:
2- Baronuz levhas ı na Avukat olarak yaz ı lmas ı na karar verilen adaylar ı n
haz ı rlanan ruhsat dosyaları nda bulunan noter onayl ı nüfus cüzdan ı örnekleri ile
birlikte TC. Vatanda şl ı k kimlik numaralar ı n ı n da yaz ı lmas ı n ı n gerekti ği,
Bildirilmektedir.
An ı lan yazı lar gereği, faal avukatlar ı n TC. Vatanda şl ı k Kimlik numaraları n ı n
Adalet Bakanl ığı Hukuk İş leri Genel Müdürlü ğü'ne gönderilmesini,
Yeniden yaz ış maya sebebiyet verilmeyecek şekilde, bundan böyle Baronuz
levhas ı na avukat olarak yaz ı lması na karar verilen avukatlar ı n ruhsat dosyalar ı na
da nüfus cüzdan örnekleri ile birlikte TC.Vatanda ş l ı k Kimlik numaraları n ı n da
yazı lmas ı n ı önemle rica ederim.
Saygı ları mla.
.

Si yasetçilerin seçim/eri ede/etme tart ışmalarını bir yana

bırakarak, demokratik ku ta//ara uygun biçimde seçimlerin
belirlenen tarihte yapılmasına yardımcı olmaları g3rektii ile ilgili,
29.09.2002 günü yapılan kamuoyu duyurusu
Devletin tüm etkinliklerinin hukukla ba ğ l ı olmas ı anlam ı na gelen , ukük
Devleti" ça ğda ş devletin temel amac ı d ı r. Bu ba ğl ı l ığı sağ lamada, siyasal
organlardan çok "Ba ğı ms ı z Yarg ı n ı n denetimi ve yapt ı r ı m ı büyük önem
taşı maktad ı r. Bu nedenle bütün kesimlerin yarg ı y ı y ı pratacak tart ış malardan
özenle kaç ı nmas ı gereklidir. Oysa son günlerde, yarg ı ve yarg ı kararları ile ilgili
kimi değerlendirmeler son derece haks ı z ve yargıyı y ı pratı r niteliktedir. Bu
geli ş melerden; antidemokratik yasa maddelerini de ği ştirmeyen, her türlü yorum
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ve değerlendirmeye aç ı k yasa maddelerini ay ı klamayan, böylece hukuk devleti
yerine, içinden ç ı kı lmaz yasa ve kurallarla çevrili kanun devletinin oluş mas ı na
neden olan siyasal iktidarlar sorumludur.
Hukuk Devleti ve demokrasi, etle t ı rnak gibi birbirine ba ğl ı d ı r. Bir yan ıyla
devlet yetkilerini kullanacak olanlar ı n, özellikle siyasal karar organlar ı n ı n,
egemenli ğin as ı l sahibi halk taraf ı ndan seçilmesi ve belirlenmesi olarak
tan ı mlayabileceğ imiz demokrasi, hukuk devletinin olmazsa olmaz ko şuludur.
Siyasi partiler ve özgür seçimler ise demokrasinin vazgeçilmez unsurlar ıd ı r.
Demokratik rejimlerde yönetim yetkisinin, meş ruiyetin temeli seçimlerdir.
Demokratik ya şam için bu denli önemli olan, seçim ve siyasi partilerle ilgili
geli ş meler, ülke demokrasisi için kayg ı verecek niteliktedir. Erken seçim
kararı ndan sonra, ya şanan olumsuzluklar, halk ı n demokrasiye olan inanc ı n ı
yitirmesine neden olacak boyutlara varm ışt ı r. Bunca s ı k ı nt ı ve sorunun orta
yerde durdu ğ u bir zamanda, aday saptama, birle ş me, ayrış ma, iltihak, ittifak,
baraj, yasakl ı l ı k, yeterlilik gibi konular bahane edilerek sürdürülen tart ış ma ve
söyleşiler, geniş kitlelerin tepkisini çekmektedir. Son olarak tamamen siyasi
geleceklerini dü ş ünerek seçimleri erteletme giri ş iminde bulunanlar ı halk ı m ız
kesinlikle atfetmeyecektir. Kendi nzalar ıyla erken seçim kararı alarak, ülkeyi
seçim ortam ı na sokan ve daha sonra seçimleri erteletmeye kalkanlar ı milletimiz
kesinlikle unutmayacakt ı r.
Dünyan ı n en asil, en uysal, en sab ı rl ı halk ı olan Türk halk ı ve Anadolu
insan ı bunca çile ve düş k ı rı kl ığı na karşı n, demokrasiye olan inanc ı n ı
yitirmemi ştir. Halk ım ızı n bu özelli ği ve duyarl ı l ığı sorumsuz davran ış lar
sergileyen siyasetçiler tarafı ndan çok iyi algı lanmal ı ve gere ği yap ı lmal ı d ı r. Aksi
takdirde doğ acak sonuçlardan ülkemizle birlikte bu kaosu yaratan siyasetçiler de
zarar göreceklerdir. Bu nedenlerle, siyasetçilerin seçimleri erteletme
tartış maları n ı bir yana b ı rakarak, demokratik kurallara uygun biçimde,
seçimlerin belirlenen tarihte yap ı lmas ı na yard ı mcı olmaları gerekmektedir. İ ç ve
d ış sorunları n Ülkemizin üzerine kara bulutlar gibi çöktüğü, insan ı m ı zı n tüm
umut ve heyecan ı n ı yitirdi ği, gençlerimizin geleceğinden endi şe duydu ğu,
işsizliğin milyonlara vurdu ğu bir dönemde yap ı lan seçimlerin, yeni heyecanları n
ve mutluluklar ı n müjdecisi.olmas ı n ı diliyorum.
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Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 64. y ıldönümü nedeniyle
yapı lan 09.11.2002 günlü Kamuo yu Duyurusu
Büyük Önder Atatürk senden ayrı l ışı m ı zı n 64.yı l ı nda sana olan özlemimiz,
sana olan ba ğl ı l ığı rn ı z, sana olan inanc ı m ı z, sana olan sevgimiz dha da
artm ıştı r.
Bize emanet etti ğ in Cumhuriyet ve onun vazgeçilmez de ğerleri, her
tarafı ndan çeki ştirilerek, içi bo şalt ı lm ış ve çürütülmü ştür.
"Da ğ ba şı n ı duman almam ış " tüm ülkeyi karanl ı klar, umutsuzluklar
kaplanıışt ı r.
70 milyonun vekaletini alm ış olan Avukatlar ve onları n örgütleri Barolar ve
Türkiye Barolar Birli ği emanetlerine sahip ç ı kmakta ve bu konuda gerekli. özen ı
göstermektedir.
Bütün bu olumsuz ko şullara karşı n, devrimlerine ve sana olan ba ğl ı l ığı m ı z
karanl ı kları ayd ı nlatacak güçtedir.
Bu duygularla önünde saygı ile eğiliyoruz.

Türkiye Barolar Birliği'nin de katılacağı iktisadi Kalkınma
Vakfı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin işbirliğinde 27
Kasım 2002 tarihinde düzenlenecek olan "Türki ye Platformu
2002" ile ilgili Kamuoyu Duyurusu
Türkiye Barolar Birli ği'nin de kat ı lacağı , İ KV ve TOBB i şbirl ığı nde
düzenlenen Türkiye Platformu 27 Kasim 2002 Çar ş amba günü Brüksel Conrad
l-lotel'de 13:30-16:30 saatleri aras ı nda gerçekle ştirilecektir.
Tirkiye'nin AB üyeliği konusundaki kararl ı l ığı n ı , nı uadil AB sivil Toplum
Kuruluş ları n ı n desteğ i ile yeniden ortaya koyabilmek ve AB üyesi ülkelerin siyasi
karar al ıcı ları na Kopenhag Zirvesi'nde müzakerelerin ba ş latı lmas ı yönündeki
ça ğrı m ız ı yinelemek amac ı n ı taşıyan ülkemiz aç ıs ı ndan bu çok önemli toplantı ya
Türkiye Barolar Birli ği Sayı n Ba şkan Özdemir Özok, Say ı n Genel Sekreter Şahin
Mengu .ı le birlikte muadil AB Sivil Toplum Kurulu ş unu temsilen CCBE'nin
(Avrupa Birli ğ i Barolar Konseyi) Genel Sekreteri Jonhattan Ğ oldsmith
katı lacakt ı r.
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1960 y ı l ı nda kurulan CCBE, avukatl ı k mesleğinin Avrupa Birli ğinde ve
Avrupa Ekonomik Bölgesinde resmi olarak tan ı nan temsilci bir kurulu ştur.
Belçika yasaları nca kar amacı gütmeyen uluslararas ı bir kurulu ş olarak
kurulmu ştur.
Avrupa Konseyinin de dan ış manl ığı n ı yapan CCBE, Avrupa Birli ği
Devletleri aras ı ndaki ba ğlantı organ ı d ı r. Avrupa kuruluş ları n ı n aras ı nda Baroları n
tamam ı n ı temsil etmektedir, bu da yaklaşı k 500.000 avukatı n temsil edildiği
anlam ı na gelmektedir.
.

03 Aralık 2002 pünlü duyuru
Askeri Yüksek İ dare Mahkemesi Ba ş kanl ığı ndan alman Yargı Harçları
Tahsili" konulu 22 Kas ı m 2002 günlü 2002/1535/ İd.Ks. sayı l ı yazı nı n bir
örneği ekle gönderilmi ştir.
Konunun Baronuz mensubu meslekta şlarım ı za duyurulmas ı n ı saygı ları mla
rica ederim.
TC.
ASKER İ YÜKSEK İ DARE MAHKEMES İ BAŞ KANLI Ğ I
ANKARA
GENSEK : 2002/1535/id.Ks.
KONU

22 KASIM 2002

Yargı Harçları Tahsili
TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ BAŞ KANLI Ğ INA

İ LG İ : (a) Askeri Yükstk idare Mahkemesi Ba şkanl ığı n ı n 26 EYLÜL 2002
gün ve GENSEK: 2002/1237/id.Ks. say ı l ı yazısı .
(b) Maliye Bakanl ığı Muhasebat Genel Müdürlü ğ ünün 18 EKiM 2002 gün
ve SAYI: 8.07-0-MGM-020/252-8/24568 say ı l ı yazıs ı .
(c) Maliye Bakanl ığı Muhasebat Genel Müdürlü ğünün 05 Kas ı m 2002
gün ve SAYI: B.07.0-MGM.0.20/252-8/26206 say ı l ı yazısı .
(d) Askeri Yüksek idare Mahkemesi Baş kanl ığı n ı n 06 KASIM 2002 gün ve
GENSEK: 2002/1431/1d.Ks. say ı lı yaz ıs ı .
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(e) Ankara Defterdarl ığı n ı n 14 KASIM 2002 gün ve SAYI: B.07.4.DEF0.06.05ıV7.7112 say ı l ı yazı sı .
1. Mahkememiz Ba şkanl ığı nı n ilgi (a) yaz ıs ı ile bugüne dek
Mahkememizce tahsil edilemeyen yarg ı harçiarı n ı n tahsili konusunda Maliye
Bakanl ığı ndan talepte bulunulmu ş ; Maliye Bakanl ığı Muhasebat Genel
Müdürlü ğünün ilgi (b) yaz ı sı ile davac ı ları n han; putu ihtiyaçları n ı n
görevlendirilecek yetkili memurlar vas ıtas ı ile karşı lanması n ı n mümkün Ölduğu,
yetkili memurlar ı n i şe ba şlamaları sı ras ı nda isim, unvan ve tatbiki imzalar ı n ı n
Çankaya Mal müdürlü ğüne bildirilmesinin yeterli bulundu ğu, di ğer taraftan yarg ı
harçiarı n ı n görevlendirilecek sayman mutemedi arac ı l ığıyla tahsiline ili şkin
olarak Gelirler Genel Müdürlü ğünden görü ş istendi ği, al ı nacak cevab ı n ayrıca
Mahkememize bildirilece ği ifade edilmi ştir.
2. Maliye Bakanl ığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yaz ısı ile
Gelirler Genel Müdürlü ğünün 23.10.2002 tarih ve B.07.0.GEL.0.63/633081/43964 say ı l ı uygun görü ş ü üzerine Mahkememizde bir vezne aç ı lmak veya
bir memur görevlendirilmek vas ıtas ıyla yargı harçları n ı n makbuz mukabili tahsil
edilmesinin mümkün bulundu ğu, bu amaçla gereği için Ankara Detterdarl ığı na
ba şvuruda bulunulması gerektiği belirtilmi ştir.
3. Yargı harçları nı n tahsilinin. Mahkememiz bünyesinden bir memur
görevlendirilmesi (sayman mutemedi) suretiyle makbuz mukabili yap ı lmas ı
uygun bulundu ğundan; ilgi (b) ve (c) yaz ı lar gereği Mahkememiz Baş kanl ığı n ı n
ilgi (d) yazıs ı ile Ankara Detterdarl ığı na başvurularak, gere ğinin yap ı lmas ı talep
edilmi ş ve Ankara Defterdarl ığı n ı n ilgi (e) cevabi yazı sı ile Mahkememiz Genel
sekreterliğinde görevli sivil Memur Ay şe BULUT'un (1978-16) sayman
mutemedi olarak tefrik edildi ği ve gerekli belgeleri almas ı için Çankayà Mal
Müdürlü ğ üne müracaatı gerektiği bildirilmi ştir.
4. Ad ı geçen memurun Çankaya Mal Müdürlü ğü ile temas ı ve gerekli
i ş lemleri tamamlamas ı nedeniyle, 21 KASIM 2002 günü kendisine sayman
mutemedi makbuzu ve sayman mutemetleri kasa defteri teslim edilmek
suretiyle, yarg ı harçları tahsili konusundaki bürokratik i ş lemler tamamlanm ıştı r.
5. Mahkememiz 22 KASIM 2002 gününden itibaren iptal ve tam yarg ı
davaları na iliş kin her türlü yargı harc ı n ı makbuz mukabili tahsil etmeye
başlayacaktı r. Böylelikle, Mahkememizin kuruldu ğu 1972 yı l ı ndan bu yana
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geçen 30 yı 1 süresince davac ı lar ve vekillerince hakl ı olarak serzeni ş konusu
yapı lan han; tahsih sorunu çözüme kavu şturulmu ş bulunmaktad ı r.
6. Ad ı geçen sayman mutemedinin, Mahkemeye dava açmak için
ba şvuran davacı yada vekillerinden makbuz mukabili harç tahsili ile ilgili
düzenleme ve tedbirler Genel Sekreterlikçe al ı nacaktı r.
7. Bilgilerini ve uygulaman ı n Baronuzdaki Avukatlara duyurulmas ı n ı ,
Rica ederim.
Dr. Erol ALPAR
Ha k. Tu ğg.
As. Yük. Id. Ma h. Bş k.
DAĞ ITIM:
GEREĞİ :
Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanl ığı na
Ankara Barosu Ba şkanl ığı na
İ stanbul Barosu Ba şkanl ığı na
Izmir Barosu Ba şkanl ığı na
AY İ M Genel eketerli ği?ı e
AY İ M Maaş Mutemetli ğine

BiLG İ :
Adalet Bakanl ığı na
Maliye Bakanl ığı Muhasebat
Genel Müdürlü ğüne
Ankara Defterdarl ığı na
ankaya Mal Müdürlü ğ üne
AY İ M Başsavc ı l ığı na
AY İ M 1.Daire Ba şkanl ığı na
AY İ M 2Daire Ba ş kanl ığı na
AYIM Daire Müdürlü ğüne
.

TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ BAŞ KANI Av.ÖZDEM İ R ÖZOKUN

ANAYASA DEĞİŞİ KL İ KLER İ VE UYUM YASALARI PANEL İ AÇI Ş
KONU Ş MASI (13-14 Aral ı k 2002)
Say ı n konuklar, bas ı n ı m ı z ı n sayı n temsilcileri, "Anayasa De ği şiklikleri ve
Uyum Yasalar ı " konu ba şl ı kl ı panelimize hoş geldiniz, sizleri sayg ıyla
selaml ı yorum.
57.Hükümet döneninde yap ı In anayasa deği ş iklikleri ve TBMM'nden
güvenoyu alarak göreve ba ş layan 58. Hükümetin yapt ığı ve yapmay ı dü şündü ğü
Anayasa Deği şikliklerini ve bu de ği şiklikler doğrultusunda ç ı kardan ya da
ç ı karı lacak Uyum Yasalar ı n ı tart ış mak için bu paneli düzenlemi ş bulunmaktay ız.
Amaç ülke gündemini olu ş turan böylesi önemli bir konuda, uygulamac ı ları n,
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akademisyenlerin görü ş ve dü ş üncelerini tespit ederek yürütme ve yasama
organları na bilgi ve kaynak yaratmakt ı r.
iktidar partisinin seçim bildirgesi, acil önlem paketi ve hükümet program ı
incelendi ğ inde, son derece güzel ve olumlu mesajlar ı n verildi ğ i, özellikle her
konunun uzman ve ilgilileriyle diyalog kurulaca ğı , yap ı lacak her düzenlemede
buna titizlikle uyulaca ğı ve en önemlisi ço ğulcu ve kat ı l ı rncı bir anlay ış
sergileneceğ i vurgulanm ışt ı r. Ancak yeni hükümet ve onu olu ş turan iktidar
çoğunlu ğ u maalesef böylesi bir bilgi edinme gereksinmesi duymadan,
Anayasan ı n 76.maddesinin ikinci t ı kras ı n ı , 78,maddesin ı n üçüncü t ı kras ı n ı ,
67.maddesinin son f ı kras ı n ı deği ştirmi ş ve 78.maddeye be ş inci t ı kray ı

eklemi ş tir. Yine panel konusunu do ğ rudan ilgilendirmernekle birlikte, AB Uyum
Yasa paketi ad ı altı nda yeni ve son derece önemli bir düzenlemeyi h ı zl ı bir
biçimde Meclisten geçirme çabalar ı n ı da doğ ru bulmad ığı m ı zı belirtmeden
geçerneyeceğim.
Panel konusu ile ilgili olarak ayr ı ntı l ı bilgi ve dü şünceleri say ı n konuşmac ı
ve tart ış mac ı lar sunacakt ı r. Ben sadece baz ı tespit ve de ğerlendirmeler ı m ı
sizlerle paylaş mak istiyorum.
Ülkemizde 1876-1982 y ı llan aras ı nda yedi Anayasa ve bu Anayasalarda
yap ı lan çok say ıdaki deği ş iklikler, bu konuda anayasa yapma ve yap ı lanları
deği ştirme yolunda al ış kanl ığı m ı zı göstermektedir. Nedenleri ve ayr ı ntı ları
üzerinde durulmaks ız ı n salt bu olgunun siyasal geli ş me aç ıs ı ndan sa ğl ı kl ı bir
durum olmad ığı n ı söyleyebiliriz. Türkiye, sürekl ı Anayasa aray ışları içinde
olmu ş tur, istikrarl ı bir yönetim ve demokratik yap ı için, anayasa yapma ve
anayasalardan yak ı nma al ış kanl ığı m ı zdan kurtulmam ı z gereklidir. S ı k s ı k

deği ştirilen ya da yenileri yap ı lan anayasalar, ülkemizin siyasal ve toplumsal
sorunları n ı çözemiyor ise bu sonuçlardan yapt ığı m ı z ve yapaca ğı m ı z anayasaları
sorumlu tutmak kolayc ı bir tutum olur. Siyasal ve toplumsal sorunlar ı n
kayna ğı n ı sadece anayasalara ba ğ lamak haks ızl ı k olur.

Sorunlar ı n ba ş ka boyutları nı da incelemek ve irdelemek gereklidir.
Ülkemizde 200 y ı ld ı r ba ş latı lan ayd ı nlanma ve ça ğdaş la ş ma hareketleri, Atatürk
devrimleri ile doruk noktas ı na varm ış , akı l ve bilim yol gösterici rehber olarak
kabul edilmi ştir. Bu geli ş melere karşı n, her alanda ba ş latı lan kar şı devrim
hareketleri ülkeyi bugünkü olumsuz,Hçinden ç ı k ı lmas ı zor bir döneme
getirmi ş tir. Çözüm, Cumhuriyetin de ğerlerine ve bu de ğ erlerin ifadesini buldu ğu
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demokratik laik sosyal hukuk devletine her zamankinden daha âzla sahip
ç ı karak, tüm kurum ve kurulları ile i ş leyen "Hukuk Devletini' gerçekle ştirmektir,
işte yap ı lacak veya yap ı lmas ı dü şünülen Anayasalar bu ilkeler do ğrultusunda
şekillenmelidir. Türkiye Barolar Birli ğ i böylesi bir çal ış may ı yapm ış ve 25 ki şilik
bilim adam ı ve uygulamacı lardan olu şan bir komisyondan yeni ve ça ğda ş bir
Anayasa haz ı rlanmas ı n ı rica etmi ştir, ilgili komisyonun aylar süren
çal ış ması ndan sonra ortaya çı kan yap ıt, 12 Eylül 2001 günü kamuoyuna
sunulmu ştur.
Türkiye Barolar Birli ği gerçekleştirdi ğ i bu bilimsel etkinlik ve toplant ı ları
düzenlemeye devam edecektir. Anayasa Mahkemesi, Yarg ı tay ve Dan ıştay Say ı n
Ba ş kanları n ı n görü ş lerini ald ı ktan sonra, her üç yüksek mahkememizi
ilgilendiren önemli hukuki konularda kapsaml ı toplantı ve etkinlikler
düzenlenecektir. Örneğin Yargıtay'la ilgili olarak ceza ve hukuk dairelerinin
görevine giren konulan, birinci hukuk ve birinci ceza dairelerinden ba ş layarak
bir gün ya da iki gün uzmanlarıyla tartıştı rarak ç ı kan sonuçlan bastı rmak
suretiyle hukukçular ı n yararlanmas ı na sunmay ı amaçl ı yoruz.
Dinledi ğiniz için teş ekkür ediyor, panelin düzenlenmesinde bize destek ve
katkı veren Say ı n Yargıtay Ba şkan ı m ı za, ayrı ca yönetici, konu ş mac ı , tartış mac ı
ve dinleyici olarak bizleri onurland ı ran tüm katı l ı mcı lara saygı ları m ı sunuyorum.
.

"Ha yat Standardı " ile 1/gÜl 19 Aralık 2002 gün/ü kamuoyu

duyurusu
58.Hükümet seçim öncesi parti söylemlerine ve güvenoyu ald ı kları
hükümet program ı na tam ters bir davran ış içerisinde "Hayat Standard ı n ı "
yeniden uygulamaya koymaya çal ış maktad ı r.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe kanunu görü ş melerinde,
193.sayı l ı Gelir Vergisi Kanununa geçici madde eklenerek 2001 y ı l ı sonunda
yürürlükten kald ı rı lan Hayat Standard ı Esas ı na göre vergi al ı nması yeniden
gündeme getirilmi ştir. Hayat Standard ı esas ı na göre vergi al ı nmas ı elde
edilmemiş bir gelirin vergisini almak anlam ı na gelir ki bu uygulama en hafif
deyimiyle bir 'Baş Vergisi', bir 'Maliye Salmas ı"d ı r.
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Gelir Vergisi Kanununu 1 maddesi geliri tan ı mlarken bir gerçek ki ş inin bir
takvim y ı l ı içintle elde etti ği tasarruf ve harcamalar ı na kaynak teşkil eden her
türlü kazanç ve katiarı n safi tutan oldu ğunu belirtmektedir. Dolay ısıyla Hayat
Standard ı uygulamas ı , gerek gelirin safi tutar olmas ı ilkesi ile, gerekse gelirin
gerçekli ği ile ters dü ş mekte ve yasaya aykı rilik teş kil etmektedir.
Di ğer yandan Anayasam ı zı n 73 maddesi; "Herkes kamu giderlerini
karşı lamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür hükmünü
taş imaktad ı r. Buradaki temel k ıstas kamu giderlerine mal ı güç ölçüsünde
katı lmaktı r. Bu kı stasin esasi 'Mali gücün miktar ı n ı n varsay ı mlara göre değil,
gerçeklere uygun olarak saptanmasi"dir.
Ayrı ca Hayat Standard ı uygulamasi Anayasamiz ı n 2.maddes ı ndeki sosyal
hukuk devleti anlayışı na da ters bir uygulamad ı r. Oysa ki yeni uygulamada;
sosyal devlet ilkesi yönünden vergi adaletinin iki farkl ı yönü vard ı r. Bunlar:
-Mali güce göre vergilendirme,
-Vergilendirme yolu ile servetin ve gelirin adil da ğilim ı nin gerçekleştirilmesi
ile firsat eşitliğinin sa ğ lanmas ı ve korunmas ı d ı r.
Gelir ve kazançlar üzerinden al ı nan vergiler kural olarak, gelir ve kazanc ı n
gerçek miktari üzerinden hesaplanir. Geçimlerini serbest meslek ve ticari kazanç
ile sağlayan geni ş çal ış an kitlelerin mali güçlerini a şan vergi yükü ile karş i
karşı ya b ı rakmaktad ı r. Vergi ödeme, ki ş iyi çal ışmaktan vazgeçiren bir yakinma
nedeni olmamal ıd ı r. Anayasam ızı n 49.maddesinde belirtildi ğ i gibi devletin,
çali şanlarin ya şam standartlarini yükseltmek, çali ş ma hayatları ni geli ştirmek için
çal ışmay ı ve çali şma hayatı n ı desteklemek ve çal ış ma barışı nı sa ğ layacak
tedbirleri alma yükümlülü ğ ü vard ı r.
Avukatlar yarg ı n ı n kurucu unsurları ndan olan ba ğı nı sız savunmay ı temsil
etmektedirler. Avukatl ı k yaln ız ba şı na bir serbest meslek de ğ il 'Kamu hizmeti ve
serbest meslektir. Avukatlar ı n serbest meslek kazançlar ı nda hayat standard ı
esası na göre vergi al ı nmas ı bu kamu hizmeti niteli ği ile aç ı kça çatişmaktad ı r. Bu
uygulama Avukatl ık mesleği yan ı nda tüm serbest meslek çal ışanlar ı ekonomik
ve mali yönden s ı kı ntı ya sokacaktı r. Hükümete, derhal bu düzenlemeden
vazgeçme ça ğrı sı nda bulunuyor ve konu ile ilgili her türlü yasal giri şimlerde
bulunaca ğı m ız ı kamuoyuna saygı yla duyuruyoruz.
.
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Ankara Üniversitesi DTCF öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip
HABLEMİT0LU'nun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce
öldürülmesi ile ilgili yapılan 19.12.2002 günlü kamuoyu
duyurusu
Ankara Üniversitesi DTCF Ö ğretim Üyesi DoçDr. Necip Hablemito ğlu dün
akşam evinin önünde kimlikleri saptanamayan ki ş i ya da ki şilerin silahl ı sald ı rıs ı
sonucu ya şam ı n ı yitirmiştir.
Katledilen bilim adam ı n ı n Atatürkçü kimli ğinin öne ç ı kmas ı , ülkemizde
egemen bir tak ı m tarikat ve kökten dinci ak ı mlarla ilgili duyarl ı l ığı ve en
önemlisi ulus devlet aleyhine çal ış malar yapan baz ı yabanc ı vak ıflara yönelik
giri ş imleri nedeniyle, sürekli ölüm tehdidi ald ığı gibi somut bilgi ve bulgular
sald ı rı n ı n Siyasi Cinayet' olas ı l ığı nı güçlendirmektedir.
Türk halk ı , U ğur Mumcu, Muammer Aksoy, A. Taner K ış lal ı , Bahriye Üçok
gibi birçok yiğit ve yurtsever evlad ı n ı n ac ı sı n ı unutmam ışt ı r. Bu nedenle
toplumsal ya şam ı ndan tamamen kald ı rı p attığı ve karanl ı k düş üncelerin
senaryosu olan bu ve benzeri filmi izlemek istememektedir.
Türkiye Barolar Birli ği ülkenin ça ğda ş , demokratik, laik sosyal hukuk
devleti yap ısı na yönelik her türlü sald ı rı ve terörü nereden kaynaklan ı rsa
kaynaklans ı n nefretle kı namakta, faillerin biran önce yakalanarak adalete teslim
edilmesini beklemektedir.
Bu duygu ve düş üncelerle katledilen bilim adam ı n ı n aziz hat ı ras ı önünde
saygıyla eğiliyor, yakı nları na ve Türk halk ı na başsa ğl ığı diliyoruz.
.

19 Aralık 2002 günlü duyuru
TC.Adalet Bakanl ığı Kanunlar Genel Müdürlü ğü, Kanun ve Tüzük Tasarı ları
web sayfas ı ndan (www.adalet.gov.tr .) gündemdeki Kanun,Tüzük ve Tasar ı ları n
temin edilmesini ve bu tasarı lar hakk ı nda Baronuz görü şlerinin en k ı sa sürede
Birli ğimize gönderilmesini rica ederim. Sayg ı ları mla.
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Vefat Eden Avukat ve Staiyer Avukat/ara Yapılacak Yardımla
ilgili 14 Ocak 2003 gün/ü duyuru
Yönetim Kurulunun 28.29/09/2002 tarih ve 1639-15 say ı l ı kararlan
gereğ i 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlü ğe girmi ş bulunmaktad ı r.
Yönergenin amacı ; Baro levhas ı na kay ı tl ı iken vefat eden avukatlar ile fiilen
stajları n ı yaparken vefat eden stajyer avukatları n yak ı nları na yap ı lacak yard ı m
ile, ola ğan d ışı zarara u ğ rayan baro levhası na kay ıtl ı avukatlara ve sa ğl ı k
nedeniyle mesle ğ ini fiilen sürdürerneyecek avukat ve stajyer avukatlara maddi
yard ı m sağlanmas ı d ı r.
Yard ı mları n yap ı l ış ş ekli ve önemli hususlar yönergede yer ald ığı ndan tekrar
belirtilmemi ştir. 2003 y ı l ı için ölüm yard ı m ı 500.000.000,- TL olarak
belirlenmi ş , ola ğand ışı zarar ve i ş görmezlik yard ı m ı n ı n üst s ı n ı r
5.000.000.000,- TL olarak saptanm ış yap ı lacak yard ı m ı n belirlenmesihde ve
ortaya çı kacak olas ı sorunları n çözümlenmesinde T. Barolar Birli ği Ba şkanl ı k
Divan ı görevlendirilmi ştir.
Bilgilerinizi saygı ları mla rica ederim.

22 Ocak 2003 günü Yargıta y servis araçlarını n arasına
bomba konulmas ı ile ilgili kamuo yu duyurusu

22 Ocak 2003 günü saat 07:00de Yarg ı tay servis araçlar ı nı n aras ı na
konulan bomban ı n patlamas ı sonucunda, büyük hasar ı n meydana geldi ğini,
şans eseri can kayb ı olmad ığı n ı öğrenmi ş bulunmaktay ı z.
K ı sa süre önce, Ankara Adliyesinde gerçekle ş tirilen eyleme çok benzerlik
gösteren sald ı rı , hukukun üstünlü ğ ü ve hukuk devletini ülkemizde
gerçekleştirmeye çal ışan bağı ms ı z yarg ıya karşı olan karanl ı k güçlerin eylemini
çağrıştı rm a ktad ı r.

Tüm olumsuz koşullara karşı n, ülkenin dört bir yan ı nda adaletin güçlü ve
yilmaz koruyucular ı olan yarg ı mensupları , bu ve benzeri sald ı rı larla
si nd iri lernezler.
27 Olağan Gene/Kurul
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Ülkenin en sı k ı ntı l ı günlerinde ortaya ç ı kan ve topluma y ı lgı nl ı k salmak
isteyen karanl ı kları n temsilcileri şunu kesinlikle bilmelilerdir ki; hiçbir kaba güç
ve sald ı rı , ülkemizi ayd ı nl ı klara ta şı yacak güçlerin temsilcilerini y ı ld ı ramayacak,
ilke ve inançlar ı ndan al ı koyamayacakt ı r.
Yargı nı n bir parçası olan Türkiye Barolar Birli ği ve Baroları m ız yap ı lan bu
sald ı rıyı kendilerine yap ı lm ış olarak algı l ı yor ve buna kalk ışanları nefret ve
şiddetle kı n ı yorlar.
Tüm yargı mensuplar ı na geçmi ş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
e

24 Subat 2003 gün/ü duyuru
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, ba ş langı c ı ndan bugüne CMUK
uygulamaları n ı n değerlendirilmesi ve yeniden yap ı land ırı lması amac ıyla, Türkiye
Barolar Birli ği Ba şkan Yard ı mcı lan Avukat Hüseyin Erkenci ve Avukat Zeki
Ekmenin Baş kanl ığı nda, yeni bir çal ış ma ve toplantı yap ı lmas ı n ı
kararlaştı rm ıştı r.
Bu nedenle;
Yap ı lacak toplantıda CMUK uygulamalar ı nda karşı laşı lan sorunları n tümü,
CMUK yönetmeli ği de dahil olmak üzere de ğerlendirilecektir. Çal ış malar ı n
verimli ve üretici olabilmesi için, CMUK uygulamalar ı nda görev àlan ve
uygulamalardaki aksakl ı kları bilen, deneyimli bir Avukatı n yapı lacak çal ışmalar
için görevlendirilerek, ad ı n ı n en geç 03.03.2003 tarihine kadar bildirilmesi
gerekmektedir,
Toplant ı yeri ve gündemi en k ısa süre içinde toplan ı lmak üzere
Baş kanl ığı n ıza bildirilecektir.
Gereğinin ivedilikle itas ı takdirlerinize sayg ı larımla sunulur.
e
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03 Mart 2003 EüflIü duyuru
TBB BAŞ KANININ TOBB'DA YAPTI Ğ I
Ol Mart 2003 Günlü KONU Ş MA METN İ
Değerli konuklar; Birle şmi ş Milletler Genel Sekreteri Kof ı Anna'n ı n önerdi ği
çözüm plan ı n ı n ve ünlü Hukukçu Prof. Dr. Mendelson'un K ı brıs' ı n Avrupa
Birli ğine giri şiyle ilgili yasal sorunlar ba ş l ı kl ı hukuki mütalaas ı n ı tartışaca ğı m ı z,
Türkiye Barolar Birli ği ile TOBBun birlikte düzenledikleri toplant ıya hoş geldiniz.
Yı llard ı r yaln ız üzerinde ya şayanları değil, içinde bulundu ğu bölgeyi hatta
uluslararas ı sistemi etkileyen K ı brı s, Anadolu'ya kar şı bir askeri üs olarak
kullan ı lmamas ı için 1571 y ı l ı nda Osmanl ı lar tarafı ndan fethedilmi ştir. Adan ı n
stratejik önemini Büyük Önder Atatürk şöyle ifade ediyor "Efendiler, K ı brıs'a
dikkat ediniz; K ı brı s dü şman elinde oldu ğ u sürece, ikmalinizi yap ı p Anavatan ı
savunamazs ı n ı z" bu stratejik önem günümüzde de ayn ı özelliklerini
korumaktad ı r.Türkiye K ı brısla bir yandan adan ı n bu stratejik özelliği, bir yandan
da oradaki soyda şları m ız ı n hakları n ı n Kı brıs' ı n eş it insanları olarak güvence
altı na al ı nmas ı aç ıs ı ndan hep ilgilenmi ştir.
Bu ba ğlamda; Lozan Bar ışı ile kurulan denge, 1959-1960 Londra-Zürih
anlaşmaları ve K ı brı s Cumhuriyeti Anayasas ı ile peki ş mi ş , sadece Adada
ya şayan iki halk arası nda değil, ayn ı zamanda Türkiye ve Yunanistan aras ı ndaki
iliş kileri de dengelemi ştir.
Ancak zaman içinde Yunanistan ile i ş birli ği yapan K ı brıs Rumlar ı n ı n,
adadaki Türk toplulu ğuna bask ı ve sald ı rı ları artm ış , özellikle 1963-1964
y ı lları nda bu baskı ve sald ı rı lar Türklerin yok edilmesi eylemlerine dönü şmü ştür.
Türkiye tüm bu geliş melerde gerekli duyarl ı l ığı ve dikkati göstererek her.
defas ı nda, askeri ve siyasi deste ğini K ı br ı sl ı soyda ş lar ı lehine kullanm ıştı r.
Türkiye'nin barışç ı ve hukuki giri şimlerine karşı n özellikle Makarios
yönetimindeki Rum kesimi, Yunanistan'da o tarihte görev ba şı nda bulunan
Papandreu Hükümetinden de destek alarak. K ı brı s'ta topluluklar aras ı nda denge
ve statüyü kuran Zürih ve Londra anla şmaları nı tan ı mama yakla şı m ı sergilemesi
ve ittifak anla şması n feshetmesi, yeni gerginliklerin olu şmas ı na neden
olmu ştur. Bu geli şmeler üzerine Türkiye, 1964 y ı l ı ortaları nda adaya askeri
müdahalede bulunma kararı almak zorunlulu ğ unu duymu ştur. ABD olas ı TürkYunan çatışması n ı n genelde NATO, özelde ABDnin bölgedeki ç ı karları üzerinde
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yarataca ğt olumsuz etkileri önlemek için tarihe ünlü "Jhonson Mektubu" olarak
geçen giri şimle müdahaleyi önlemi ştir. ABD'nin bu aç ı k tavrı o dönemlerde,
ABD-Türkiye ili ş kilerinde önemli bir güvensizlik ve hayal k ı rı kl ığı yaratmas ı
yan ı nda, adadaki dengenin Rumlar ve dolayıs ıyla Yunanistan lehine geli şmesine
neden olmu ştur.
Bu geliş melerden cesaret alan Makarios yönetimi i ş i Enosis'e kadar
götürmeye kalkışı rken ayn ı zamanda da Yunanistan' ı n desteğiyle Ada Rumlar ı n ı
h ızla silahland ı rmaya baş lam ıştı r. Bunun sonucu olarak Yunanistan,
anlaşmalara ayları olarak General Grivas komutas ı nda 20.000 Yunan askerini
gizlice K ı brıs'a göndermi ş ve ayrıca Rum muhafız ordusunun silah ve askeri
ihtiyaçları n ı karşı lam ıştı r. 1967 y ı l ı nda Yunanistan'da askeri cuntan ı n iktidara
gelmesi ile bu destekler bir süre kesilmi ş ise de bir süre sonra Türk-Yunan
görüş meleri yeniden ba şlam ış , 9 Eylül Keşan ve 10 Eylül Dedeağaç
görüşmelerinden somut sonuç al ı namam ıştı r. Görüş melerin kesilmesinden
sonra, Aral ı k ayı nda, adadaki Türk toplumuna karşı şiddet ve bask ı eylemleri
baş lam ış ve ili ş kiler yeniden gerginle şmi ştir.
Bunun üzerine harekete geçen Türkiye K ı brıs Türk toplumuna karşı
uygulanan şiddet eylemleri ve sald ı rı lar durdurulmad ığı ve adadaki Yunan
askerleri çekilmedi ği takdirde anla şmalardan kaynaklanan yetkilerini kullanarak
adaya müdahale edece ğini yinelemi ştir. Türkiye'nin bu kararl ı tutumu karşı s ı nda
Yunanistan, adadaki askerlerini geri çekmi ş ve yeniden görü ş meler ba şlam ış ,
1974 y ı l ı na kadar da sessiz bir dönem ya şanm ıştı r. 1974 Haziran ay ı nda
ortaya ç ı kan yeni olaylarla, bir anda Türkiye-Yunanistan ili şkileri sava ş ortam ı na
girmi ştir. Yunanistan'daki askeri cuntan ı n desteği ile harekete geçen EOKA
örgütü ve K ı brı s Rum Ulusal Muhaf ı z gücü içerisindeki Yunan subaylar ı 15
Temmuz 1974 tarihinde, Makarios yönetimine kar şı darbe yaparak yerine
ENOS İ S yanl ı sı kukla Nikos Sampson'u getirmi şler ve böylece ENOS İ S'I
gerçekleştirmek için çok önemli bir ad ı m atm ış lard ı r. Bu geli şmeler karşıs ı nda
Türkiye, Yunanistan olayları n içinde fiilen bulundu ğundan sadece garantör
devletlerden İ ngiltere ile yapt ığı görüşmelerden mü ştereken hareket konusunda
olumsuz cevap almas ı ndan sonra, garantör devlet olarak tek ba şı na Anayasal
düzenin korunmas ı , Türk toplumunun soyk ı rı m ı n ı n, ENOSiS İ N gerçekleşmesinin
önlenmesi için adada ya şayan her iki topluma da huzur ve bar ış getirmesi
amac ı yla 20 Temmuz 1974'te askeri müdahalede bulunmu ştur. Ba şarı ile
sonuçlanan bar ış harekatı sadece Adaya bar ış ve sükun getirmemi ş ; ayn ı
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zamanda Yunanistan'daki dikta rejimi y ı kı lm ış demokrasi geri gelmi ş ,
Karamanlisin liderli ğindeUlusaI Birlik Hükümeti göreve ba ş lam ıştı r.
Bu aşamadan sonra, taraflar aras ı nda çeş itli görü ş meler yap ı lm ış ancak
tarafları tatmin edecek bir çözümde anla şı lamam ıştı r. Konuyla ilgili olarak,
Cenevre görü ş meleri, BM'nin 3212 sayı l ı kararı , 1977 ve 1979 doruklar ı ndan
sonra Rum taraf ı n ı n konuyu BM'ye götürerek tek yanl ı karar alma giri şimi
üzerine, Türk tarafı belki biraz gecikerek de olsa 15 Kas ı m 1983'te kendi
bağı ms ız devletini kurrnu ştur. KKTC'nin kurulu ş undan sonra da görü şmeler
sürmü ş , ancak Yunanistan' ı n AB üyesi olmas ı ve GKRK'nin de üye olma olas ı l ığı
karşı s ı nda, sorun çok daha önem kazanm ıştı r.

Avrupa'da 1960 öncesi, Avrupa Ekonomik Toplulu ğu ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi ad ıyla iki olu ş um başlatı lm ıştı r. 0 dönemlerde K ı brı s'ı n bu
topluluklara girmesi halinde Türkiye-Yunanistan ili ş kilerindeki dengenin
bozulmamas ı için gerekli önlemler al ı nm ış ve adan ı n toprak bütünlü ğünü ve
ba ğıms ızl ığı n ı garanti eden anla ş malarda ve K ı brı s Anayasas ı nda gerekli
düzenlemeler yap ı lmışt ı r. Garanti anla şmas ı nı n 2 ve 3.maddeleri ile K ı brı s
Anayasası n ı n 50.maddesi ile birlikte de ğerlendirildi ğinde, K ı br ı s' ı n Türkiye ve
Yunanistan' ı n ayn ı zamanda üye olmad ığı hiçbir uluslar aras ı siyasi ve ekonomik
birli ğe giremeyeceği görülmektedir. Bu durum, hem K ı brıs Cumhuriyeti
tarafı ndan taahhüt edildi ğ i gibi garantör devletler olarak Türkiye, Yunanistan ve
Birleş ik Krall ı k tarafı ndan da kabul edilmi ştir. Taraflar arası ndaki hukuki
duruma ayk ı rı olarak yakı n bir zamanda da Kı brıs Rum Kesimi Avrupa
Toplulu ğuna üye olacakt ı r. İşte böylesi bir a şamada, sorunun çözülmesi çok
daha büyük önem ta şı maktad ı r. Bu bak ı mdan BM Genel Sekreteri'nin önerisini
iyi değ erlendirmek gerekmektedir. Bu de ğerlendirme yap ı l ı rken tarihsel
gelişmeler unutulmamal ı ve iki toplulu ğun varl ığı ve hukuku göz önüne al ı nmal ı ,
1974 Kı brıs Barış Harekatıyla Kı brıs Türk Toplumunun elde etti ği hakları bir bir
geriye almak ve eski durumuna dönmek K ı brı s Türk toplumunun köy köy,
mahalle mahalle ezilip yok edildi ği günlere dönülmesinin önlenmesi
gerekmektedir.
Kuşkusuz sorun yaratan ve çözümsüz bir K ı brı s hiç kimsğnn beklentisi
olamaz. Sorunlar çözülürken de devletlerin, halklar ı n arş ivlerinde belleklerinde
kayıtl ı ya şanm ış somut ve ac ı olaylar da unutulmamal ı , çözüm, yaşananları n bir
kez daha yaşanmaması n ı sağlayacak biçimde yap ı lmal ıd ı r.
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Öneri hakk ı nda en iyi değerlendirmeyi say ı n katı l ı mc ı lar yapacakt ı r. Ben
kendilerine katk ı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, tüm konuklara
saygı ları m ı sunuyorum.

7-8 Mart 2003 tarihlerinde, yargıta y ile birlikte düzenlenen
"İstinaf Mahkeme/eri" konulu uluslararas ı • toplantıda TBB
Başkanının yaptığı konuşma
Say ı n Baş kanları m, Say ı n Yargıtay Üyeleri Say ı n Meslekta ş ları m ve değerli
konuklar;
Yeni dönemde Yarg ı tay Baş kanl ığı ile birlikte ikincisini gerçekle ştirdi ğimiz
etkinli ğimize hoş geldiniz diyor, toplant ı n ı n yararl ı ve verimli geçece ğine olan
inanc ı mla, hepinize saygı lar sunuyorum.
Ülkemizde k ısaca " İstinaf' olarak tan ı mlanan "Bölge Adliye Mahkemeleri"
ve "Üst Mahkemeler' biçiminde de tan ı mlanan mahkeme te ş kilat ı n ı n kurulmas ı ,
yargı sorunlar ı n ı n tartışı ld ığı her ortamda yeni bir çözüm olarak önerilmi ştir.
Yargı sistemimizde daha önce uygulanan ancak, sak ı ncaları nedeniyle
1924 y ı l ı nda kald ı rı lan kurum, yeniden gündeme getirilmi ş ve yakı n zamanda
konuyla ilgili yasa tasarıs ı n ı n TBMM Genel Kuruluna indirilece ği öğrenilmiştir.
Yargı ve Hukuk sistemimiz için son derece önemli olan bu konunun yerli ve
yabanc ı bilim adamlar ıyla ve uygulamac ı ları tarafı ndan, her yönüyle
tartışılması nda büyük yararlar olacağı kan ısı nday ı z. Bu noktada, böyle bir
etkinlik düzenleyeceğimizi Adalet Bakan ı m ı z Sayı n Cemil Çiçek'e iletti ğimizde,
yasa tasarı sı n ı toplantıdan sonra TBMM Genel Kuruluna götüreceğini, etkinlik
sonrası ç ı kacak görü ş ve dü şünceleri de dikkate alacaklar ı n ı bildirdiler. Bu
duyarl ı l ı kları ndan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.
Günümüzde yarg ı karşı karşı ya olduğu i ş yükü nedeniyle t ı kanma noktas ı na
gelmi ştir. Hukuk ve Ceza davalar ı aylarca, y ı llarca uzayarak, hem büyük
zararlara neden olmakta, hem de devletin sayg ı nl ığı na gölge dü şürmektedir. Bu
olumsuz durumun giderilmesiyle yargıya önemine ve konumuna uygun i şlerlik
kazand ı rı lmas ı yönünde, birçok görüş ve dü şünce üretilmi ştir, i şte yı llard ı r bu
sorunlar ı n çözümünde önerilen yol ve yöntemlerden biri de " İstinaf" yoludur.
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istinaf ile ilgili olumlu görü ş ve dü ş ünceler yan ı nda, ciddi kaygı ları n ı ifade eden
büyük bir hukukçu kesimi vard ı r. Türkiye Barolar Birli ği geçmi şten bu yana
sadece " İ stina? mahkemelerinin kurulması n ı n, yarg ı sorunlar ı n ı n çözümünde ve
iyileştirilmesinde büyük bir değiş iklik yapmayaca ğı n ı , k ı sa bir süre iyileşme olsa
dahi, zamanla ayn ı sorunlar ı n daha a ğı r bir biçimde ya şanaca ğı fikrini
savunmu ştur. Bu tespitleri ve kayg ı ları payla şan Prof.Dr.Baki kuru bir yaz ı sı nda;
'Prensip olarak "Istinaf Mahkemelerinin yeniden kurulmas ı yararl ı olur. Ancak
"İ stina? mahkemelerinin yeniden kurulmas ı için vakit henüz erkendir. Çünkü,
Bİ stinafo mahkemelerinin kurulmas ı için gerekli ortam; ancak mahkemelerim ızi
gerek nicelik, gerekse nitelik bak ı m ı ndan yeteri kadar hakim, savc ı , ba ş katı p ve
zabıt katibi ile donatmak, mahkeme kalem te şkitat ı n ı ıslah etmek, davalar ı n
çabuk, basit ve ucuz bir şekilde sonuçland ı rı labilmesi için gerekli tedbirleri
almak suretiyle sa ğlanabilir. Ancak bundan sonra kurulacak istiraf mahkemeleri
faydal ı olabilir, Gerekli ortam haz ı rlanmadan istinaf mahkemeleri kurmak yararl ı
değil, bilakis zararl ı olur" demektedir. Ülkemizin hukuk usulü dal ı nda en yetkin
isimlerinden birisi olan say ı n hocam ızı n "istinaf mahkemeleri için öne sürdü ğ ü
koşulları n hangisi gerçekleşmiştir? Yeterli yargı ç, savc ı ve adli personel var
m ıd ı r? Mahkemelerin bina, araç, gereç ve donan ı mlar ı yeterli midir? Belki de
tüm bunları n hepsine yan ı t olacak Adalet Bakanl ığı Bütçesi önemine ve
konumuna uygun olarak, genel bütçeden yeterli pay almakta m ı d ı r? Bu sorular ı n
hiç birisine olumlu yan ıt vermek mümkün de ğildir. Bu sorulara olumlu yan ıt
veremedi ğ imiz sürece "istinat mahkemelerine olumlu bakmak, ya da onu
yargı nı n bilinen bir çok sorununa çare olarak kabul etmek mümkün de ğildir.
Günümüz Türkiyesinde davalar ı n uzama nedenleri aras ı nda önem ve
etkinlik aç ıs ı ndan sı ralama yap ı ld ığı nda " İstinaf mahkemelerin yoklu ğu gerilerde
yer al ı r, yargı nı n h ızlanması nda çok daha önemli ve etkin düzenlemeler
yap ı labilir. Sorunları n çözümünde ilk ve tek ko ş ul yeti ş mi ş insan unsuruna
ba ğl ıd ı r. Ayn ı özellikleri ta şıyan iki davan ı n görüldü ğ ü adliyede, koridorun
ba şı ndaki mahkemede dava normal süresi olan 6 ay ile 1 y ı l aras ı nda bitti ği
halde, koridorun öteki ücundaki mahkemede y ı llarca sürebilmektedir. bunun
makul, mant ı kl ı açı klamas ı ve tutarl ı bir gerekçesi olamaz. Adliye mesle ğine
yönelen insanlarda her geçen gün kalite dü ş mektedir. Geçmi şin en çekici ve
popüler mesleği olan yarg ı çl ı k ve savc ı l ı k artı k eski çekicili ğinden çok uzakt ı r.
Bilgili, yetenekli, donan ı ml ı ve çal ış kan hukuk mezunlar ı n ı n ilk tercihleri SPK,
RK, BDDK, HDTM ve Merkez Bankas ı gibi olanakları fazla olan kurumlar, daha
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sonra Avukatl ı k ve son olarak bu alanlarda kendisine yer edinemeyenlerin
ba şvurdu ğu meslek olarak yarg ı çl ı k ve savc ı l ı k mesleğinin ilk tercih edilecek
meslek haline getirilmesi ve meslek mensuplar ı n ı n yeti şmesinde ve seçiminde
iş in önemine uygun düzenlemeler yap ı lmas ı gereklidir.
Yeni düzenlemenin tüm sorunlar ı çözeceği ve yargıdaki t ı kan ı kl ığı
azaltaca ğı n ı beklemekte fazla iyimserlik olur. Çünkü idari Yarg ı lamada yapı lan
yeni düzenleme, başlangı çta belirli bir rahatl ı k getirdi ve Dan ıştay' ı n yükü
kısmen azald ı ama şimdi Dan ıştay eski durumuna döndü ve yine davalar y ı llarca
sürmekte ve kararlar aylarca yaz ı lamamaktad ı r.
İ stinaf ya da Bölge Adliye veya Üst Mahkemeleri olarak tan ı mlanan yeni
düzenlemeyle ilgili kayg ı ve tespitlerimizi sizlerle payla ş mak istedik. Amaç, h ı zl ı ,
ucuz, adil ve etkili bir yarg ı laman ı n alt yap ı s ı n ı n olu şturulmas ıd ı r. Bu amac ı n
gerçekleş mesi doğrultusunda Türkiye Barolar Birli ği her türlü desteği geçmi şte
oldu ğu gibi şimdi de verecektir.
Dal ı nda uzman olan yerli ve yabanc ı bilim adamlar ı yla uygulamac ı ları n iki
gün süre ile yapaca ğı öneri ve aç ı klamalardan yararl ı sonuçlar çı kacağı
inanc ı nday ı m. Etkinliği gerçekleş mesinde bize her türlü katk ıy ı verenlere
teşekkür eder, saygı ları m ı sunarı m.

TBB Ba ş kanının;

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komis yonu ve Ankara
Barosu Kadın Hakları Kurulunun 6-7-8 Mart 2003 tarihleri
arasında düzenledik/eri "Yeni Medeni Yasanın Aile Hukukuna
Getirdiği Yeni/ikler ve U ygulaması" konulu panelde yapm ış olduğu
konuşma
Sayı n Konuklar;
Türkiye Barolar Birli ği Kad ı n Hukuku Komisyonu ve Ankara Barosu Kad ı n
Hakları Kurulunun 8 Mart Dünya Kad ı nlar Günü çerçevesinde düzenledikleri
etkinliklerden "Yeni Medeni Yasan ı n Aile Hukukuna Getirdi ği Yenilikler ve
Uygulamas ı" konu ba ş l ı kl ı sempozyuma ho ş geldiniz. Sempozyuma katk ı
vermek için belirlenen isimler gerçekten dal ı n ı n uzman ı ve yetkin ki şilerdir.
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Bizlere çok yararl ı ve kal ı c ı bilgiler aktaracakları na inancı m tamd ı r. Bu duygu ve
dü şüncelerle kendilerine te şekkür ediyor, sayg ı ları m ı sunuyorum.
İ nsan Hakları insan ı n insan olmas ı ndan kaynaklanan vazgeçilmez,
devredilemez ve ötelenemez haklar ıd ı r. Bu haklar ulusal Anayasalarda ve
uluslararas ı sözleş melerde pozitif haklar, birinci ku şak haklar olarak
tan ı mlanmakta ve insan hakları kavram ı , s ı n ıfı , ı rk ı , cinsiyeti öne ç ı karmayan bir
insan tan ı m ı ve olgusundan yola ç ı kmaktad ı r. Tüm iyi niyetli giri ş imlere, yasal
düzenlemelere ve en önemlisi geli şen, deği şen giderek tek bir toplum haline
gelme yolunda olan dünyam ı zda, içinde bulundu ğumuz insan haklar ı uygulama
ve pratikleri, bu haklar ı n ı rk s ı n ıf, cinsiyet gibi tan ı mlamalara göre
biçimlendi ğini, şekillendi ğini göstermektedir. 21.yüzy ı la girdi ğimiz ça ğda ş
dünyada, maalesef bugün "Kad ı n ı n İ nsan Hakları" mücadelesi hala devam
etmektedir.
Atatürk'ün Cumhuriyet Türkiyesi her alanda oldu ğu gibi kad ı n hakları
yönünden de öncü bir rol oynam ış tı r. Ülkemiz kad ı nlan, eğ itimde olanak eş itli ği
ba ş ta olmak üzere, siyasal, yasal ve ekonomik haklan pek çok ülke kad ı n ı ndan
daha önce elde etmi ş lerdir. Ancak bu haklar, daha sonra iktidar olan siyasi
anlayış farkl ı l ığı ile gelişen ve de ği şen koş ullar nedeniyle, ihtiyaçları n çok
gerisinde kalm ıştı r. Kad ı nları n insan hakları mücadelesinin öznelerini öncelikle
kad ı nlar oluşturur. Bu ba ğlamda son y ı llarda öncelikle Ankara, İ stanbul ve Izmir
Baroları nda olu şturulan kad ı n hakları komisyonları benim Genel Sekreter
olduğ um dönemde, 29 Mart 1999 günü Türkiye Barolar Birli ği çatıs ı alt ı nda
kısa ad ı TÜBAKKOM olan Türkiye Barolar Birli ği Kad ı n Hukuku Komisyonu
olarak birleştirildi ve çal ış malar bu isimle yürütüldü. Bu komisyon Kad ı n Hakları
ve Kad ı n Hukuku bakı m ı ndan çok yararl ı ve verimli çal ış malar yapm ışt ı r. Ayn ı
verimlilik ve duyarl ı l ı ktaki çal ışmaları n ı yeni arkada ş lar sürdürmektedirler.
Özellikle Medeni Yasadaki köklü de ği ş ikliğin gerçekleştirilmesinde aktif görev
alan komisyon üyeleri, di ğer kad ı n hakları kurulu ş ları yla birlikte örnek bir
çal ış ma sergilemi şlerdir. Medeni Yasan ı n Aile Hukuk bölümünde ve kad ı n erkek
eş itli ğ inde öngörülen, yeni radikal düzenlemelerin yap ı lmas ı nda TÜBAKKOM ve
kad ı n hakları n ı savunan derneklerin büyük katkı ve destekleri olmu ştur.
Sivil toplum örgütünün ne denli etkili oldu ğunu Medeni Yasan ı n deği ş ikli ği
sı rası nda kad ı n kurulu ş ları ve kad ı n hakları savunucuları aç ı kça göstermi şlerdir.
Bu olumlu geli ş melere karşı n, iki binli y ı llarda ülkemizde kad ı n hakları ya da
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kad ı n hukuku, kad ı n-erkek e şitliğ i istenen, beklenen ve özlenen noktada m ıd ı r?
Böyle bir soruya olumlu yan ıt vermeye olanak yoktur.
Y ı llard ı r katı din ve ahlak kurallar ı yan ı nda, s ı k ı gelenek ve göreneklerle
örülmüş toplumsal dokumuz, tüm ça ğdaş nitelikli yasal düzenlemelere karşı n,
tutucu ve kad ı n hakları nda, kad ı n-erkek eşitli ğine, kad ı n hukukuna ayk ı rı
yap ıs ı n ı s ı k ı s ı kı ya korumaktad ı r. Kentli kad ı nları n belirli bir yüzdesinin d ışı nda,
köylü ve köy kökenli kad ı nları n çok büyük bir k ısm ı medeni haklar yan ı nda,
çağdaş yurtta ş olma bilincinden çok uzakt ı r. Özellikle son y ı llarda tarikatcemaat-din eksenli yeni geli şmeler kentli kad ı nları m ı zı n da erkek egemen bir
toplumsal ya şam ı istemelerine ve desteklemelerine neden olmaktad ı r. Kad ı n
Hakları ndaki olumsuz koş ullar ülkemize özgü bir olgu değildir. Dünyada da
kad ı n, hak ve özgürlükler yönünden erke ğe oranla daha olumsuz ko şuldad ı r.
Örneğin dünyada yakla şı k 900 milyon okumaz yazmaz insan ı n üçte ikisini
kad ı nlar olu şturmaktad ı r. Bu oran ülkemizde de kad ı n aleyhine bir durum
yaratm ıştı r. Türkiye'nin Pekin taahhütleri aras ı nda yer alan 2000 y ı l ı na kadar
kad ı n okur yazarl ığı nı yüzde yüze ulaştı rma hedefi de gerçekleştirilememi ştir.
Bütün bunlar ı n yan ı s ı ra, kad ı na yönelik şiddet ve cinsel taciz yönünden de
ülkemizin karne notu k ı rı ktı r. Ülkemizde kad ı na yönelik ş iddet ve taciz, fiziksel,
cinsel, psikolojik veya ekonomik olabilmektedir. Bu olumsuz ko şullar yan ı nda,
çoğu kesimlerde kad ı n bağı msı z bir birey olarak kabul edilmemektedir. Bu
çarp ı k ve patolojik anlay ışa göre kad ı n, ailenin bir parças ı , çocuklar ı n annesi, bir
erkeğin karıs ı veya birinin k ızıd ı r ama bağıms ız bir birey değildir.
Ülkemizde bütün bu olumsuzluklar ı kald ı rarak, kad ı n-erkek eşitli ğinin
sağland ığı , hak ve özgürlüklerin cinsiyet nedeniyle s ı n ı rland ı nlmad ığı , kad ı n ı n
s ı rf kad ı n olmas ı nedeniyle şiddet ve tacize hedef olmad ığı bir yap ı n ı n
kurulabilmesi hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin, akademik çevrelerin ve
ilgili tüm kesimlerin kesintisiz ve ödünsüz çal ış maları yla mümkün olabilir. Bu
nedenle bu ve benzeri ètkinliklerin s ı kça düzenlenmesi ve ortaya konulan
sorunlann çözümü için uğraş verilmesi gereklidir.
Ayrı ms ı z, s ı n ıts ız eş it koşulları n tüm toplum bireylerine aynen uyguland ığı
ve her türlü ayrı mc ı l ığı n kökten yok oldu ğu bir toplumsal yap ıda buluş mak
diieğiyle sizlere sayg ı ları m ı sunarı m.
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14 Mart 2003 g ün/ü duyuru:
08 Ocak 2003 tarihli 24987 sayı l ı Resmi Gazetede yay ı mlanarak
yürürlü ğe giren Kamu Haznedarl ığı Genel Tebli ği ile ilgili Birli ğimiz tarafı ndan
yap ı lan giriş imler sonucunda Maliye Bakanl ığı Muhasebat Genel
Müdürlü ğ ünden al ı nan 10.03.2003 günlü ve 3530 say ı l ı yaz ı nı n bir örneği ekte
gönderilmi ştir.
Bilginizi saygı lar ı mla rica ederim.
Ï.C.
MALiYE BAKANL ıĞ I
M ii ıtasebat Genc ı Müdürlü ğü
SAYI : B.07.0.MGM,0.20/902-26/
KONU:au..ei°

U3üjJ

ANKARA

TÜRKIYE BAROLAR BiRL İĞİ
BAŞ KAN L ıĞ INA
İ LG İ : 21102)2003 tarih ve 8231 say ı l ı yaz ı n ı z.
Kamu kurumu niteli ğ inde meslek kurulu ş u olan Barolar ve Türkiye Barolar
Birliğinin kamu hazncdarl ığı uygu ıaıııası kapsam ı dışı nda tutu ııı asıııa ili5kili Bakan ı ığı nuz
görüşünün so ıt ı duğu iloi yazı n ı z incelendi.
Kamu kuru ıııu niteli ğ indeki meslek kuruluşı arıııı n 2003 Mali Y, ıı Genci ve Katma
Bütçeleri Kanun ı aşıncaya Kadar Dev ıet Harcama ı arıııı n Yap ı lmas ı na ve Devlet Ge ı irıerinin
Tahsiline Yetki Veri ıııı esine Dair Kanunun 6 nc ı maddesinde be[i ılileıı kaııı u ııaz,eda ıi ığı
uygu ıan1as ı ndan istisna tutu ıınas ı Baş haka ıı t ı k Makam ı Onay ı ı le uygun sürü ü ğündcıı , söz
konusu meslek kuru ı uşıarı uygulama kapsam ı ndan ç ı kan Imıştı r.
Bilgilerini ve gere ğini uca ederim.
Bakan a.
CP!L'*tÇOt

"VERGİ BARIŞI" 1/e !g i/i 20 Mart 2003 gün/ü duyuru
27.2.2003 tarih ve 25033 say ı l ı Resmi Gazete'de yay ı mlanarak yürürlü ğü
giren 4811 say ı l ı Vergi Barışı Kanunu Genel Tebli ği konusunda, Baroları m ı zdan
ve nı eslektaş ları m ı zdan Birli ğimize gelen sözlü ve yaz ı l ı talepler üzerine
yaptığı m ız giri şimler sonucunda, Maliye Bakanl ığı Gelirler Genel
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Müdürlüğü'nden al ı nan 15.03.2003 günlü B.07.0.GEL0.38 İ3801-10614
sayı l ı yaz ı ve yine ayn ı konu ile ilgili yay ı nlanan Vergi Bar ışı konulu broş ür ile
ayricà Birliğirniz Mali Mü şaviri Sn Ahmet Elba şı n ı n 16 Mart 2003 günlü konu
hakk ı ndaki görü ş ü ekte gönderilmi ştir.
Maliye Bakanl ığı Gelirler Genel Müdürlü ğü'nün an ı lan yazı sı nda kanun
hükümlerinden yararlan ı lmas ı nı n teşviki hususunda gereken hassasiyetin
gösterilmesi istenilrni şse de konunun takdiri tamamen meslekta şları m ıza aittir.
Bilgilerinize saygı ları mla sunanm.
T.C.
MAL İ YE BAKANLIĞ I
Gelirler Genel Müdürlü ğ ü

ı 5.0 ı )cı :
SAYI B.07.0.GEL.038/3801 - l(J6(i
KONU:

ANKARA

TÜRKIYE BAROLAR BIRLI Ğ INE
Bilindi ği uzere, 4811 say ı lı Vergi Barışı Kanunu 27.2.2003 gün ve 25033 sa yıl ı Resmi
Gazetede yay ıınlanarak yürürlü ğe girmi ştir.
Söz konusu Kanunda, meslek mensup ı arınıza yönelik olarak:
- Ödenmemi ş borçları için uzun süreli ödenıc kolayl ığı .
- Vergi idaresi ile oian ihtilaflar ı n uzlaşma yo',u yla çözümü,
Manal ı art ırı nıı nda bu ı unu ıan y ı llar için i ııcelennıeme imkan ı .
• l ş ye ı-ıeri ııdeki makine, teçhizat ve demirba ş lar ile kay ı tları n ı n u y gun hale
getirilmesi.
- Cazip hale getirilmi ş pi şmanl ı k beyan ı uygulanmas ı .
gibi önemli avantajlar sağlayan düzen ıemeıer yer almaktad ır.
Di ğer taraftan. 4811 say ııı Kanuıı un uygu ıann ı as ıııa y(s ııe ı ik detavl ı açıklamalar ı n yer
a ıd ığı 1 Seri bolu Vergi Ban şı Kanunu Genel Tebli ği de 8.3.2003 tarih %c 25042 sayı l ı
Res ıni Gazetede vav ı mlaıınıışt ır.
l3 ı l2i edi ıı ilıncsini ve mensuplarıııı zı n anı lan Kanun hükünı lerindc ıı yararlaıırnaları nın
ıeş viki hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini öne ııı le rica ederim.

ana.
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ELBAŞI S.M. MALİ MÜŞAVIRLIK LTD. ŞT1.
Ankara 16 Mart 2003
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
YÖNETIM KURULU BAŞKANLIĞINA,
ligi Vergi Ban şı Kanunu hk.
27.02.2003 Gün ve 25033 say ılı Resmi Gazetede yay ımlanarak yürürlü ğe giren 4811 say ıl ı Vergi
Barışı Kanunu hükümlerinin, Avukatlar ı ilgilendireceğ i düşünülen bölümleri hakkında aşağıda bilgi
verilmeye çal ışılacaktır.
Kanun, 213 say ılı Vergi Usul Kanunu'nun inci maddesi kapsam ına giren vergi, resim, harç. fon
pay ı , eğitime katkı payı, özel i şlem vergisi vb,nin as ı lları ile ceza ve gecikme zamlar ını
kapsamaktad ır.
31.08.2002 Tarihinden önceki vergilendirme ve beyanname verme dönemlerine ait olup tahakkuk
etmiş vergilerin ve bu dönemlere ait verilmemi ş beyannameletin, ihtilat konusu yap ılmış idari
işlemleri, idarece tarhiyat yapılmasına rağ men henüz dava açma süresi geçmemi ş veya uzlaşma
talep edilmemi ş, uzlaşma talep edildi ği halde henüz uzlaşma süresi gelmemi ş, pişmanlık talebiyle
beyanname verilmesine rağ men henüz ödeme süreleri dolmamış veya süresinde ödenmemesi
nedeniyle pişmanlık hükümleri ihlal edilmi ş kamu alacaklann ı n, bu kanun hükümlerine gore
ödenmesiyle tasfrye edilmesi, mükellellere de ödeme kolayl ığı sağlamayı amaçlamaktad ır.
Kanunun sağladığı avantajlardan faydalanmak için, kanun hükmüne göre Şubat sonuna kadar,
Maliye Bakanl ığı'n ın 28.02.2003 tarihinde yay ımlad ığı 200311 sayılı iç genelge ile Mart ay ı sonuna
kadar, bağlı olunan vergi dairesine mOracaat edilmesi gerekmektedir.
Bu kanunun kesinle şmiş kamu alacaklanyla ilgili hükümlerinden yararlan ılmas ı halinde, diğer bır
ifade ile vergi borcu bulunan ve bu borcunu kanun hükümleri uyar ı nca taksitle ödemek için
müracaat eden mükellefler, 2004/Haziran ay ı sona kadar normal mükellefı yet ödevleriyle ilgili
ödemeleri gereken vergile ıini zor durum hali d ışı nda ödememelerinde, bu kanun hükümlennden
yara rla namayacaklard ı r.
Sağlanan kolayl ıklar ise k ısaca;
1.) 31.08.2002 Tarihi öncesi dönemlere ait olup kesinle şmiş kamu alacakları nın asıllan ile bu
alacakları n normal ödenme vadelerinden kanunun yay ı m tarihine kadar Devlet Istatistik
Enstitüsü'nce her ay için belirlenen TEFE (Toptan E şya Fiyat Endeksi) oran ında hesap edilecek
tutarın. 18 ayda ve 9 eş it taksitte ödenmesi halinde, bu kamu alacak as ıllarına bağ lı cezalar,
gecikme zamların ın tahsilinden vazgeçilecektir.
Ödeme süreleri ise, 2003/Mart ayı nda 1. taksit, 2003/Nisan ay ında Il. taksit ve 20031 Haziran,
Ağustos, Ekim, Aral ık ayları ile 2004 Şubat, Nisan, Haziran aylar ı sonuna kadar ödenecektir.

2.) Gelir vergisi mükellefi olan Avukatlar, kanunun kapsad ığı 1998, 1999, 2000 ve 2001 y ıllan ıçin
beyan ettikleri matranlar ın ı n düş ük olduğu kanaatinde olanlar, bu y ıllara ait matrah artırı mında
bulunabileceklerdir.
Matrah art ı rı mı nda bulunan mükelleflerin hiçbir ş ekilde defter ve belgeleri incelenmeyecekt ır
(Sözlü ifadeye göre 2002 y ıl ı da incelenmeyecektir.)
Bu kanunla, vergi idaresi inceleme elemanlar ının ellerindeki iş lerin tas? iye edilmesi hedeflendi ğ i
için, boşta kalan bu inceleme elemanları na yeni iş yaratılacaktı r. Bu ise; beyan ettikleri vergi
Tunus Caddesi No:57/t (06680) Kavaklıdere - ANKARA
Tel: (0.312)4260l 80-4684499 Fax: (0.312) 426 63 63
c.mail; aelbasi®superonline.com.tr
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-2matrahlan, işyerinin bulunduğu il, semt ile kişinin yaşam düzeyi de dikkate al ınarak yap ılacak
değerlendimıelere göre, düşük bulunanlar ın defter ve belgeleri incelemeye al ınacaktır.
Kanundan faydalan ıp faydalanmama karan verilirken, bu hususun da gözönünde bulundurulmas ı
gerekmektedir.
Matrah art ı nrnında bulunmak istenmesi halinde, ilgili y ıllar için Avukaliarca beyan edilen matrahlar
üzerinden değişken oranlı vergi matrahlan art ınlacakt ır. Artırıma tabi tutulacak matrahlann dü şük
olmas ı halinde, y ıllar itibariyle asgari artırılacak miktarlar öngörülmü ştor. Artınlan miktarlar
üzerinden, mükellefin geriye dönük herhangi bir vergi borcu veya ihtilat ı bulunmuyor ise % 25
oran ında, ödenmemi ş vergi borcu veya ihtilafı olmas ı halinde ise % 30 oran ındaki vergiyi, 18 ayda
ve 9 eşit taksitte ödeyeceklerdir.
Takvim Beyan Edilen Artınm Artırılacak Hesaplamaya Vergi
Hesaplanan
Yılı
Miktar
Oran ı En az miktar Esas Matrah Oran ı (4) vergi
(1)
(2)
(5)
(3)(1x2)
(%25-30)
(3z4)
1998
%30 2S0.000.000
1999
25 3.000.000.000
2000
20 3.750.000.000
2001
15 5.000.000.000
3.) Gelir vergisi yönünden matrah art ınmında bulunan mükellefler, katma değer vergisi yönünden
de inceleme dışı kalmak için, KDV art ı nmında da bulunmalan gerekmektedir.
Bu artınmda, yı llar itibariyle verilen KDV beyannamelerinde beyan edilen hesaplanan KDV'nin
toplam tutarı üzerinden artınm yap ılacaklır. Ödemesi, 18 ayda ve 9 eşit taksittedir.
Takvim
Hesaplanan(1)
Yergl(2)
Hesaplanan (3)
Yılı
Toplam vergi
Oran ı
KDV (1x2)
1998
%3
1999
2,5
2000
2
2001
1,5
4.) Bu kanun hükümlerinden faydalan ılarak ödenecek vergiler, hiçbir şekilde gider yazılarnaz ve
ayn ı vergi türlerinden indirim konusu yap ılamaz.
Taksitlerden birinin ödenememesi halinde, ödenmemi ş tutarın son taksit ödeme süresinin sonuna
kadar her ay için ayn ayn %10 fazlas ı ödenmesi gerekmektedir.
5.) Maliye Bakanl ığı 'nca tahsil yetkisi bulunan, kanunun yürürlü ğe girdiği tarihe kadar ödenmeniiş
her biri ayrı ayrı 200 milyon TL'yi a şmayan trafik cezalan ile tutan 100 milyon rL'yi a şmayan diğer
cezalann tahsilinden vazgeçılmektedir.
6.) 31.08.2002 Tarihinden önce vadeleri geldiğ i halde ödenmemi ş bulunan ve 6183 say ılı MTIJHK
kapsam ı na giren her bir alaca ğı n türü, dönemi, asıliarı ayrı ayrı dikkate al ınmak suretiyle tutan 10
milyon TL'yi a şmayan asli alacaklann ve tutar ına bakılmaksızın bu asıllara bağlı feti alacakların,
aslı ödenmiş teri alacakiardan tutar ı 20 milyon TLyi a şmayanlann tahsilinden vazgeçilmektedir.
Bilgi edinilmesi ve gereğ ini sayg ılanm ızla a ız ederiz.

Ahmet Elbaşı
Tunus Caddesi No:57/1 (06680) Kavakl ıdere - ANKARA
Tel: (0.312) 426 01 80-4684499 Fax: (0.3l2)4266363
e-mail: aelbasi®superorıline.coms
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Türkiye Barolar Birli ği Genel Kurulunun 1987 y ı l ı Mayı s ay ı nda Tekirda ğ'da
yaptığı genel kurulda ald ığı karar uyarı nca, meslekta ş ları m ı z, Barolar ı m ız ve
Türkiye Barolar Birli ği tarafı ndan kutlanmakta olan AVUKATLAR
GÜNLER İ NDEN birisine daha hep birlikte ula ştı k.
Mutlu olmam ı z gereken bu günde, Ülkemiz gündemine oturan ekonomik,
siyasi, askeri ve adli sorunlar ı n yoğunla ştığı bir ortamdan dolay ı , Ülkemizin tüm
akl ı selim sahibi insanları gibi, bizim de içimiz buruk.
Güney kom şumuz İ rakla, alev alev süren sava ş yangı n ı , ocakları n
sönmesine, masumlar ı n yaş am haklarına hak etmedikleri şekilde, yargı sız,
sorgusuz son verilmesine, ülkelerin bin bir u ğraş la edinilmi ş her türlü
varl ı kları n ı n bencil amaçlara kavu şabilmek uğ runa yok edilmesine, ac ı mas ı zca
sebep olma ğa devam ediliyor.

Ülkemiz insanları n ı n ça ğda ş uygarl ı k düzeyine kavu ş ma yolunda ilerledi ği
söylenerek, başta toplumun gelece ğini ayd ı nlatacak ve olu şturacak eğıtim ı n,
toplumun adalet duyguları n ı peki ştirerek ülkeye ve devlete olan güveni ve
sa ğl ı kl ı yap ı y ı olu şturacak yarg ı n ı n, ülke kaynaklar ı nı n verimli bir şekilde
kullanı lmas ı suretiyle toplumun refaha ula şma sorunlar ını n giderilmesine yönelik
gerçekleştirilen fiillerde, söylemlerin aksine geri ad ı mları n at ı lmas ı na h ızla
devam ediliyor.
Bizler olmas ı gerekenin izleyicileri, destekleyicileri ve hak sahipleri olarak,
çağdaş insan olman ı n, insan haklar ı na, hukukun üstünlü ğüne, sosyal devlet ve
hukuk devleti olman ı n evrensel boyutuna sahip ç ı kmaya ve kollanıaya,
kendimizi adad ı k.
Bütün olumsuzluklara ra ğmen umutları m ız güçlü, bedenimiz zinde ve
ula şı lması gereken hedeflere doğru bilinçli olarak yürümeğe, şevkle, yı lmadan,
bı kmadan kararl ı olarak devam ediyoruz ve bunu sonsuza dek iyiye, daha iyiye
ula şmak için sürdüreceğiz.
Meslekta şları m ı za yönelik sald ı rı lar hala ac ı mas ı zca sürdürülüyor. Yasalar
gereken titizlik gösterilmeden k ısı r bakış açilari ile ülke ve toplum yarar ı na
olduğu söylenerek aceleyle ç ı karı lıyor.
• 27. Olağan Genel Kurul
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Yargı n ı n olmazsa olmaz unsuru olan savunman ı n hak etti ği tere gelmemesi
için gösterilen çe ş itli kesimlerdeki'olumsuz gayretlerLibretle izliyor, savunmn ı n
ve yarg ı n ı n olmas ı gereken yere gelmesi, gereken sayg ı nl ığa kavu ş mas ı ve
güvenilirli ğe ula şmas ı için gereken tüm çabalan y ıJmadan, ürkmeden
gösteriyoruz.
Bu duygular içinde tüm meslekta ş ları m ı zı n avukatlar gününü kutluyor
saygı lar sunuyoruz..
Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu
.

Türki ye Barolar Birliği Başkanı Av.Özdemir ÖZOKun İDARİ

Yargı Paneli Açış Konuşması 11 Nisan 2003 - Mersin

Yüksek yarg ı organları n ı n sayı n baş kanları , seçkin konuklar, değerli
meslekta ş ları m,
Mersin Barosu'nun ev sahipli ğinde, düzenledi ğimiz "idari Yarg ı " konu
ba şl ı kl ı etkinli ğimize hoş geldiniz. Konunun uzman ı hukukçuları n iki gün süre ile
katk ı verecekleri etkinli ğimizin çok yararl ı olaca ğı inanc ı yla,emeği geçenlere
teşekkür ediyor, sizlere hoş geldiniz diyor.sayg ı lar sunuyorum.
Panel konusu "idari Yarg ı "; ola ğanüstü yetkilerle donat ı lr ıış yürütme
karşıs ı nda, sağl ıkl ı bir denge kuran ve bireylerin haks ızl ığa uğramas ı n ı önleyen
yargısal bir güçtür.
Yönetimin hukuka ba ğl ı l ığı n ı sa ğlamada en etkili yol, etkili yargısal
denetimdir. Yönetimin eylem ve i ş lemlerine. katşı yargı yolunun aç ı k olduğu
Anayasan ı n 125. maddesinde vurgulana(ak, hukuk devletinin zorunlu
öğelerinden birinin alt ı çizilmi ştir. Yargı yolu, hiçbir neden ve biçimle
kıs ıtlanamaz. Ancak, yönetimin yarg ısal denetimi; yargı nı n kendili ğinden
hareket ederek yönetimi denetlemesi ve yönetimin ydne geçerek 3 ıÖnetsel
eylem ve iş lemler kurmas ı demek değildir. Yürütme ve yörıi.twı e yetki ve görevi,
Anayasa ve yasalara göre hükümetler taraf ı ndan kullan ı l ı r 've yerine getirilir.
Yargı denetimi, bu görev ve yetkinin "Anayasaya ve yasalara göre kullan ı lmas ı n ı
ve yerine getirilmesini" sa ğlamak, ynetim ı "hukuk düzeni' içinde tutmak için
gereklidir. Yönetimin hukuka ba ğl ı l ığı n ı yargısal denetimle sa ğlamak, hukuk
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devletinin zorunlu gere ği ve insan hakları nı n güvencesidir. Anayasada Türkiye
Cumhuriyetinin demokratik hukuk devleti niteli ği vurgulan ı rken,devletin tüm
eylem ve iş lemlerinin yarg ı denetimine ba ğl ı olmas ı amaçlanm ıştı r. Çünkü yarg ı
denetimi, hukuk devletinin 'olmazsa olmaz' ko şuludur. Anayasan ı n

125.maddesinin 1. f ı krası nı n birinci cümlesinde yer alan "idarenin her türlü
eylem ve i ş lemlerine karşı yarg ı yolu açı ktı r denilmesine kar şı n, gerek bu
maddenin deği şik fı kraları nda gerekse di ğer ilgili maddelerde bu temel ı lkeye
önemli s ı n ı rlamalar getirilerek idari yargm ı n yargı sal denetimini özenle k ıs ıtlama
yoluna gidilmi ştir. Bu bağlamda alm ış oldu ğ u kararlar incelenemeyecek, ba şka
bir deyimle idari yarg ı denetiminden geçmeyecek kurum ve kurullar ı şöyle
sı ralaya biliriz.

YHSK kararları , Cumhurba ş kan ı nı n tek ba şı na yapaca ğı i şlemler, Yüksek
Askeri Şura kararlar ı , Yüksek Seçim Kurulu kararlar ı , Anayasan ı n
125.maddesinin 1.f ı kras ı na 4446 sayı l ı yasa ile eklenen 'Kamu Hizmetleriyle
ilgili imtiyaz şartlaş ma ve sözleş melerinde bunlardan do ğan uyu ş mazl ı kları n
milli ve milletleraras ı tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir" hükmüyle bu alan
da idari yargı denetimi d ışı na ç ı karı lm ış , yine Anayasan ı n 127 maddesinin 4.
fı krası n ı n ikinci cümlesiyle, içi şleri bakan ı na geçici bir önlem olarak da tan ı nan
bir yetki olsa da mahalli idare organlar ı ve üyelerini görevden alma yetkisine
-dayal ı görevden alma i ş lemi,Anayasan ı n 129. maddesinin 5.f ı kras ı nda disiplin
cezalarıyla ilgili alanda idare taraf ı ndan kurulan uyarma ve k ı nama cezaları ,
Anayasan ı n geçici 15. maddesiyle 12 Eylül yönetiminin i şlem ve tasarrufları
hakkı nda getirilen idari yarg ı denetimi sı n ı rland ı rı lmas ı ile oldukça büyük b ı r
denetimsiz tasarruf alan ı kalmaktad ı r, idari i ş lemlere karşı yargı denetı mini bu
denli s ı n ı rlamak ve kapatmak, hukuk devleti ilkesini zedelemekted ı r. Hukukun
üstünlü ğ üne dayanan hukuk devletinin tüm kurallar ı ve çağda ş nitelikleri ile
gerçekleşebilmesi için, idari yarg ı denetimine konulan bu ve benzeri
sm ı rlamalar, k ıs ı tlamalar kald ı rı lmal ı d ı r. Çünkü 'Yargı denetimi ba ğışı kl ığı na
sahip idari i şlemlerin' mevcudiyeti idarenin yarg ı sal denetimini zay ıtlatmaktad ı r.
Ça ğlar boyu yönetenlere onur ve sayg ı nl ı k veren, hukuka uygun davran ış içinde
olmak u ğruna gösterdi ği özendir.
Ülkemizde, halen idari yargı hizmetleri, 50 idare Mahkemesi,51 Vergi
Mahkemesi ve 25 Bölge idare Mahkemesiyle yürütülmekte Dan ıştay ise, yasayla
verilen yarg ı lama görevleri d ışı nda, temyiz incelemelerini yapmaktad ı r.
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Say ı n ba ş kanları m.değerli meslekta ş ları m.
İ çinde buldu ğ umuz süreç yurt ve meslek sorunlar ı n ı n giderek
ağı rlaşt ığı n ı ,buna karşı n çözüm olanaklar ı n ı n ve en kötüsü çözüm umudunun
giderek azald ığı n ı göstermektedir.
Hemen yan ı başı m ı zda, tüm dünyan ı n gözleri önünde ABD ve yanda şları
tarafı ndan hiçbir mantı ksal ve hukuksal gerekçeye dayanmayan ve tamamen
emperyalist geçmi ş lerine uygun bir davran ışı n uzantı s ı olan lrak sava şı
uluslararası hukuku, uluslararas ı sözleş meleri ve en önemlisi,kendi elleriyle
kurdukları BM teş kilatı n ı büyük oranda ihlal etmi ş , y ı pratm ıştı r.
Uygarl ığı n ve geli ş miş li ğ in gereği bu olamazbu olmamal ı , insanl ı k ABD
öncülü ğ ünde gözü dönen petrol tekelleri ile silah zorbal ığı na teslim olmamand ı r.
Y ı llard ı r ulusal bir dava olarak toplumsal bilincimizde yer etmi ş olan K ı brıs
sorununun ı ki toplumun varl ığı n ı ve hukukunu tan ıyan devletlerin arşivlerindeki
belgelere ve yurtta ş ları n belleklerindeki an ı lara ayk ı rı olmayan insani, hukuki
gerçekçi çözümlerin getirilmesini diliyoruz.
AB Türkiye ili ş kilerinde üzülerek ifade etmek isteriz ki. Avrupal ı dostlarım ı z
bize ı çtenlikli davranmamakta; ya şanan süreçte Türkiye tercihini hep ça ğda ş
dünya ve Avrupa yan ı nda yapmas ı na karşı n, ayn ı ilgi ve desteği
görememektedir, insanl ığı n ortak kültürü ve birikimi olan ça ğdaş değerler ve
çağda ş yaş am Türkiye'nin öncelikli tercihi olmu ştur. Tüm bunları görmezden
gelen AB yetkilileri, islam dünyas ı n ı n içinde tek demokratik, Laik Hukuk Devleti
olma mücadelesinde temel dayana ğı m ı z olan Atatürk ilke ve devrimlerinden
vazgeçmemiz halinde birlik içine girebilece ğ imizi söyleyebilmektedirler. K ısa bir
süre önce, bas ı na yans ı yan bu haberde AB yetkilisi bir zat ı n, "Türkiye'nin AB'n
girebilmesi için Atatürk ilke ve devrimleriyle Kemalist dü ş ünceden vazgeçmesi
gerekmektedir" dedi ği yay ı nlanm ış , yine birkaç gün arayla bu kez "hasta adam ı
ıyileştı relim" ba şl ığı yla ve Abdülhamit Han ı n resmiyle birlikte AB yetkilisinden
haberler bas ı na yans ı m ıştı r. Olay ı n en vahim yan ı ,üzerine ant içerek ba ş lad ı kları
kamu görevlerinde bulunan yetkililer ve parlamenterlerin bu sald ı rıya hiçbir
tepki göstermemeleridir.
Ulusal birli ğin tart ış maya aç ı ld ığı , insan haklar ı ve özgürlükler ad ı na üniter
yap ı n ı n zorland ığı , kutsal din duyguları ad ı na laik yapı n ı n y ı pratı ld ığı , bir

dönemde Avrupa'dan gelen bu çatlak sesler hiçte tesadüf de ğildir.
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Ama ş unun, tüm dost ve dü şman taraf ı ndan özellikle bilinmesini istiyoruz.
Türkiye Cumhuriyetinin temel felsetesi, Atatürk ilke ve devrimleridir.
Bu ise, akl ı n ve bilimin ayd ı nlattığı ça ğdaş dü ş ünce sistemidir. Bu dü şünce
sistemi; yasamada, halk ı n kayıtsı z şarts ız egemenliğine dayal ı parlamenter
demokratik Cumhuriyeti, onun denetiminde yürütmeyi ve tam ba ğı ms ız yargıy ı
içeren, ulusçu, halkç ı , devrimci ve laik ya şam ı , vazgeçilmez ötelenmez bir temel
olarak kabullenir, i şte tüm bunları n ifade edildiği kavram bütünü Atatürk ilke ve
devrimlerini olu şturur. Amaç, çağda ş devleti ve ça ğda ş toplumu yaratmak,
geli şmi ş uygarl ı k düzeyini yakalamak suretiyle ulusu gönençli k ı lmak ve
yurtta şı n başı n ı dik tutmakt ı r. Hiç kimse, ama hiç kimse bizi bu ayd ı nl ı k yoldan
geriye çeviremez. Her Türk ayd ı n ı n ı n varl ı k nedeni olan bu değerlere hepimizin
içtenlikle sahip ç ı kmas ı gereklidir. Numarac ı Cumhuriyetçilere, Bölücülere,
Mandac ı lara, İş birlikçilere, Gericilere karşı tek yol ve tek ç ı k ış bize emanet
edilen demokratik laik ça ğdaş Türkiye Cumhuriyetidir.
TBB ve 74 baro ile 53 bin ayd ı n Türk avukat ı bu emaneti korumaya ant
içmi ştir. Kimsenin bundan ku ş kusu olmas ın.
Sizlere bu duygu ve dü ş üncelerle yeniden hoş geldiniz der "idari Yarg ı"
panelinin yararl ı geçmesi dileğiyle saygı ları m ı sunarı m.
Av. Özdemir ÖZOK
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ULUSLARARASI HUKUK KONFERANSI
REKABET POL İT İ KALARI, DÜNYA TICARET ÖRGÜTÜ - GATS,
IBA İ NSAN HAKLARI ENST İ TÜSÜ

30 Mayı s - 1 Haziran 2001 İ STANBUL
REKABET POL İ T İ kASI VE P İYASA EKONOM İ S İ
• Mary Azcuenaga, Washington DC
• Shyam Khemani, Dünya Bankas ı , Londra
AVRUPA B İ RL İĞİ : GEL İŞ ME VE BÜYÜME G İ R İŞİ MLER İ
• Jean François Pons, Avrupa Komisyonu - Brüksel
• Michael Reynolds, IBA-AT Koordinatörü - Brüksel
• Jochen Bürrichter - Düsseldorf
REKABET POL İ T İ KASI VE TÜRK İ YE'DE Şİ RKET B İ RLEŞ MELER İ N İ N KONTROLÜ
Dr. Kemal Erol, Rekabet Kurulu - Ankara
ÖZELLEŞTIRME VE REKABET MEVZUATI
• Paul Deerner - London
• Dominique Voillernot - Brüksel
• Pı nar Eryürekli - İstanbul
• Dr. Dama Berke, Macaristan Rekabet Ofisi -Budape şte
KÜRESEL REKABET G İ R İŞİ M İ
• Tad Lipsky - Atlanta
• Dr.Mahmoud Mohe El Din, M ı s ı r Ekonomi ve Ticaret Bakanl ığı - Kahire
• J. William Rowley, DC: Toronto
• Dr. David E. Tadimor, Israil Antitrust
Kurumu - Kudüs
Şİ RKET B İ RLEŞMELER İ N İ N KONTROLÜ
Phil Proger, Washington DC
İ Kİ Lİ VE ÇOK ULUSLU YAKLA Ş IMLAR
• Donald Baker, Washington DC
• Jacques Buhart, Paris IBA-SBL Ba ş kan ı
• Teriy Clvani, Washington DC
• Enrique Gonzales Diaz, Avrupa
Komisyonu - Brüksel
• Janet McDavid, Hogan Sı Hartson - Washington DC
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AVRUPA B İ RLİĞ i VE İ NSAN HAKLARI
• Lord Goldsmith, QC., Fountain Court Chambers, Temple - Londra, İ nsan Hakları
Enstitüsü
Ortak Başkanı
• Ramon Mullerat OBE, Insan haklar ı EnstitüsüBaşkan ı - Barselona, CCBE önceki
Baş kanları ndan
Bu konferans, Uluslararas ı Barolar Birli ği, Global Forum ve İ nsan Hakları Enstitüsü'nün
organizasyonudur. Türkiye Barolar Birli ği'nin ev sahipli ği ve işbirliği ile sunulmaktad ı r.

TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ BAŞKANLI Ğ I
(Samsun Barosu'nun Katk ı ları yla)
9-10 Kas ı m 2001 - SAMSUN
AÇILI Ş (10.00 - 10.30)
1.Tebliğ : Bilirkişilik Kavram ı ve Görevinin S ı nırları (10.30 - 12.30)
Sunu ş
Çetin AŞÇIOGLU (Yarg ıtay Onursal Üyesi)
Tartış macı lar
Prof. Dr. Lider YILMAZ
Av. Ş ükrü SALKAYA (Ankara Barosu)
2. Tebliğ : Bilirkişinin Seçimi ve Zorunlu Bilirki ş ilik (14.00 . 16.00)
Sunuş
Doç. Dr. Oğuz ATALAY (Yeditepepe Universitesi)
Doç. Dr. Cumhur ŞAHIN (Gazi Üniversitesi)
Tartışmacılar
Av. Ya ş ar OZTÜRK (Samsun Barosu)
3. Tebliğ: Bilirkişi Raporu ve Raporun Bağlayıc ılığı (16.30 - 18.30)
Sunuş
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN (Ba ş kent Universitesi)
Doç. Dr. Omer ULUKAPI (Selçuk Universitesi)
Dr. Sadullah GÜZEL (Adalet Bakan.
Adli Tı p Kur. Adli T ı p. Uzm. - İ ST.)
Tartışmacı lar
Atilla INAN (Em. Say ıştay Uzman Denetçisi)
Av. Enver DEDEA ĞAÇ (Ankara Barosu)
4. Tebliğ : Bilirkişi Ücreti (10.00 - 11.00)
Sunuş
Dr. Sema TAŞ PINAR (AnkaraiJniversitesi)
Tartışmacı lar
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEIC<Marmara Üniversitesi)
Hakim Faruk GOK (1. Asliye Hukuk Mahkemesi)
5. Tebliğ : Bilirkişinin Sorumluluğu ve Etik (11.00 - 12.30)
Sunuş
Doç. Dr. Süha TANRIVER (Ankara Üniversitesi)
Tartışmacılar
Dr. BilaI KARTAL (Yarg ıtay 4. Hukuk Dairesi Ba şkan ı )
Av. Sami KAHRAMAN (Ankara Barosu)
Av. Ahmet Gürel (Samsun Barosu)
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6. Tebliğ : Bilirkişilik Konusunda Alternatif Çözüm Yollar ı (14.00 - 16.00)
Doç. Dr. Haluk KONURALP (Ankara Üniversitesi)
Sunuş
Şevket APALAK (Dan ış tay S. Dairesi Uyesi)
Tartış mac ılar
Av. Atilla ELMAS (Ankara Barosu)
7.Tebliğ : Bilirkişiliğin Kurumsallaştırı lmas ı Hakkı nda Bir Taslak (16.30 - 18.30)
Prof. Dr, Ejder YILMAZ (Ankara Universitesi)
Sunuş
Mehmet Ata ATAPEK (Adalet Bakanl ığı Kanunlar
Tartış macı lar
Genel Müdür De ire B şk.)
Av. Refik MORAL (Samsun Barosu)
KAPANI Ş

TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I
İ NSAN HAKLARI ARA ŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ İ
7 - 8 Aral ı k 2001

' İ NSAN HAKLARI VE GÜVENL İ K' - ULUSLARARASI. TOPLANTI
B İ R İ NC İ GÜN
(7 ARALIK 2001 CUMA)
Aç ı lış Konuşmaları (Saat:10.00-11.00
-Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı Avukat Ozdemir ÖZOK
-D ışişleri Bakan ı İ smail CEM
-Insan Haklanndan Sorumlu Devlet Bakan ı Nejat ARSEVEN
Birinci Oturum: (Saat: 11.00-12.30)
İ NSAN HAKLARI EVRENSEL B İ LD İ RGES İ N İ N 53. YILINDA
ULUSLARARASI İ NSAN HAKLARI HUKUKU
Oturum Başkan ı : Prof.Dr.Hüseyin PAZARCI, (Büyükelçi,Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi)
1) "XXI.Yüzy ı l Dünyası nda İ nsan Hakları Haritas ı ",Prof. Dr. İ brahim Ô. KABO Ğ LU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
2) "Uluslaarası İ liş kilerde Hukuk ve Gerçek", Prof.Dr.Duygu BAZOGLU SEZER
(Bilkent Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Uluslararas ı Ilişkiler
Bölümü)
Tartışma
İ kinci Oturum: (Saat 14.00-15.30)
ÖZGÜRLÜ Ğ ÜN SINIRLARI VE GÜVENCELER İ
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN ( Bilkent Üniversitesi, Türk Demokrasi
Vakfı Başkan Vekili)
1) "Güvenlik ve Ozgürlükler:Siyaset Felsefesi Aç ısı ndan", Prof. Dr. Doğu ERGIL
(Ankara U niversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi)
2) "Demokratik bir rejimde terörizme kar şı zorunlu önlemle(, Prof. Dr. Laure
ORTIZ (Toulouse Üniversitesi Siyasal Incelemeler Enstitüsü Müdürü)
Tartışma
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Üçüncü Oturum: (16.00 —18.00
İ NSAN HAKLARI VE DEMOKRASI: ULUSAL DINAMIKLER VE ULUSLAR ARASI
ETKENLER
Oturum Ba ş kan ı : Prof.Dr.Nevzat TOROSLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
1) "Mücadeleci Demokrasi: Avrupa Mekn ı ve Türkiye", Prof. Dr. Faz ı l SAGLAM (Yı ld ız
Teknik Üniversitesi Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
2) Yunanistan'da terörizme kar şı önlemler ve Insan Haklan",
Emmanouil SERGAK İ S (KEADEA Uluslararas ı Ili şkiler Genel Sekreteri, Atina
İştinat Mahkemesi Baş kan ı )
3) "Insan ve Az ı nl ı k Haklann ı n D ışarı dan Dayatı lmas ı Sorunu:Türkiye Orneği"
Prot.Dr.Bask ı n ORAN (Ankara Universitesi Siyasal Bilimler Fakültesi
Tartışma IKINCI GUN
(8 ARALIK 2001 CUMARTES İ )
Dördüncü Oturum: (Saat: 10.00-12.30)
ULUSLARARASI GÜVENLIK VE TERÖR İ ZM
Oturum Ba ş kan ı : Prof.Dr. Eralp ÖZGEN (Türkiye Barolar Birli ği Önceki Başkan ı )
1) "Devletler Hukuku Aç ı sı ndan Terörizm", Gündüz AKTAN (Emekli
Büyükelçi,Gazeteci Yazar)
2) "Amerikan Hukuk Sisteminde Haklar ve Güvenlik", Michael E. HARTMANN,
(Kosova Yüksek Mahkemesi nezdinde Uluslararas ı Savc ı )
3) "Insan Haklan ve Terörizm', Prof. Dr. Sertaç BA ŞEREN (Ankara Universitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Tartış ma
Beş inci Oturun,: (Saat 14.00-16.00)
DUNYA BARI ŞI: ÜTOPYA M İ , GERÇEK M İ ? Oturum Ba ş kan ı : Prof. Dr. Ibrahim Ö. KABOGLU
1) "Felsefe, Insan Haklan ve Bar ış", Prot.Dr.Ioanna KUÇURAD İ (Hacettepe
Universitesi, Felsefe Kurumlan Uluslararas ı Federasyonu Ba şkan ı , Insan Haklar ı
Eğitimi Ulusal Komitesi Ba ş kan ı )
2) "Ban ş Hakkı ", Prof.Dr.Jean Marc LAVIEILLE (Limoges Universitesi Hukuk ve
Ekonomi Bilimleri Fakültesi)
Tartışma

Muammer AKSOY ve Uğur MUMCU'yu
anma haftası nedeniyle gerçekle ştirilecek
"Demokrasi ve Terör" konulu Aç ı k oturum
27 Ocak 2002 - ANKARA
Konu
Yöneten
Konuşmacı lar
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Demokrasi ve Terör
OnderSAV
(TBB Onceki Ba ş kan ı )
Oktay EKŞİ
(Gazeteci Yazar)
Tuncay ÖZKAN
(Gazeteci Yazar)
Prof. Dr. Eralp OZGEN
(TBB Onceki Baş kan ı )
Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOGLU
(Ankara Barosu Onceki Ba ş kan ı )
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Türkiye Barolar Birli ği ile
Ayd ı n Barosu'nun ortakla şa düzenledi ği
"TÜRK MEDENI KANUNU"
(Değ iş iklikler ve Uygulamas ı ) konulu Panel

17 Ş ubat 2002 - AYDIN

9:30

Atatürk An ıtı na çelenk konulmas ı .

10:00-10:30
Konu ş macı lar

AÇILI Ş
Av. Tunç AYTUR . Ayd ı n Barosu Ba ş kan ı
Av. Özdemir ÖZOK - Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı
Hikmet Sami TÜRK - Adalet Bakan ı

10:30 - 12.30 1. OTURUM
Oturum Ba ş kanı Av. Tunç AYTUR - Ayd ın Barosu Ba şkan ı
Av. Tahir BÜYÜKTANIR- Ankara Barosu Uyesi
Prof. Dr. Ahmet KILIÇOGLU - A.U. Hukuk Fakültesi
Mehmet Handan SURLU - Yarg ıtay 14. H. D. Uyesi
ARA
14:30 - 17.30 Il. OTURUM
Oturum Başkan ı Av. Çetin TURAN - İzmir Barosu Önceki Dönem Ba ş kanı
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ - 9 Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY- IL]. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ayd ı n ZEVKLILER -9 Eylül U. Hukuk Fakültesi
Türkiye Barolar Birli ğ i ile Türk Hukuk Kurumu'nun
Ortakla ş a Düzenledikleri
"Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ili şkileri" konulu toplantı

23 Mart 2002 - ANKARA

10:30 - 13:00
Yönetici
Hukuksal Bak ış
Ekonomik Bakış
Farkl ı Bakış

AÇILI Ş
Yekta Güngör OZDEN - THK Ba şkan ı
Av. Ozdemir OZOK - TBB Ba ş kanı
Nejat ARSEVEN - Devlet Bakan ı
e
1. OTURUM
Av. Özdemir ÖZOK - TBB Ba ş kan ı
Prof. Dr. Füsun ARSAVA . AUHF Dekan Yrd.
Prof. Dr. Nahit TONE - Çankaya Unv. O ğr. Uy.
Prof. Dr. An ı l ÇEÇEN . AÜHF Oğ r. Üyesi

14:00 - 15:15

Il. OTURUM

Yönetici
Kültürel Bak ış
Geleceğine Bakış

Av. Tayyar SELÇUK- THK Yön. K. Üyesi
Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ - TBA Üyesi
Dr. Sanem BAYKAL A. U. ATAUM O ğr. Üyesi

10:30 - 10:30
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15:30 - 18:00
Yönetici
Konu şmacı lar

PANEL
Prof. Dr. Ali BOZER . Önceki D ış işleri Bakan ı ve Baş bakan
Yard ı mc ı ları ndan
Gündüz AKTAN - Emekli Büyükelçi —Yazar
Meral Gezgin ER İŞ - iktisadi Kalkı nma Vakti Ba ş k.
Uluç GÜRKAN - DSP Ankara Milletvekili
Ozdem SANBERK - TESEV Genel Direktörü

Türkiye Barolar Birli ği ile Türk Hukuk Kurumu'nun
ortaklaşa düzenledikleri
"NASIL BIR ÜNIVERSITE" Konulu Panel
AÇI LI Ş
Av. ÖZDEM İ R ÖZOK
YEKTA GÜNGÖR MEN
Prof. Dr. NUSRET ARAS

14 Mayıs 2002 - ANKARA
Türkiye Barolar Birli ği Baş kan ı
Türk Hukuk Kurumu Baş kan ı
Ankara Universitesi Rektörü

SUNUŞ :
TUNÇ ÖZDEM İ R

"ÖZLED İĞ M İZ ÜN İ VERS İ TE"
A. Ü. H. E. Öğrencisi, Rasyonel Bak ış Grubu Ba ş kan ı

YÖNETEN
Av. ŞAHIN MENGÜ

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri

KATI LIMC İ LAR:
Prof. Dr. MUSTAFA ALTINTA Ş
Doç. Dr. ÇET İ N GÖKSU
ABBAS GÜÇLÜ
HASAN ERÇELEB İ

Gazi Üniversitesi Ö ğretim Üyesi
Gazi Universitesi O ğretim Uyeleri Derne ği Ba ş kan ı
ODTÜ Oğretim Uyesi
ODTU Oğretim Elemanlar ı Derneği Başkan ı
Milliyet Gazetesi Yazarı
TBMM Milli Eğ itim Alt komisyonu Ba ş kan ı

ANAYASA REFORMLARI ve AVRUPA ANAYASASI
ULUSLARARASI TOPLANTI
01 Haziran 2002 - !STANBUL
TBB İ nsan Hakları Araştı rma ve Uygulama Merkezi (IHAUM)
Avrupa Kamu Hukuku Merkezi (AKHM)
l.U. Hukuk Fakültesi idare Hukuk ve İ limleri ara ştı rma ve Uygulama Merkezi
AÇILI Ş KONU Ş MALARI (10.00-10.30)
Prof. Dr. Il Han Ozay - l.U. Huk .Fak. l.H. ve lA. ve U. M. Md.
Prof. Dr. Spyridon Flogaitis . Atina Un. Av. K. H. M. Md.
Av. Özdemir Özok - TBB Ba şkan ı
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B İ R İ NC İ OTURUM (10.30-12.30)
Oturum Baş kanı : M. Guy Braibant, - AKHM Bilim Kurulu Ba ş kan ı
"Avrupa Birliği ve üyeleri aras ı nda yetkilerin paylaşı m ı ", Prof. Dr. Jean-Paul
Jacqu - Avrupa Komisyonu Hukuk İş leri Müdürü
"Yunan Anayasas ı ndaki yeni de ğiş iklikler",
Prof. Dr. Antonis Pantlis - Atina Uni. AKHM Üyesi
"Türkiyede Anayasal Reform üzerine",
Prof. Dr. Ibrahim Ô. Kabo ğlu - M.U. TBB IHAUM Ba şkan ı
Tartışma
İ K İ NC İ OTURUM (14.30- 16.30)
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ülkü Azrak - Maltepe Üniversitesi
"Avrupa Birliğ inde Kurucu iktidar",
iversitesi
Prof. Dr. Francis DelprS - Lavvain Katolik Ün
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi -TBB
İ Y "Hak ve özgürlükler" Prof. Dr. Faz ı l Sa ğlam - Y ı ld ız Teknik Un.
2) "Siyasal rejim", Prof. Dr. Yavuz Sabuncu - Ankara Un.
3) "Yargı Yetkisi", Prof. Dr. Y ı lmaz Aliefendio ğlu - Çankaya Un.
Tartışma
DEĞERLENDIRME (17.00- 18.00)
Oturum Başkan ı : Prof. Dr. İ brahim Ö. Kaboğlu
Prof. Dr. Necmi Yüzba şıoğlu - Galatasaray Üniversitesi
M. Xenophon Yataganas - AK Hukuk Dan ışman ı
Prof. Dr. Il Han Ozay
Türkiye Barolar Birli ğ i ve Gaziantep Barosu'nun Birlikte Düzenledikleri

"TÜRK MEDEN İ KANUN"
(Değiş iklikler ve Uygulamalar) konulu panel
15 Haziran 2002 - GAZ İ ANTEP

: Sayg ı Duruşu ve İ stiklal Mrşı
AÇILI Ş
Av. Hayri G İ R İŞ KEN - Gaziantep Barosu Ba ş kan ı
Sunuş
: Av. Özdemir ÖZOK - TBB Ba şkan ı
Konu şma
Av. M. Haş im MISIR - TBB Disiplin Kurulu Üyesi
Yönetici
Panehstler ve Konular
Doç. Dr. 0. Gökhan ANTALYA - M.Ü. Huk. Fak. Ö.Ü. - "e ş ya Hukuku"
Av. Tahir BÜYÜKTANIR - "Aile Hukuku: Mal Rejimleri"
Ali İ hsan ÖZU Ğ UR - Yarg ı tay 2. H.D. Üyesi 'Aile Hukuku: Soyba ğı , Velayet, Vesayet"
Mehmet Handan SURLU - Yarg ı tay 14. Hukuk Dairesi Uyesi"Miras Hukuku'
Prof. Dr. Cevdet YAVUZ - M.O. Huk. Fak. Ö.Ü. - "Ki şiler Hukuku"
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TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ
ANKARA BAROSU - !STANBUL BAROSU
PANEL
"GÜNDEMDEK İ KIBRIS"

Birleşmi ş Milletler Genel Sekreteri tarafı ndan, Kuzey K ıbrıs Tütk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkan ı ile Kı brıs Rum Yönetimi Liderine verilen plan ın değerlendirilmesi
2 ARALIK 2002 - İ STANBUL

11:00— 12:00

AÇILI Ş KONU Ş MASI
Av. Kaz ım KOLCUOGLU - Istanbul Barosu Ba şkan ı
Av. Semih GÜNER . Ankara Barosu Ba ş kan ı
Av. Ozdemir ÖZOK - Türkiye Barolar Birli ği Ba ş kan ı
Ahmet Zeki BULUNÇ - KKTC Ankara Büyükelçisi

12:00 - 13:00

ARA

13: 00— 16: 30

PANEL

Oturum Başkan ı

Prof. Dr. Erol MAN İ SALI

Konuş macı lar

Prof. Dr. Mümtaz SOSYAL
Prof. Dr. Haluk KABAALIOGLU
Gündüz AKTAN
.

ANAYASA VE UYUM YASALARI
PANEL
13-14 Aral ı k 2002 - Yarg ıtay Konferans Salonu
1. GÜN (13 Aral ı k 2002)
13 ARALIK 2002 Cuma
Açı l ış Konuşmaları

Avukat Özdemir ÖZOK (T.B.B. Ba şkan ı )
Eraslan OZKAYA (Yargıtay Başkan ı )

B İ Rİ NCİ OTURUM Saat: 10.30 - 1230
Konu: Anayasa, Yasa ve Uygulama
Oturum Ba ş kan ı : Mustafa BUMIN (Anayasa Mahkemesi Ba şkan ı )
Konuşmacı lar

Tartış ma
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-"Anayasal Değiş ikliklerin Anlam ı ve Etkisi"
Prof. Dr. Ibrahim Ô. KABOGLU (Marmara Unv, H.F)
-'2001 Değişikliğ inin Ana Eksenleri"
Prof. Dr. Necmi YUZBA Ş IOGLU (Galatasaray Unv. H.F)
-"Anayasal Sorunlara Güncel Bak ış"
Prof. Dr. Faz ı l SAGLAM, (Y ı ld ı z Teknik Ünv, 1. 1, B. F.)
• 27. Olağan Gene/Kurul
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Konuş macı lar:

- Mehmet Handan SURLU (Yarg ı tay 14. H.D. Ba ş kan ı )
- Ali EM (Yargı tay 18. H. D. Uyesi)
- Prof. Dr. Nur CENTEL (Marmara Unv. NE)

Tartış ma
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Saat: 15.45 - 17.15 Konu: Yasama Dokunulmazl ığı ve Yasaklar
Oturum Ba şkan ı : Av. Ş ahin MENGU (TBB Genel Sekreteri)
Konuş macı lar:
...
-Prof. Dr. Erdener YURTCAN (1. U. H. Fak, Emekli O ğr. Uyesi)
-Av. Atila SA y . (T.B.B. Onceki Dönem Ba şkan ı )
Tartış ma
2. GÜN (14 ARALIK 2002 Cumartesi)
B İ R İ NC İ OTURUM : Konu: Ki şi Özgürlüğ ü ve Güvenliği
(Türk Ceza Kanunu ve Polis Vazife Salahiyetleri Kanunda yap ı lan yeni
düzenlemeler ışığı nda)
Oturum Başkanı : Sabih KANADOGLU (Yarg ıtay Cumhuriyet Ba şsavc ı s ı )
Konuşmac ı lar: - Naci ÜNVER (Yarg ı tay 8. C. D. Ba şkan ı )
- Pro. Dr. Feridun YEN İ SEY (Bahçeşehir Ünv. H.F.)
- Doç. Dr. Osman DOGRU (Marmara Unv. H.F.)
Tartış ma
İ K İ NCİ OTURUM: Konu: Kolllektif Özgürlükler
Oturum Başkanı : Nuri ALAN (Dan ıştay Ba ş kan ı )
lar:
-"Toplant
ı ve Gösteri Yürüyü ş leri Kanunu"
Konuş mac ı
Prof. Dr. Ülkü AZBAK (Maltepe Ünv. H.F.)
-"Sendikal Haklar Toplu Sözle ş me ve Grev Hakları"
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ (TODA İ E)
-"Dernekler-Vak ıflar"
Av. Suat BALLAR (Istanbul Barosu)
Tartış ma
UÇÜNCU OTURUM
Konu: Toplumsal İ letiş im Özgürlükleri ve Kültürel Kimlik Hakk ı
Oturum Başkan ı : Av. Ozdemir ÖZOK, (T.B.B. Ba ş kan ı )
Konuşmacı lar: -"Bas ı n ve Görsel İ letiş im Özgürlükleri" - Av. Fikret İ LKIZ, (Istanbul Barosu)
-"Dil Ozgürlü ğ ü ve Kültürel Kimlik Hakk ı " - Doç. Dr. Mithat Sancar. (AU.
H.F.)
Tartışma
DORDUNCU BOLUM
Konu: Parlamenter Rejimde Ba şbakan ı n Statüsü ve Bakanları n Sorumlulu ğu
Oturum Ba şkan ı : Yekta Güngör OZDEN (Anayasa Mahkernesi Önceki Ba şkanı )
Konuşmacı lar: - Prof. Dr. Süheyl BATUM (Bahçe şehir Ü.H.F.)
- Prof. Dr. Mehmet TURHAN (Ba şkent Unv. H.F.)
Tartış ma
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HUKUK ÖĞ RET İ M İ VE HUKUKÇUNUN E ĞİTİ M İ
ULUSLARARASI TOPLANTI
9-11 Ocak 2003-ANKARA

Açı l ış :
Toplantı :

A.Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu
TEB Otel
Çayyolu (Otobüs Son Dura ğı )

B İ R İ NC İ GÜN - 9 OCAK 2003, Perşembe
Aç ı l ış Konuş maları :
- Ankara Unv. HF Dekan ı , Prof.Dr. Lale SIRMEN
- TBB Başkanı , Av. Ozdemir OZOK
- Adalet Bakan ı , Cemil ÇIÇEK
-OGLEDEN SONRA
1.OTURUM : Hukuk Eğitimine Genel Bak ış
Oturum Başkan ı : Av. Ozdemir OZOK (TBB Ba şkarı u
Konuşmacı lar: - Prof.Dr. Adnan GURIZ (Ankara Unv.HF)
- Prof.Dr. Hubert ROTTLEUTHNER (Berlin Unv.)
- P!of.Dr. Hayrettin OKÇESIZ (Akdeniz Unv. HF)
2.OTURUM: Hukuk llintili Yurtta şlık Eğitimi - Oturum Ba ş kanı : Prof.Dr. Ipek
GÜR KAYNAK
(Umut Vakfı Eğitim Dan ış man ı)
Konuşmacı lar:
-Prof.Dr. Dilek GOZUTOK (Ankara Unv. EBF)
-Yrd.Doç. Tutan ERHURMAN (Doğu Akdeniz Unv. HF)
2.GÜN (10 Ocak 2003)
1.OTURUM: Fakültelerimizde Hukuk Ö ğretimi ve Hukukçunun E ğitimi
Oturum Başkan ı : Prof.Dr.Ramazan ARSLAN (Ankara Ünv. HF)
1.Bildiri:
Tartışmacı :

Konu:"Hukuk Fakültelerinde Ö ğretim; Yönetimin Değerlendirmesi,
Program ın Analizi, Kadrolar ve O ğrenci Profilr'
Prof.Dr. Sait GURAN (Istanbul Unv. HF)
Doç.Dr. Haluk KONURALP (Ankara Unv. HF)

2.Bildiri:

Konu: "Hukukta Aktif Eğitim"
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ (Dokuz Eylül Unv. HF)
Tartışmacı lar: Prof.Dr. Saba OZMEN (Kocaeli Unv. HF)
Mustafa KICALIOGLU (Yargıtay 4. HD Üyesi)
2. OTURUM: Dünyada Hukuk Ö ğretimi ve Hukukçunun Eğitim(
Oturum Başkan ı : Prof.Dr. Tuğrul ARAT (Ankara Unv. HF)
Konuş macı lar: -"ABD'de Hukuk Ö ğretimi, Hukukçu Eğitimi ve Sorunlar ı"
Prof; Dr. WernerEBKE (Konstanz Unv.)
-"AB'de Hukuk Oğretimi, Hukukçu Eğitimi ve Sorunları"
Dr. Julian LONBAY (CCBE Eğitim Komisyonu Uyesi, Avrupa Hukuk
Fakülteleri Birli ği Baş kan ı )
-"Almanya'da Hukuk Oğ retimi Hukukçu Eğitimi ve Sorunları"
Prof.Dr. Hans Kühne (Trier Ünv.)
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-"Fransa'da Hukuk Öğretimi, Hukukçu Eğitimi ve Sorunları"
Prof.Dr. Frdrigue Dreifuss-Netter (Rene Descartes Unv.)
-"Italya'da Hukuk Öğretimi, Hukukçu Eğitimi ve Sorunları "
Prof.Dr. Il Han Ozay ( İ stanbul Unv. .F)
-"Yunanistan'da Hukuk O ğretimi, Hukukçu Eğitimi ve Sorunları "
Prof.Dr. Spyridon Flogaitis (Atina Unv. HF)
3GÜN (11 Ocak 2003)
LOTURUM: Mesle ğe Yönelik Eğitim
Oturum Başkan ı : Av. Ayhan EROL (TBB Disiplin Kurulu Ba ş kan ı )
Konu: "Avukatl ı k Staj' ve Stajyerin Eğitimi"
1.13ildiri:
Av. Semih GUNER (Ankara Barosu Ba şkan ı )
Tartışmacı : Av.Prot.Dr. Haluk BURCUOGLU (Istanbul Unv. HF)
2.13ildiri:
Konu: "Adli Yarg ıda Hakim ve Savc ı Adaylar ı n ı n Eğitimi ve Adalet
Akademisi"
Fatma ÇAMLIBEL (Hakim, A.B. Hakim ve Savc ı Adayları Eğitim Mrk.Bş k.)
Av. Ahmet AKGUL (Ankara Barosu)
Tartışmacı
Konu: "Idari Yargıda Hakim ve Savcı Adayları n ı n Eğitimi"
3.Bildiri :
Salih ER (Dan ıştay Üyesi ve Genel Sekreteri)
Tartışnıacı : Prot.Dr. Zehra ODYAKMAZ (Selçuk Unv. HF)
2.OTURUM: AÇIK OTURUM
Oturum Baş kan ı : Av.Atila SAV (TBB Onceki Ba şkanları ndan)
-Prof Dr. Tu ğrul ANSAY (Alman Türk Hukukçular Derne ği Genel Sekreteri)
-Prof.Dr. Vecdi ARAL (Kocaeli Unv. H.F.)
-Prof.Dr. Cevdet ATAY (Ça ğ Unv. Hukuk Fak.)
-Av.Prot.Dr. Erzan ERZURUMLUOÖLU (Çankaya Unv. HF)
-Prof.Dr. Tanju GÜRKAN (Ankara Ünv. EBF)
-Prof.Dr. Ibrahim KABOGLU (Marmara Unv. HF,TBB İ nsan Hakları
Araştı rma ve Uygulama Merkezi Ba şkan ı )
-Prof.Dr. Kamil MUTLUER (Çankaya Unv. Rektörü)
-Av. Talay Ş ENOL (THK Baş kan ı )
U Ğ UR MUMCU - MUAMMER AKSOY ANISINA ORTAK ETK İ NL İ K

M İ LLETVEK İ Lİ DOKUNULMAZLII VE YOLSUZLUKLAR

TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ TÜRK HUKUK KURUMU ANKARA BAROSU
31 OCAK 2003—ANKARA
- U ğur Mumcu - Muammer Aksoy'un Sesleri
PROGRAM
- Dinleti
- Açış Konuşmas ı
Avukat Ozdemir ÖZOK - Türkiye Barolar Birli ği Baş kan ı
- Dia Gösterisi
- Açık Oturum
- Konu: Milletvekili Dokunulmazl ığı ve Yolsuzluklar
- Yöneten: Avukat Semih GUNER - Ankara Barosu Ba ş kan ı
- Konuşmacı lar: Doç. Dr- Metin FEYZIOGLU - A. U. Hukuk Fak.O ğr.U.
Prof. Dr. Birgül Ayman GULER- A.Û. Siyasal Bilgiler Fak. O ğr.U.
- Tuncay OZKAN - Çukurova Medya Grup Ba şkan ı
- Avukat Talay Ş ENOL - Türk Hukuk Kurumu Ba ş kan ı
• 27 Olağan Genel Kurul
Çalışma Raporu
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TBB ve TOBB'un Birlikte Düzenledikleri

ULUSLARARASI KIBRIS KONFERANSI
1-2 MART 2003, TOBB - ANKARA

1 MART 2003
10.00: KONFERANSIN BAŞ LAMASI VE AÇILI Ş KONU Ş MALARI
Av, Özdemir Özok, Türkiye Barolar Birliğ i Baş kan ı
Av. M. Rifat Hisarc ı klioğ lu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i Yönetim Kurulu Ba şkan ı
Sayı n Aldüllatif Şener, Devlet Bakan ı ve Ba şbakan Yard ımcı sı
10.45: ARA
11.00: SABAH OTURUMU
OTURUM BAŞ KANI: Özdemir Özok, Türkiye Barolar Birliği Başkan ı
KONUŞ MACILAR:
David Saltzman Washington, Serbest Hukukçu
Günay Ewinch, Washington, Serbest Hukukçu
Prof. Dr. Sevin Toluner, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Rauf Versan, Istanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
YORUMCU LAR:
Zaim Necatigil, KKTC D ış işleri ve Savunma Bakanl ığı Hukuk Mü şaviri,
Av. Prof. Dr. Füsun Arsa y a, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
ELE ALINACAK KONULAR: 'K ı brı s' ı n AB üyeli ğ iyle ilgili hukuki sorunlar: 'K ı brıs' ın
AB üyeli ğine davet edilmesi uluslararas ı anlaşmalara uygun mudur?
Hangi uluslararas ı hukuk sorunlar ı yla yüz yüzeyiz? Türkiye
Uluslararas ı Adalet Divan ı 'na gitmeyi düşünmeli midir?
13.30: ÖĞ LE YEMEĞİ
14.15: İ LK OTURUM
OTURUM BAŞ KANI: Prof, Dr. Haluk Kabaalio ğlu, Yeditepe Üni., Hukuk Fakültesi
KONU Ş MACILAR:
Prof. Dr. Turgut Turhan, Doğ u Karadeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
YORUMCU
Prof. Dr. Tu ğ rul Arat, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
ELE ALINACAK KONULAR: Annan Plan ı nda vatanda şl ı k hukuku ve sorunlar:
Annan Plan ı n ı n uygulanmas ı halinde vatanda şl ı k hukuku alan ı nda
ortaya ç ıkmas ı muhtemel sorunlar nelerdir? Annan Plan ı nda
öngörülen vatanda şl ı k hukuku sisteminin di ğ er alanlarda yaratmas ı
muhtemel sorunlar neler olabilir?
15.30: ARA
15.45: İ Kİ NCİ OTURUM
OTURUM BAŞ KANI: Prof. Norman Stone, Bilkent Üni., Uluslararas ı İ lişkiler Bölümü
KONU ŞMACILAR:
Ahmet Zeki Bulunç, KKTC Ankara Büyükelçisi
Zaim Necatigil, KKTC D ışişleri ve Savunma Bakanl ığı Hukuk Mü şaviri, Avukat
Prof. Dr. Oktar Türel, Ortadoğ u Teknik Üniversitesi, İ ktisal Bölümü
ELE ALINACAK KONULAR: Ekonomik sorunlar: Annan Plan ı n ın uygulanmas ı
halinde ortaya çı kan ekonomik sorunlar ve ekonomik yararlar neler
olabilir?
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2 MART 2003
10.00: SABAH OTURUMU
OTURUM BAŞ KANI: Prof. Dr. Clement Dodd, Londra Üni., Emekli Ö ğ retim Üyesi
Prof. Dr. Tuğ rul Arat, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğ lu, Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
YORUMCULAR:
Dr. Christian Heinze, Serbest Hukukçu, Münih
Prof. Dr. Mümtaz Sosyal, KKTC Cumhurbaş kanl ığı , Anayasa Hukuku Dan ışman ı
ELE ALINACAK KONULAR: Annan Plan ı ve Avrupa Birli ğ i Müktesebat ı : Annan
Plan ı n ı n uygulanmas ı halinde Avrupa Birliğ i Müktesebatı nası l
uygulanacaktı r? AS müktesebatı n ı n uygulanmas ı n ı n plan ı n diğ er
taraflard ı n etkileri neler olacakt ır?
12.30: ÖĞ LE YEME Ğİ
ÖĞLEDEN SONRA
14.00 İ LK OTURUM
OTURUM BAŞ KANI: Gündüz Aktan, (E) Büyükelçi
KONU ŞMACILAR:
Prof. Dr. Celenı ent Dodd, Londra Üniversitesi Emekli Ö ğretim Üyesi
Dr. Ardrew Mango, Türkiye Uzman ı , Londra
Prof. Dr. Robert Anciaux, Brüksel, Üniversitesi Libre de Bruxelles
YORUMCU LAR:
Michael Stephen, Eski İ ngiliz Milletvekili, Hukukcu
Dr. Christian Heinze, Serbest Hukukçu, Münih
ELE ALINACAK KONULAR: Annan Plan ı n ı n siyasi yönleri: Annan Plan ı sıyas ı
eşitlik alan ı nda neler öneriyor? K ı brı s Türklerine siyasi e şitlik veriyor
mu? Bu plan ı n uygulanması halinde ortaya ç ı kacak sorunlar neler
olabilir?
16.15 ARA
16.30: İ Kİ NCİ OTURUM:
OTURUM BA Ş KANI: Dr. Andrew Mango, Türkiye Uzman ı , Londra
KONUŞMACILAR:
Michael Stephen, Eski İ ngiliz Milletvekili, Hukukçu
Gündüz Aktan, (E) Büyükelçi
Doç. dr. Hasan Ünal, Bilkent Üniversitesi, Uluslararas ı Ilişkiler Bölümü
YORUMCULAR:
Doç. Dr. Fatih Tayfur, ODTÜ, Uluslararas ı Ilişkiler Bölümü
ELE ALINACAK KONULAR: Senaryolar ve Öneriler: Annan.Plan ı ve 'K ı brıs' ı n AB
üyeliğ i çerçevesinde senaryolar ve öneriler neler olabilir. Türkiye ve
KKTC neler yapmal ıdır? Rum tarafı na öneriler neler olabilir?
18.30: DILEK ve TEMENN İ LER
19.00: KONFERANSIN KAPANI ŞI
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TÜRK İYEBAROLAR B İ RLİĞİ KADIN HUKUKU KOM İ SYONU
Ankara Barosu Kad ı n Hakları Kurulu (TÜ BAKKOM-ANKARA)
8 MART - DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETK İ NLİĞİ - SEMPOZYUM

YEN İ MEDEN İ YASA'NIN A İ LE HUKUKUNA
GETİ Rb İĞİ YEN İ L İ KLER VE UYGULAMASI
Tarih

: 6-7-8 Mart 2003 - ANKARA

PROGRAM B 1. GÜN (6 MART 2003 Perşembe)
AÇILI Ş KONUŞ MALARI:
Av. A. Esin Ozbey- Ankara Barosu Kad ı n Hakları Kurulu Ba şkan ı
Av. Semih Güner- Ankara Barosu Ba ş kanı
Av. Ozdemir Ozok- Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı
1. OTURUM: AILE KONUTU VE D İĞER EŞİ N RIZASINA BA ĞLI İŞ LEMLER
Av. Günnur Altıok Erol
Oturum Başkan ı
Yrd. Dç. Dr. Ş ükran Ş ipka
Konuşmacı
Sorular ve Tartışma 2. OTURUM: MAL REJIMINE ILI ŞKIN GENEL HUKUMLER VE EDINILMI Ş MALLARA
KATILMA REJ İ M İ
Oturum Başkan ı
Av. Figen Opak Çiçek
Konuşmac ılar
Omer Uğur Gençcan (Yargıtay 2.
Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi
Av. Nazan Moroğlu
Sorular ve Tartışma
GÜN (7 Mart 2003 Cuma)
• Velayet
OTURUM : SOYBAĞ I • Tan ı ma ve Babal ı k • Evlat Edinme
Oturum Başkanı : Avukat Munise Day ı
Konu şmacı :
Mustafa Şimşek (Yargıtay 2. H. D. Tetkik Hakimi
Sorular ve Tartışma
2. OTURUM: EVLILI Ğ IN GENEL HÜKÜMLER İ
• Birli ğin Ternsili • Eşlerin Meslek Seçimi
• Birli ğin Yönetimi
Oturum Ba şkan ı ; Av. A. Esin Ozbey
Konuşmac ı :
Ali Ihsan Özuğur (Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Ba ş kanı )
3. OTURUM; BOŞANMA, BOŞANMANIN SONUÇLARI
• Onur K ı rıc ı Davran ış • Artı k Değerden indirim
• Mirasçı ların Boşanma Davas ı na Devam Hakk ı
Oturum Başkan ı : Avukat A. Esin Ozbey
Konu ş macı :
Ali Ihsan Ozuğur (Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Başkanı )
Sorular ve Tartışma
3. GÜN (8 Mart 2003 Cumartesi)
• Bas ı n Açıklaması Güvenpark—KIZILAY
• Broşür Dağıtı m ı
• An ıtkabir Ziyareti
• Film ve Dia Gösterimi Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM)
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İ ST İ NAF MAHKEMELER İ

Uluslararası Toplantı
7-8 Mart 2003 - Yargı tay Konferans Salonu - ANKARA
BIRINCI GÜN (7 MART 2003)
- Av Özdemir ÖZOK, TBB Ba şkan ı
Aç ış Konuşmaları
- Eraslan ÖZKAYA, Yargıtay Baş kanı
- Cemil ÇIÇEK, Adalet Bakan ı
Birinci Oturum-Konu : Medeni Yargı lama Hukukunda Istinaf ın Yeri (1)
: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Dokuz Eylül Uni. H.F.
Oturum Başkan ı
: Medeni Yarg ı lama Hukukunda !.stinaf ve Fransa Orneği
Konuşmacı lar
Bernard VATIER, Paris Barosu Onceki B ş k.
Medeni Yarg ı lama Hukukunda lstinaf ve Almanya Orne ği
Prof. Dr. Ekkehard BECKER - eberhard, lEIPZIG üNI.
Ikinci Oturum - Konu : Medeni Yargı lama Hukukunda Istinaf ın Yeri (2)
: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Dokuz Eylül Uni. H.F.
Oturum Başkan ı
Konuşmacı lar Medeni Yargı lama Hukukunda Istinaf ve Avusturya Orne ği
Prof. Dr. Thomas KLICKA, Viyana Uni. - Münster (Germany)
Medeni Yargı lama Hukukunda Istinaf ve Yunanistan Orne ği
Prof. Dr. Kostas BEYS, Atina Uni.
Üçüncü Oturum-Konu: Türk Medeni Yarg ı lama Hukukunda Bölge Adliye
Mahkemelerinin I ş levi
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, Ankara Uni, H.F.
Oturum Başkanı
: Istinaf Kanun Yolu
Konuşmacılar
Prof. Dr. Kamil YILDIRIM, Marmara Uni. H.F.
İ stinaf ve Yargıtay ilişkisi
Hakk ı DINÇ, Yarg ıtay 2. H.D. Uyesi
Bölge Adliye Mahkemelerinde Yarg ı lama Usulü
Doç. Dr. Haluk KONURALP, Ankara Uni. H.F.
: 16.00 - 17.30
TARTI ŞMA
İ KiNC İ GÜN (8 MART 2003)
Dördüncü Oturum : Ceza Yarg ı lama Hukukunda İ stinafın Yeri
: Prof. Dr. Eralp ÖZGEN, TBB Onceki Ba ş kan ı Oturum Başkanı
: Ceza Yarg ı lama Hukukunda Istinaf ve Fransa Orne ği
Konumacı lar
Valery TURCEY, Frans ı z Hakimler Yüksek Kurulu üyesi-ceza Yarg ıcı
Ceza Yargı lama Hukukunda Istinaf ve Almanya Orne ği
Prof. Dr. Diethelm KLESCZEWSKI, Leipzig Uni.
Beşinci Oturum-Konu:
Oturum Başkanı
Konuşmacı lar

Altıncı Oturum-Konu
Oturum Başkanı
Konuşmacı lar
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Ceza Yarg ı lama Hukukunda İ stinafı n Yeri (2)
Prof. Dr. Eralp OZGEN, TBB Onceki Ba şkanı
Ceza Yarg ı lama Hukukunda Istinaf ve Avusturya Örne ği
Prof. Dr. Alexander TIPOLD, Viyana Uni.
Ceza Yargı lama Hukukunda lstinaf ve Yunanistan Örne ği
Prof. Dr. Christos DEDES, Atina Uni.
Türk Ceza Yarg ılama Hukukunda Bölge Adliye
Mahkemelerinin i şlevi
Sabih KANADOĞ LU, Yarg ıtay C. Başsavc ısı
Ceza Yargılamas ı nda Istinaf Kanun Yolu Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR, Galatasaray Uni. H.F.
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SONUÇ BILDIR İ S İ
Sunuş

Ceza Yarg ı lamas ı Aç ısı ndan İ stinaf Yolunun Di ğer Kanun
Yollarıyla Karşı laştı rı lmas ı
Prof. Dr Bahri ÖZTURK, İ stanbul Bilgi Uni. H.F.
Bölge Ceza Mahkemelerinde Yarg ı lama usulü
Prof. Dr. Erdener YURTCAN, I.U. Huk. Fak. E. 0. U.
1999 ve 2000 Tasar ıları I şığı nda Üst Mahkemeler ve Üst
Mahkeme Kanun Yolu
Keskin KAYLAN, Yarg ıtay 6. C.D. Uyesi
Prof. Dr. Duygun YURSAVUT, Galatasaray Üni. H.F.

TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ

PANEL - ıI İ DAR İ yARGI

MERS İ N BAROSU

11-12 Nisan 2003
MERS İ N

11 NISAN 2003 CUMA
Saat 10.00 AÇILI Ş
- Mersin Barosu Ba şkanı Av. Isa GÖK
- TBB Ba ş kanı Av. Ozdemir OZOK
- Dan ıştay Başkanı Nuri ALAN
Saat 11.00-12.15 (1.OTURUM)
" İ DAR İ YARGININ GÖREV ALANI VE İŞ LEVİ '
Av. Kaz ı m KOLCUOGLU
- Oturum Baş kan ı
Istanbul Barosu Baş kan ı
- Tebliğ Sunan
Mehmet R. UNLUÇAY
Dan ıştay Üyesi
- Tartış macı
Mustafa ÖZBEK
A.Ü. Hukuk Fakültesi Ara ştı rma Görevlisi
Tarü şmacı
Av. Anibal AKDAMAR
Adana Barosu
Ara 12.15-14.00
Saat 14.00-15.15 (2. OTURUM)
'IDARI DAVALARDA SÜRE SORUNLARI'
- Oturum Baş kanı
Yekta Güngör ÖZDEN
Anayasa Mahkemesi Onursal Ba şkan ı
Ozlem ERDEM KARAHANOGULLARI
- Tebliğ Sunan
Dan ıştay Tetkik Hakimi
Av. Necati ARAS
- Tartışmac ı
Ankara Barosu
- Tartış mac ı
Av. Habibe ÖZER
Mersin Barosu
Ara 15.15-15.30
Saat 15.30-16.45 (3. OTURUM)
"MEMURLARIN YARGILANMASI"
- Oturum Ba ş kanı
: Sabih KANADOĞ LU
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıs ı
- Tebliğ Sunan
Esen EROL
Dan ıştay Üyesi
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Av. Ahmet AKGÜL
Ankara Barosu
Atilla SARP
- Tartışmac ı
Adana Bölge Idare Mahkemesi Ba şkan ı
•
12 NISAN 2003 CUMARTESI
Saat 09.30-10.45 (4. OTURUM)
KAMU GÖREVLiLER İ HAKKINDA VERILEN D}S İ PL İ N CEZALARINDA YARGI DENET İ M İ !
Av. Teoman EVREN
-- Oturum Ba ş kan ı
TBB Onceki Ba şkan ı
Yücel IRMAK
- Tebli ğ Sunan
Dan ıştay Üyesi
Av. Ismet CANTURK
- Tartışmacı
Ankara Barosu
Av. Necati ARAS
- Tartışmacı
Ankara Barosu
Ara 10.45-11.00
Saat 11.00-12.15 (5. OTURUM)
! İ DAR İ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI!!
Harun ÇET İ NTEMEL
- Oturum Baş kan ı
Dan ıştay Başsavc ısı
Turgut CANDAN
- Tebli ğ Sunan
Dan ıştay Uyesi
Av. Tezcan ÇAKIR
- Tartış mac ı
Ankara Barosu
Ali Ihsan ŞAHIN
- Tartış mac ı
Mersin Idare Mahkemesi Ba ş kan ı
Ara 12.15-14.00
SAAT 14.00-15.15 (6. OTURUM)
!!TAM YARGI DAVALARI!!
Eraslan ÖZKAYA
- Oturum Başkan ı
Yarg ıtay Başkan ı
Dr. Zuhal BEREKET BAŞ
- Tebliğ Sunan
Dan ıştay Tetkik Hakimi
Orhan TEKINSOY
- Tartışmac ı
Baş kent Uni.Huk.Fak.Arş .Görevlisi
Av. Yüksel ESIN
- Tartış macı
Ankara Barosu
Ara 15.15-15.30
Saat 15.30-16.45 (7. OTURUM)
! VERGIDE BELGELEND İ RME VE T İ CARET Şİ RKET İ TEMS İ LC İ LER İ N İ N Şİ RKET İ N VERG İ
BORÇLARIN DAN SORUMLULU Ğ U"
Av. Semih GUNER
- Oturum Ba ş kan ı
Ankara Barosu Ba şkan ı
Semra KAYIR
- Tebli ğ Sunan
Dan ıştay Üyesi
Doç. Dr. Mustafa AKKAYA
- Tartış macı
A. U. Hukuk Fakültesi
Naci ÇETIN
- Tartışmac ı
Mersin 2. Vergi Mahkemesi Ba ş kan ı
Saat 16.45 KAPANI Ş
- Tartış macı
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AVRUPA KONSEY İ
BÖLGESEL BAROLAR KONSEYİ 111. TOPLANTISI
Avrupa Konseyi ve Türkiye Barolar Birli ği
i ş birli ği ile düzenlenmi ştir
Ankara, 10- 11 Nisan 2003
Program
9 Nisan 2003, Çarşamba
Katı l ı mcı ları n Ankara'ya geli şi ve Bilkent otele yerleş mesi
10 Nisan 2003, Per şembe
09:30
Açı l ış Konu ş malan
- Türkiye Baro/at Birliği temsilcisi
- Avrupa Konseyi temsilcisi

10:00 - 12:30

Böl gesel Barolar Konsey i Ortak Eğ itim Merkezi İ çin Önerilerin
Sunulmas ı
- Türkiye Baro/at Birliği Temsilcisinin Sunurnu
- Romanya Barolar Birliği Temsilcisinin Sunumu

Katılımcıların sunu/an önerileri değerlendirmesi

12:30

Yemek

14:00

Ortak Eğitim Merkezinin kuru/mas> için sunulan önerilerin
tartışılması na devam

Birinci konunun sonuçland
r
ı
lması

16:30

1. Gün Kapan ış

11 Nisan 2003, Cuma
09:30 Avrupa Konseyi Adli Yard ı m Direktiti ve Adli Yard ı m Başvuruları n ı n
Iletimi için Avrupa Anlaş mas ı ışığı nda Yabanc ı Avukatları n Sı n ı r Otesi
Uyuşmazl ı klar Aç ısı ndan Yabanc ı Ülkedeki Mesleki Faaliyetleri
Yabancı avukatların iç hukuk sistemlerindeki Avrupa Standartları
- M le Batonnier Carl BEVERNAGE, Avukat, Belçika;
- M le Batonnier Alain de la BRETECHE, Avukat, Fransa
- Ms Snezhana DOZEN, Avukat, H ınıatistsn Barosu, Hırvatistan

ES 92 ve Avrupa Afli Yard ı m Direktifinin Kullan ı mı Amacıyla Avrupa Adli Yard ı m
Direktifi ve Adli Yard ı m Ba şvurusu Formunun Sunumu
- Avrupa Komisyonu Temsilcisi
12:30
Yemek
14:00
S ı n ı r Otesi Uyuşmazl ı klarda Adli Yard ı m Hükümleri ve Yabanc ı
Avukatlar ı n iç Hukuk Sistemlerindeki Faaliyetlerine İ lişkin Yasal
Düzenlemelerin Katı l ı mc ı Uyeler Açısı ndan Değerlendirilmesi Için
Yuvarlak Masa Toplant ı sı
15:30
Ortak Eğitim Merkezinin Kurulmas ı ve Finansman ı n ı n Sağlanmas ı na
Dair Sonuç Değerlendirmesi ve işleve Geçmesine Dair
17:00
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ - TBB
İNSAN HAKLARI UYGULAMA ve ARA ŞTIRMA MERKEZİ
IHMJM
SİYASAL YAPI ve İNSAN HAKLAR!
1. GUN
Aç ı l ış Oturumu
Sunuş
Aç ış Konuşmas ı
Giriş Rapor
1.Oturum

Avru pa Birli ği Toplantı sı
: 16 Nisan 2003, Çarşamba
: Saat; 09.30 - 10.00
Av. Şahin Mengü, TBB Genel Sekreteri
Özdemir Ozok, TBB Başkan ı
: Toplantı sorunsal ı n ı n ortaya konu şu,
Prof. Dr. Ibrahim 0. Kabo ğlu, TBB-IHAUM Başkan ı
Saat: 10.00 - 11.05

Egemenlik Anlay ışı

Raportör
Tartışma

Prof. Dr. Yahya K. Zabuno ğ lu, Çankaya üniversitesi, Hukuk
Fakültesi.
Prof. Dr. David Pina, Lizbon Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Ulusal Raportörler

2. Oturum

Saat: 11.20 - 12.25

Oturum Başkan ı

Devlet Biçimi
Oturum Başkanı
Raportör
Tartışma

Doç. Dr. Oktay Uygun, Istanbul Universitesi, Hukuk Fakültesi.
: Prof. dR. Adriano Giovannelli, Cenova Üniversitesi Avrupa
Araştı rma Bölümü Müdürü.
Ulusal Raportörler
Saat: 13.35 - 14.40

3. Oturum

Demokratik Kurumlar
Oturum Başkanı
Raportör
Tartışma

Prof. Dr. Zafer Uskül, Bo ğazici Üniversitesi,
: Prof. dr. Joan Vintro, Barselona Universitesi, Hukuk Fakültesi,
: Ulusal Raportörler
Saat: 14.55 - 16.00

4. Oturum

Yargını n Işleyiş i ve Hukukun Etkililii
Oturum Başkan ı
Raportör
Tartışma

Prof. Dr. Y ı lmaz Aliefendioğ lu, Çankaya Üniversitesi, Hukuk
Fakültesi, Anayasa Mahkemesi eski üyesi.
: Dr. Luis Nunes de Almeida, Portekiz Anayasa Mahkemesi
Başkanı Vekili.
Ulusal Raportörler

5. Oturum

Saat: 16.15 - 17.20

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Fazı l Sağlam, Y ı ld ız Teknik Üniversitesi Iktisadi ve idari
Bilimler Fakültesi.
Prof. Dr. Arnaud de Raulin Artois Üniversitesi, Hukuk fakültesi.
Ulusal Raportörler

Hak ve Ozgülükleri S ını rlama ve Güvence Olçütleri

Raportör
Tartış ma

:

6. Oturum

• 27 Olağan Gene/Kurul
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İ nsan Haklar ı n ı Koruyucu Kurum ve Mekanizmalar
Oturum Başkan ı : Prof. Dr. loanna Kuçuradi, Hacettepe Üniversitesi; Fe ı sefe
Kurumları u ı usı arara ıs Federasyonu Baş kan ı
Raportör
Prof. Dr. Jeremy Mc. Bride, Birrningham Universitesi, Hukuk
Fakültesi.
Tartışma
Ulusal Raportörler
Il. GÜN
Oturum
Eş itlik Ilkesi
Oturum Ba ş kanı
Raportör
7.

17 Nisan 2003, Perşembe
Saat: 09.15-10.20

Tartış ma

Doç. Dr. Merih Öden, Ankara Üniv. Hukuk F.
Prof. Dr. Annie Gruber René Descartes Universitesi (Paris V),
Hukuk Fakültesi
Ulusal Raportörler

8. Oturum
Saat: 10.35 - 11.40
Düşünce ve ifade Ozgürlüü
Oturum Başkanı : Prof. dr. Alain Bockel, Galatasaray Universitesi , Hukuk
Fakültesi.
Raportör
Prof. Dr. Tania Groppi, Sienna Universitesi.
Tartış ma
Ulusal Raportörler
9. Oturum
Saat: 11.55-13.00
Toplanma ve Dernek Ozgürlüü
Oturum Ba ş kan ı
Prof. Dr. Necmi Yüzba şıoğlu, Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi.
Raportör
: Hazı rlayan; Prof. Dr. Thomas BulI, Upsala Üniv, H.F.
Sunan; Mikael Hansson, Upsala Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Tartışma
Ulusal Raportörler
10.Oturum
Saat: 14.00 - 15.05
Siyasal Partiler
Oturum Ba şkanı
Prof. Dr. Yavuz Sabuncu, Ankara Üniv., Siyasal Bilgiler Fak.
Raportör
Prof. Dr. kamer Arnold, Regensburg Universitesi, Hukuk
Fakültesi Jean - Monet Kürsüsü.
Tartışma
Ulusal Raportörler
11.Oturum
Sosyal Haklar
Oturum Ba şkan ı
Raportör

Saat: 16.20 . 16.25

Prof. Dr. Mesut Gülmez, TODAIE
Prof. Dr. Julia Iliopoulos Strangas, Atina Universitesi, Hukuk
Fakültesi.
Tartış ma
Ulusal Raportörler
12.Oturum
: Saat: 16:40 - 17.45
Iktisadi Ozgürlükler
Oturum Ba şkanı
Doç. Dr. Muzaffer Dartan, Marmara Universitesi, Avrupa
Topluluğu Enstitüsü Müdürü.
Raportör
Leo Zwaak, Ara ştı rmac ı , Utrecht Üniversitesi; Fried Van Hoof,
Hollanda Insan Hakları Enstitüsü; Birsen Erdoğ an, Asistan,
Utrecht Üniversitesi.
Tartış ma
Ulusal Raportörler
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Hukuk devletinden
TAV İ Z VERMEM
IBALIoperasyonu'nda Devlet
Kurulu karar ı ile dü ğmehükümet
kanad ı taraWD,^e':1z-'^ei,in
fından ele ştirilen, Cumhurbaşkan ı Sezer,
hukuk devletinden taviz vermeyece- ğini söyledi. Sezer, "Ben her zaman
Türkiye'de hukuk devletinin gerçeldeşmesinin yanında olacağım"

dedi. Sezer, düt? Türkiye Barolar Birli ği
ÇFBB) Başkanı Ozdemir Ozok ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Sezer, Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu'nun yap ısını n mutlakadeğiş mesi gerektiğ ini söyledi. Sezer, HSYK'n ı n idari
gerektiyargı ve adli yarg ı olarak iki kurula bölünmesi
tay'a
üye
seçimış
tay
ve
Dan
,
"Yargı
ğ ini vurgulayarak.
leri bu iki ayrı kurul tarafından yap ılmalı . Bu seçimlerle ilgili yaşanan rahatsızlıklar noktalanmalı" dedi.

EWden Anayasa
:dgğjŞjğj İstemi
ANKARA

jrkiYeBoiarBirİi

(Cumhuriyet Bürosu) -

Türkiye Barolar Birli ği
Başkanı Ozdemir Ozok,
ANA1Grup Ba şkanvekili,
Yaşar Dedelek'
gönderdiğimektuPta
yapı lacak ikinci anayasa
değişikli ğ i paketinde
TBB'nin önerilerinin de
dikkate al ınması nı istedi.
Ozok, TBB'ye Anayasa
Mahkemesi'ne kar şı
doğrudan iptal davası
açma olana ğının
tanınmasını istedi.
• 27. Olağ an Gene! kurul
Çalışma Raporu

Istanbul Haber Servisi-Türkiye Barolar Birliğ i'nce (TBB). Insan
Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında, "insan Haklan Bildirgesinin 53. Yılında Uluslararası Insan Haklar ı
Hukuku'nun tart ışı lacağı 2 gün sürecek toplantı , 7-8 Aral ık'ta Ankara'da yap ı lacak.
5 ayiı otı. ırumla geı çekleştirilecek toplant ı-

ya aralannda D ışişleri
Bakan ı Ismail Cem,
Atina İ stinaf Mahkemesi Ba şkanı ve KEADEA Uluslararas ı
Ilişkiler Genel Sekreteri EmmanouilSergakis ve İ nsan Haklanndan Sorumlu Devlet
Bakan ı Nejat Erseven
ve TBB Ba şkanı Avukat OzdenıirOzok, konuş mac ı olarak kat ı lacak.
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• Özdemir <izak (Barolar Birli ği Başkanı)
MAHKEME heyeti cezaeçi koşulların, da
gözönünde bulundurarak san ı klann lahlivesine
karar verebilir. Tahliye berna, değ ildir, mahkeme
sonucu değildir. Türk'b'ede cezaevi koşulları
ençeleten çok kölüclte. Temel y
argılama tercihi,
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rTemd tercih
tutuksuz yarg ılamadır
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%imsö'nin ma ğdur
edilmemesi esast ır

Nibrlsan lla»ın (Anayasa Komisyonu Başkan ı)
YARGILAMANIN adil olmas ı, kimsenin
mağdur edilmemesi esaarı r. Birinci Perde
Operasvonu'rsda mahkeme hukuki bir
değerlendirme yapm ıştı r. Temermimiz adilane
yargılama ve adaletin cabuk lecelli etmesi.

a kararları
amaca uygun değil

sTt1'am

• Ali Ersin Gür (Ça ğdaş iluk. Derneğ i Gn.Bşk)
YASADAKI tutuklama nedenleri bellidir.
Sanığı n kaçması şiaphesinin olması , delilleri
kararması riskinin bulunmas ı ve sabit
aanetgahtnı n bulunmaması nedenlerinden
btrhle ua ıssklama karac ı verilebilir. Tiirkiyeele ise
tutuklama çok ya yan ve haksız uygulanıyor.

çTutukIamalar pe şin
ceza gibi veriliyor

• Orhan Kemal Cengiz (AiHM uzman ı, avukat)
TÜRKI'YE-DEKI luruklarna kararlarının yüzde
99unda 'mevcut delil duruma. suçun mabiveni'
gibi sowal ifadeler kullan ılır. Avrupa Insan
1-laklan Söziçemeni ve CMUKa göre tutuklama
.son tedbir, oysa Türkiveüe pe şin cezaya dönuşısı

çAİ HlVPüeki mahkumiyet
cezalarını n çoğ u bundan.
• Bakır Çağlar (Huknakçu)
TÜRKIYE hem haksız yakalama ve gözalt ı,
hem de haks ız gözaltı nedeniyle birçok kez
AIHM'de mahkum oldu. Ana yasa'da da ha
yönde yapı lacak düzenlenseler çok olumlu.
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J :Avukaüt'a süslü Polis, avukatlara
Ş .; kartvizit yasak! yardımcı olacak
ürkiye Barolar Birli ğ i (TBB)Başkam
Özdemir Özok, avukatlann hukuk; adalet
T ve yargıyı en iyi ş ekilde temsil etmek için
var oldu ğunu belirterek, zaten asil görevlerini
yapan avukatları n reklama ihtiyac ı olmad ığım
söyledi. Özök, Resmi Gazete'de yay ımlanarak
yürürlüğe giren 'TBB Reklam Yasa ğı
Y6ntttneliği"nin avukatlar aras ı ndaki rekabeti ve
ırlandığlnı
çalışma kb şullarım e şit kı lmak için haz
m,
fark
z,
vatandaş
ımı
belirtekk, "Amac
gözetmeden istedi ği avukatlı k bürosuna huzurlu
bir ş ekilde girebilmesi" dedi. t ANKARA AA

Emniyet Genel Müdürü Kemal Önal,
polisten avukatlara yardımcı olmalarnu
istedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanliğı 14 Ş ubat 2002'de Emniyet Genel
Müdürlüğü'ne başvurarak avukatlann
görevleri sebebiyle bilgi ve belgeye ula şma hakkımn engellendiğini bildirdi. Avukatlann serzeni şleri karşısında harekete geçen Kemal Onal, bir genelge yayınlayarak devlet sırrı haricindeki bilgi
"e belgeye ulaşmalan konusunda avukatlara yardımcı olunmasını istedi. Belgelerden örnek alınmasının vekaletname
ibrazma bağlı olduğunu ifade eden Onal,
ruhsatnamelerin ve avukat kimliklerinin
resmi belge niteliğinde olduğunu belirtti. Sedat Güneç, Ankara

TORIdYE MROLAR
BİRLİĞİ'NE UYARı
SSK L«wdW Bölge
Müdürlöğfi önünü
toplanan 'e atkainde
"Sağhkgüwnceoaft >ü
öyleyıe YaŞlI Kart
btonız" yanlı .fqkr
Imııınanyaldaşık4o
Ldşllik stabara'.ıakat
— kendilerine —
atarak amlan
monsta a
kayaağm TBB yönetimi
tarafından verlhnediğlnl
belirtıflec (Fotoğraf:
IPEK YEZDANI)

Stajyer avukatlar, temsili olarak 'Ye şil Kart' başvurusunda bulundular

Sosyafguvence istemi.
İstanl,ıd IM,üSvü- Istantaal Barosu Staj- Unkapan ı 'ndaki SSK Istanbul Bölge Mü- bulduğu miktann, ayda 100 milyon lira olduyerAvukatıar Kornisyonu'ndaki stajyer anı- dürlüğü önünde mop ı anan yaklaşık 40 kişilik ğunu, bu paranı n da çeşitli bahanelerle 5dmkadar. 'MatmM ı"gerek- stajyeravuk ıt gnıhu. müdürlük önünde aç ı k- medi ğini belirten avukatlar, şöyle konuştular:
çesiyle dün SSK Istanbul Böıge Müdürlü- lama yaptı . Bir yı llık yasal staj süresi boyun- "Bit avukat ıtajym maleid stajıen yaparken
ğüne teassi ı i olarak Yeşil Kart ba şvıırusım- ta her türlü gelir gcarnci işte çalışmalannm ya- sakat katta wsa has-talanaa hiçbir — gilda bulundu. Stağ aüatlan kendi ıerineya- sakolduğunu belirten utjveravukat)ar. bu sü- wmcew sahip değildir. TBB yönetimi bu susa) olarak ayn)an ailyonlarca liral ık kaynağın re zarfinda hiçhirsağl ık sigortası nı n veya sos- suna kulaklaram lilcamş Ankara'da koltukTüıkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından ve- yal güvence uygulamas ı nı n kapsam ı içine lannda otaaranakta, biıln ait trllyrıaılamı ne
rilinediğini ve banka hesapıannda tutulduğu- ahrnnadaklasını bildirdiler Smj>vrasıskallariçin kadar li, getinliğinin hesabını tutmaıaktadıt
nu belirterek avukaııar gibi SSK sigortası na kanmıen tahsil edilen uilyonlarca liral ık kay- TBByöoetianb ıi uyarsonu, bize arnlmış olan
dahil edi ı meyi istediklerini söylediler.
naktan TBB'nin kendilerine "etme y i uygun luninahlan gereldı talasilatı çıkartan.
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TBB:-B ğı msız• yarg ıya:. ıpuda!ı ale
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TÜRKİYE

ÜCFBB)

Bilc.nIığı Silükhojdlnlüsü Korkut 0,Eken
hakküu1aSkli paşalarm yaptığ

a1dmalaiför üfiftte£fakjSz yargıya
müdahako1kü ğer1Sd1rdL TBB'den dün
yapilSk1dC"Adil s'arg ı]ama
sonram hCülushlüık devleti adına hüküm
'tesis
kjg
ıç1an en az bir
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Cumhuriyet
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Emekli generallerin Korkut Ekü"i savunrn asma sivil toplum ör üiliiEdn tepki ge

Yargıçlar
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-
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üihye Barolat Bırliği, emekli

<?
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gar:

-

azbirhihküniu savunan
tneMi paşalar kadar yurtsever
kişilerdir" görüşüne yer verdi.
'

ham
hüküm tenis eden bamşm ITaTk vaşçian
en az bir mahkumu aavıaıan emekli paşalar
kadar yiarneter kişilerdi? dedi. Orak. emekli poşilan Türk halkının lene toplum
için ayağa kalkaığı dönemlcrde salcaini
çıkannaniakit auçladL
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Cumhuriyet
TBB Baş kanı Özdemir Özok. Türkiye'nin AB kaptimda eklerilemeyece ğini söyledi

Cadas bir anayasa gerekli

Avukatlara yargının ZAMAN
protez ayagı gibi bakılıyor'
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Kaybedecek zaman yok'

ıj

175 sivil toplum kurulu şu, siyasi otorı teden, tam üyelik sürecinin gere ğini yerine getirmesini
isterken, Brüksel'e de ş öyle mesaj verdi: Türkiye'yle ortak gelecek kurma kararl ıliğin ı göster
SAT FİYL YUVA
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Barolar Birli ği Başkan ı Ozdemir Ozok Malatya'da Ankara'ya seçim yasas ın ı n değ i ştirilmesi çağ rısı nda bulundu

Kruizsavar gibi yasa...!
Türkiye Barolar Birli ği Başkanı Özdemir Özok, Son dönemlerde yaş anan laizlerin sebebi Türkiye'deki seçim sislemidir" dedi.
'işi ĞOcO BIRAKIP,
1

adli tatilin değiştirllmesiTti istedi Ozok, ağır asa
yel, ekonomik ve siyasal aorunlar alünda 45 günilik adli tatiL konusunda yeni bir yasal düzenleme
yapümaaman zamanının geldiğini sdyledi. Özdeınir Ozok, dün başlayan ve 5 Eylülde sana ereonk
adli tatilin gerekli olup olmadığının uzun zaman-

daıs beli tarüşidığmı hatırlattı. Çabuk ve doğru
adalete ulaşmak in adli tatilin tamamen kaldınlnıaaınsn da gerçek- bir çô züm olmayaosğsm
vurgulayan Özok, adli tatil konusunda yeni bir
ini ifade etli,
düzenleme yapma zamanının geldiğ
Adli tatil nedeniyle adaletin tecellisinin gedktiğinin yadasnamaz bir gerçek oldu ğunu kaydeden
Özdemir Ok, doayalann hiybir tev yapılrnadmı
3-4 aş beklediğini hatırlattı. Ozek, bu nedenle adli
tatilin hem süre hem de venlomk arada gdrülecek
iş ve davalar balmrnndan yeniden düzenlenmesi
gereküğirıisöyledi.

YASAYI DEĞIŞİİİIIN'
rütit Besebe BbIğ Btşla üs-

owssça İıeeieee 're gte»
aa,r,ö — Be
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üs, rfrş deüroitiü tan
bn%aSÇet4eŞ.bf$B,e5B
- — itemD
aas,ı irpt
üv bkn üa yapsa
ü wretaö —
değ
m ü5ı rebeti Töntd
s.;üt,üBütIflaşTtt

be ea. es, t '.5,0 beş
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peyaıı n

ŞmbasasndBğtarBfl
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ş OMN'l DuRUMU

cizi

DJIHISE ETME"

TÜbeB.BBe Bae Bet ı öz'
defl On rres —

dem

nunn

Cumhuriyet

Cumhuriyet

Özok, sistem nedeniyle yargılama sürecinde 3 - 4 ayin boşa geçtiğini söyledi:

Adlitatil yeııiden <IÜZenİCIISİn
nektiğisri billee gidihnei gerektiği- 'konma gı
Stok, yanlı bir açıkönierrdrözalr, 45 gün- dınlrıesrn 'rıomıatık- lanta yaparak adli tatile
10k adli tatil koanatrnda ayını, anosk tatilin zIrt ilişkin görlezini iletti.
yeni yasal düzenleme- yönünden yeniden ele Tatil dör ınninde davaya
ARKARA

(Cınnılın-

oŞat Barnas) - Türkiye ni k-dcui. Ozok, tatil dirdi.

Bunlar ahtiği Başkan
ı deaaniııliıtaıo,nn, hal-

Adli yıl bugün
Dliwkfniiyargsda2oTanmuz
k' 002'de girilen adli tatil, lııgünmeo
esıyu. 2002-203 adli ıylı
na, baştanıass
dolayısıyla Yaıgttayda tüm, düzenln ıemic Töesxle, Yargıtay Başkanı Eraalan
ieTüıld)eBarolarBiıltği
şı
Bkai Ba
şkanı Oznir Özok birar koraşna
rarn Eğmmaak.mNSS

• Ta mtmlte BıÖie büyıtş devam SHğI anem,
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bakan yiipem sadece
dusyalın löc alarak
g,çiştiıiei blrtutum ter-

gilediğini, adli aradan
aoıngelen yargıcın ise
dosyılan >ddan ee*i-

yapakiar. Yargıtay Ba
şkan t Özkaya,
üyelet, htıdm sasaecrlarArn*abirti
— edeceklet. ÖSaya, Oe.di
ğ
Konuklvi'raleakşarn bir resepğyo,
verecelL Adli tatil süısaince adlbeleede
nöbetçi mahlumele, Yargıtay em
Oan saydı nöbetçi dairelegünisyaşas.
— — esat şm —
Tırnak e Sğb Il' anam eisa
ttgkaa 7315 aemose dIgnkn veilü (AA)

k, aldığını belirten
Stok, "ey biçtılr
av boş. geç"dedL

Yargı
nın iş yükünün
geçm gfm aTtığını w
alnm ya5, man sürdüğünü belirten Özolı,
meaaşlamm
de bubmdtüiass ekonomü sıkıntıların da yargıdaki bunahenı anıadağımsöyledi.Özok'Ade tatfi bit iMde dtü
yaşının nd ahınsani
n
ı
ğu" dedi.
Orak, Adalet BakanlığCtra 'YUş Petarmahlıatr' nitnk açık'nisan adli yasa rasanlauzan bıtırlzmam tele- cinde ıktifrol aldıklaıısa bildirdi Partansentoman krihilo bir yapıda bulunduğunu belirten
Orak, yasa tatanlannm
yetzrtnre ıamştln,aüsn
göeüşiilmairrin, ilnide
daha büyük hukuksal
çrktıazlan nedaaolabiIrcegirsi açsltladr

Sansür 94 yıl
önce
•
Tabiye Barolar Birliği
(raB) Yönetim Kesula.
— ezü
nlrradığı bir ıitemde
saz
edileaıseyeeeğini belirtti.
TUH Yttstim Ennila.
kaldırıbşesa
94 'r,tdteimü
dateyınyte din 5tsğ,

öte—

demokratik bir

—

etmara ecatküğini

belirtti. Açıkları
nda,

Basa örgirlügünta

ki10,e kellanılnıan,ası.
— —
olmadığı bir bana
ar^ıtüeü ile
ü. Basma
nniySe
,ıUtlo ödı
yaktışırak niyısal
basalana en büyüğü
oliağa gün, bıtsian

tshüaüüğlasia de nı
ü—
abntarmakte dmitdi
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Avukatlık
Yasası 'na
kısmi 44ı1

tumhuriyet

ANKARA (Cumhuriyet
Bürosu) - Anayasa
Mahkemesi, emeklilik
veya istifa gibi sebeplerle
görevlerinden ayr ı lan
hakim ve savcılann, son 5
yıl içinde hizmet
gördükleri mahkeme veya
dairelerin yarg ı
çevresinde, görevden
ayrı lma tarihinden
itibaren 2 yıl süre ile
avukatlık
yapamayacaklanıu
öngören yasa hükmünü
iptal etti. Anayasa
Mahkemesi Başkanvekili

>t:
e

HaŞİJİIKIIIÇ

Cumhurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer'in,
Avukatlık Yasası 'nm
4667 sayılı yasanın 10.
maddesi ile değiştirilen
14. maddesinin 1.
fikrasmın iptali ve
yürürlüğünün
durdurulması istemiyle
açtığı davayı
sonuçlandırdıklarını
söyledi. Sözkonusu
fikramn oybirliğiyle iptal
edildiğini bildiren Kılıç,
yürürlüğiin durdurulması
isteminin reddedildiğini
belirtti. Kılıç, iptal
karannın, gerekçesi
Resmi Gazete'de
yayınlandıktan 1 yıl
sonra yürilüğe
girmesine karar
"erildiğini söyledi.

-'
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Barolarcia
t
yeni yönetim ı

Baro'nun yeni
Başkanı KöIcuoğI

TOKYOdan sonra
ragülle 2877 ay ahrken,
dürşanrn ikinci büyük
Hasan Mollaoğha 1049 c
brarotu olan Iila,ul Barcaıi allı. Kullan ılan ofiann 3i
4kanl ığırm Kalım
gsçtraiz aaytlııkmı, 10 k1
Kolnaoğlu seçiMi. İslaııbul
boş kiillalü. •
Ontüenl Hukuk
Bu arada Ankaıa
Faküheni Binasz1a dün
Onivcrsiteşi Dil w Taallı
yapılan Istanbul Barosu
Coğnf>m FakÜIIenl Farala
aeçimlcıi ıxlr. ÇaJa ş
ılan sgcinx]c
Salu'a yap
Avukl
ı lar Grubu adş
de Ankara Baru
Mert.Er Karagillk, Orare
Başkanl ığı na, 1665 nIn
İ lke Avukatlar Onitv ad ı 'Dwarkralik Sol
Karışır Kolcuoğbi ila Çağı, Avukatlar Gnıbrfnun
Avukatlar Oruba adş SDib Güner
Haran Mollaoğba buhnhk seçiMi.
içinyanştı. 3194şü
o talan- ! Aalıhen KOÇ
bil Baıusu ııun başkan ı
ISTANBUl

5%

t

k-

1-

1

gm'erıamlşkolna çahğcağam.
Başka gnaplann
adayları na ş tınaki-in ıle başkanı-

attın en
rakalıi

CCIPPESINI ESKI BA ŞKAN ERDOĞAN GIYDIRDI
Ankara Barosu Sri Başkan ı Sadık Erdoğan tiran sırasında cüppesbti yenı
Başkan Semih Günere giydirdi. Güner. Bayra4ı daha ileri taşıyaağız" dadL.

HdaKa ım. N Tııaa. Erğ.taa üs
caaeoşas*anoksat

Ankara Barosu'nda
NÖBET DE ĞİŞİMİ
olduğunu ifade ederek 'Ankara
Brosuun yoneıimfnde yer
alanlar, Aratürktn dediği yolda,
İnsan haklarına davalı n ı ker ı,

Semih

daha ileri
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Son söz Barolar Birli ği'nin

Dizinin son gününü, seçimini bitiren barolar ı n yan ı sı ra Türkiye Barolar
Birli ğine ay ı rdı k. Ba ş kan Özok, TBB'nin yerel barolar üzerinde vesayet
kurdu ğ u fikrini reddederek, 'Yasan ı n verdi ğ i yetkiler kullan ılıyor' diyor
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Kaset imal ı sansür

DGM, Savc ı Nuh Mete Yüksel'in k ınama cezas ı almasına neden olan
kasetle ilgili yayı nlara 'Terörle Mücadele Yasas ı " na göre yayı n yasağı koydu
Ankara DGM, Yüksel'in 'iliş ki kaseti'nin ortaya
çıkmasından sonra da yayın yasağı getimıişti. Ankara
1 No'lu DGM'nin? Haziran'da verdi ği bu karar,
sadece kasetin yunlanmas ı mn engellemesi amacım
güdüyordu. Ancak dünkü karar daba geni ş tutuldu ve
Yüksel'le ilgili her türlü haberlere yasak getirildi.
DGM'nin kazan yargı çevrelerinde de tepkiyle
karşılandı . Türkiye Barolar Birliği Baş kam Avukat
Özdemir Ozok, 'Bu karar uygun bir karar de ğil.
Karara dayanak olan ibrörle Mücadele Kanunu'nun
amacı da bu değil. Kişisel bir kollama yap ılamaz."
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ÇumtıüriyeÇj

AKP'yi uyaran Tüılciye Barolar Birli ği, laikiikten ödün vermeyeceklenni vurgulad ı :

Tütbanda ısrarcı o

ABXARAIC.aüeanbteBaıan)-Töldyennpbrnbaili(TB€)YüeKııalsvt
hmtnhnla,, AKP'yI 'İle'
taın' ana eMnM —.
ii_ — Tr y*aTMt'D
İnanranfrta-

dnalb. TBB

B' Baro başkaralanam anak açaklamaamda, alsa1 ve nluslaran.ss yaap
kıanıılLaşlannça kesin alanakçözüme bağlanan türban meselesinin birkesam
tarnfmdan den ıı ala sxnk tobjlmnya çah şıldığa belbiildi.
beden yeibarayn,fl ,saalıatnaTta' drıraıış obla ğ'a na5ıdıü
imaanbe- XaSaa'aa adamı eıbaeka,ba
raaleddamünadakanananem- M

nde \kaDğ baban, bn biıtiı MT,eı 6db nn,eoenaibİ aaabb6ddtald
aı,ananaph- y'ç'ı) ballıtika aç,baaaad
.ıı tgcnhlhdikbtçaben çısi alacaklar,, badlamln ı. nD ıaşİaş
banaaaa1Jmaaia İçö İ iiİTBB nt baro b. şkıalan. Ya-gaa3çD,aş'ınnMaya- rid.an aş taatmflm
5n.W
,aaa ç.balaııa aİtğbdkn,i
.
çCaae*ttb — D
şl gb aw bas- bet
İİC
M,
_lıkcasa
bıcaab. Masada K AbinbaüIldi. ödla aş- ı
makıalnşaı biahtl tar 1
tnasl•
nedenkflş nnybnesa,ia
Anam lTati>t>a A,aağ an çağdaşlaş,m baakedek
,aKakavş bn- naaaşmn açarak anam
'IBB VTa İ
'baSa atlar Aenşa ailramni,daı*a
m bs ıınIn yı$bianmıak daeımaş<apbnaaçadeaaage- 2eO4
TVüİbab na5n yŞdaa açık-. Sİn baaaa rdğhlmr nlda ğ'j- - bakak — hUancıa kara edilan açabaarsad
degaaajiktıçheend. >n alan deaaataaı- hıada şö5drd,aflak
'kn,It, acntspr- OaaeyKü', anam bma,daaı trt ğlebaar<rak
kşna haa yönalbebıdebi
— ,apıdı hdsIm en vbnd4ananhıb.nk AB Sta'n Iranarmam aa, .aU,mada,Iünasaraaerıdk alkın, nğlanr.a çğsaaeba6anaatbt..me- rla ıak abeda an BM Gana ülam,a,alardanç8zalan
lşkr,ş ttb*aa)aklan İldıl' aeedta,da,1ar- adaeini'ak,plaaaıaı 2€ 5- al kimdi,
Ağıbiamada,1aç
Irobü ,ae hş.dılakk ıl- Urtda dnna obiak tank bal 2aGl baban kian karıdilecİ, bı*ak,av nıtıııal il- t.itaiasş bfr şı de1tt- Ianniaaana ktaanrc.aic ha
- - —'ş at'g€ndndaaa- Ç* ,btne aaaaabb ,, utuaja ne nş . animş.

YEN İ ŞAFAK

Barolar: Yargı bağımsız olmahı
.
'T' bilye Barü BUi Ybn
ani lktki nayş, ÖzgetlOkçü ve ke kal edürbilir ,anrrcaa,Ma bhalib* p,bte
1 am Karada ve bana ban-.
alarnca yeni bir Araayran, ğe yüselik ahamla bir adaralr dc, ıirı li,
az yasŞ bağaıaaabgaa flla-a. -e
DOMictia kaldmlmaaa ve yap Lıüç Bcndndnıı edin veaicmyurğirıi
rakı doreni ararkele bnü yapı t.
'. ^aUaa 1 ISSN t ır' raW beIı r' üm Yönetim K.1. ban
labid5rt IBB Ylnaarna - '' .
.ad cinıtraağa brliraildL Yasa- başkaaalan, nam bakla, aiaaaadnki dam
Kenılaa ve baro başkralatca
ay, Drnı4t£y ve Aayaa malcınalat ve Kopeatag küirid
Mıh5rca g'bi y,ş k.aıdsş- nransgeçüüjnrdea yani alzndo ı ebrryaü anak açaklrzaü, ymd
b6£nenesbksdiudegnitüt'
kandarintle. in . hayaaa saçbailıaiesbıai iaarıhke.
-Jeaabz,danm biumsı
Zutİpünı açaldaniğ blba >fl Ş%ayta9I?klbTiçant AŞ S'>Yatl6moe10 efl
'.Ltaraan
ı€
ledaa
hçaiakr£n
gn- yak dirarcdrmnlcr banka yr4Sba011. r's-Ğannobağrşrti
d
ı
şeşna'aurada yu alan
ğkaraıa ybaetirnlüil hans] yşdan kÜ- ankaigi bclitlüau açaklam ımla. 'tutan, kalk, Ile barolar, nam btaranhJ ığı sa

1sş' '-"

• N5İ5qulIafla

ıppt,l, ı

MeeIis suçlu

—4

ohnamalı
• Taplaaıml Saydamlak Derneği anaM BatIl Kaanahış babam ilk — ele
alması gnmkna dobaaaraLmaala ğı airem
plana ratnariadasa büyük bir lrdia İaIü
daydaaklannı söyledi,

kan atI şans] kajın açanıaadan ü-

Cumhuriyet]
Lise düzeyindeler

Hukuk
fakülteieıı
yetersiz
• MtnlyıaBaroru Başka'
Mehmen Zeki Dunua
öğretim ctemaaa yetersizli
nedeniyle baz ı faleülnelerti'
eğilinira hac dmlzeyiaain bil,

ahlaa oldaa ğaarasa vuıgsılad

A"lMZk (Cmaıhtişnl
Bana.) - Aaıalya bi>

dinnalerıra bir paanlde bkarn'
gnanakuğiüça]ar,
üanalınkriahıkü nftiıiardaİaynırniz aldağsma
diüaı çnklilrr Abaza
-

Frirdaieh Nuaırıaan Valğ'a ve

Akdmka ğadavuuitesi H ıatsak
Fzktlıeai'ece düzna,k ııan

HabtDrv*d Uaknbçuinnn
şd,t.nt kanla prelde,
beataşaa Mal Barnısa
Bahnı Mnbmra Zaki Durma

524

27. Olağan Genel Kurul
Çalışma Raporu

BASINDA "TÜRKIYE BAROLAR BIRL İĞİ"

Kaaıadoğlaa:

Yarg4 hükümetin anayasa de ğiş lkiikleTindeid 'aceleci' tutumunu ele şüzdi

.jIç1ik zecelenıneüıei-

hDaOI atan alısse çğaeüa- deçaOI,e— ı'ta.
byevdğŞöülıö'tflıltebe .dlarnsaieeahal'tA ysrnytha sa atan' lirt- Caanot 0oe .yea iç kare uç çeiatük
- — —
5ta Ö*'t
_b_ 'aaşn
1idşb..
-v"
Slı
a,,Odaa.e*.haaü
*16 —
İafl't^t
ı
t B

•

ıÖa*fl
t
aseı.aAMıeattl — — OahaÜÜ**
e.
aaeattbk — e)sn aenabla
e
eraaaşnrıaıa ıeha'a sa
atoe,
•
tü_ c_,_- - - haeö — srnü — Anaa
— nüa,tmkefl etfl
al' yöaa be anşarn —
yrndaıaaa dMnl nyseuern
aedeagıaalfl
ıhaDar A1a
- at
_ü---_. Ç - a— t' flanü aaa-.
- önby "Uata -- Mjjflt'
- Ae Y '
t UT SüAXPasıa
aabüdı fl,et
ı't t'aadeyarn
balIa
Ba*aa
At•1sa M
Ş'tC'tdbesaa- rflIüe't det'.

TSR- BA ŞKANI ÖZDEM İ R ÖZOK

Türkiye'nin Önünde
sıkıntılı bir yol var

Yüksek a ş,..

ençkaı
ANKARA 1 Cornlıariyel Tiatiye Bnaobe BhaIiğA
Ör demir 6mb bern erçin
Barosu) Terbiye Barolar
Bidiğiaaşbamözdtazıirösa* bildirgeleeiadn bern de acil.

yeni Anayasa istedi
b

buganlan aeasB.MuaBU-

muafl]afl, yeni bir nin de )982 Anayasa ı n1n
ynba
J.ü
şarti
Anayasa yapà.. inteye- kafrcd edildiğ
dönemin

inı ve - çok
rekhükümeUn bu yöndeki tasma taşdeğ
dşimmne datek vırdi anar. maddesinin yeniden düzenğini venşalai
(TOB)
Iennaesl
gerekti
kiye B.J. Birliğ
taıathden düzenlenen "Ana- da- Bir am, önce AK Parti
jaaaa ve Uiro Yasalarf ko- tanündad yeni kir anayasa
tutu panelde bir anya giden yaalmaa gündeme gfirilyüksek yargi organlar ı nı n eriş ; ancak CHP Genel Baş teranüdlerl ve akadnniayerr - hani Deniz BaWal bız giaitiler, Anayasa da ğişiklikleti ve not kar ş çikniaşti. Anayasa
uyum yaaaiavns .terüştı. Pa- t .Müemeni .Ea şhm ve.Yarneiiii açala knnnmsaana '4 Bkansoin 1982 Anajaan Yaşta>' Başkani Eren, yeass'nai dağişürilmeai.yOün Öüay devlete dll izi- t nündeid açsklazdalin baküanna öncelik veren yeni bir metin yeni enaayaza giri şimi.
4me3'ta yapamam gutkiiği- ne destek olarak yanamlinds.
ni aöytedi. , AnayaSa Ltabke- Murat Aydan,.Arıkara
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lhita,deABltatierlta pakaliade kian',".
ıcaği
]çia sanıldı ve ini. bir yol ımıaaı laaaadaı gateş alat
eldadaavi aö,oeaa it hitkianel" belirlilrırhae.e karşar bi hatarödiş alsasav art. kaad bildiği alçelim içerde
ha e .nıila
,.reapaı .
at °'

ijkl ıklras yailağara raa',alsyaa
ulaat
Orda ira demdotek babat ,a ata ile
dealrüiıı ?r.ehlaa krooaanda ad ala, er a am a!ı,re
hcrnabileahlaiamarr küit ı kftaetefl
ekim
Ah Oaia an. zraaiilarda kir b.asçlo oldrkleanaa
bildiiieaiylr
ilirkiyaye saati bzy ıağiaün Orda Kopenhag
beli elfl şa *ğedeedhını,v
aı}de]ardOe bhinntş pbi isaalaror iaınikadr bahmdeğei- yapan.
da alana çildi. Tarkiyerla anaade çok
Tairkiye Damlar Birli ğiria sab ı rlı], re çok çetla bır yol
4. Baraaaşkialaa arplıatn gasonayre Aaaaark re taba-'
dara aipalda. AraLkallak Yasası daşlarırse baş la,aaaş olda ğa
ve aagaleaar,adaa kaçmak- auaa ı e medraiyra seri yerine
i*MO
imanı aralanan., dtğ
alaşıraala Asaapa medraiyelira
da ğı ıo5al adak peahag yaza daeak biz ilke yaazaaak
değ
iaiö —

atO5ddtelBk analar ahmala
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RADIKAL

Yargı : Görüşümüz al ınsın

Yargını n z ırvesindekj isimler, uyum yasalar ı yapı lı rken kendilerinden görü ş alınmasını istedi.
Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya Hukuk reformu için biz de üzerimize dü şeni yapanz' dedi
'Laiklik zedelenmesi,,'

Yargıda,,
acelecilik
uyansı
• Erdeğaa'm bı ,dcki ya,aı eogtıIa bldımnlaaki sceıeci"
"11m, y.+g,daı, Iği geilli. Wrgılzy B.ş kan, Özkav., a ğıjil ııkeaın1 ndeıa,meme gmüti ğini
beb,mü 'Sea nJ.rd, yaaa- çümıınsü geIcıilen eveled. birbhro kvğıa ve cadişeleeı be,zbeıi1ıde gcümeüedW dceli.
• Mama Mabkeavad şhlü Samia ıkd.eımv,. yem] değiiU.
- gueek thatcu uygaışnve
lc-vvimoJevia gSltşia*Ii .1ma ha.
a
gaüdl- Benin. paniımi, hapis]masme zeelaşıarmak için y'ııin
aahneaıan iı ade eörakoekıar"
• dedL£Se>füa

Danıştay'dan YSK'ya
Siirt eleştirisi
SK'nın Siig aeçknIelre MI'

Talp Enloğana adaylık
Y-Lideıl
9T"1 kan, Danışby

ıle YSKyv kaş lsmwafldi. Danış- ii
açan
ta] re

ka*na u
olmadığına vurguhffl Man, "BU Jinne Ozeuaden seçmyapmat ıytı dedi.
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hocaiardaahnacak
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1şasmaada a]ı
emafla iaşta S ı —
amaLsmflnh
— Dl B—
i, ıvm'aen .Ü,LAK rmüU
Aat D,memşga
Otiteamye dfl hain nak.

YSKSePP1maB ieşa
•nirs a
şnFjŞ>ü,
alman,. I$nmç 11mm Om,eöe Sa
k
ğnC
a,e,, ialm
i]
ye,eveae. YSIVdas 1m
baSs be yaat .veeeaa di dül
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STAR

YEME ŞAFAK

Yarqı , insana dah
sMlanayasa istedi
Anayasa Mahinnni Başkani Bümin veYargilay Ba*ani Oay De1etedgğğ irüna ören-

flsüa

_(__t

— — — —" — —

_

A• M

Bumin AB uyum paketle, 1 istedi

d — M - a—ş_ tIa
ı

- ,üpb iu6u

— il,ecö — ituayem

— CÇ ğ1uiaub.i
An,ee lT

pat

'e*Aaaue.
t-

ila.",ia
es,sua ğüe,

— lusnetr,nş
Y Ş.Üi. ş
u
6 _nk iıç.tüa'eı — — e.çfr,flnflıeptS — — şu - aç çrjr,*t uecen şdS
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,
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6 _Uesd
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Anqyasada k
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ü
16*0
-lBdgau- 't" 6*vçGblecS
.._•LŞ
ötesinde kmut —
a.
değişüliidessi Aubea Zrb pincek A'e hilisem ubn1OtWiilal6çb şhkiı pnelt esmpla- leIuöltfrfliet
'ent ı Maym KIöItd ioaa Ua6
RötBMtö aş M
- YtşwjBiş- bubem Sülbu ne Ba.
bn Ziüe O,k. 1k hn SeaS'
66*ştş üerdeıiydll.ş- Oteetn*.iu urşay
esnerşi bte Kamdoe Bışbuşu t,ıskeYOüış
de h*h Anayın Mı6 Beş
7tridyeilnolrBiıli- buna M.W. Benin,
ğİ ÇTBB) t n6ndıi dil- Farudi Anayem Mıbkle
• emlenen pinti bugün Başhn%Gtenuti bild, Yış y tfr16usıŞüruş
B.şbaa Ensün Oda- frn Başesem S16 ı,yı ieTBBBışünaÖa- Knk4lDttB
dtüönttim çıhı it- — Nml A 16*ny
nsşneaiın Be
t Cw DaleS Baibuna
aL Yınn ten, erecek Nıd üm'e ile aapenddedtdjs,ciut lue bükak ümit
intel.' 56*: YrvbyKntfcem Bilet
aA__floy ecudey
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hm —
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.
luib tenis

» -l. rile iaatil..1ıbk in
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ta. — sa — Subi
tl itnu retl dt- — 'a
ia — 1*111 etu
Yatılı, p.,ıil 511şa1 KianSalınta. berat. TSi
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Cumhuriyet

Avukatlar elle
aranmayaçak
»İUflA (Cumhc- nacak, eşyalan X.Rav
rtynn Otosno) - Adalet cihazendan geçiıilecct
Komisyonuada ölüm Budütasnnbultmraaoneçlan yasa tassnnylı dığa yerlerde arama ve
ilgili oluşturulan aliko- konutl elle yapIlacak
misyon, cezaevi gisişle- Ancak hii±r onca ve
rladcünrarrmanbinrr- avukatlmoüstüelleanleniode deaişilcliğe eirri. uamavacak
Kilim, mvcı ve a'neör- CevImi ile mtalcevann üzedain elle via- reine giren m'5dü ya
man uvralamasanmkai- da rdrmzeadzrilae beniossenirken ya ilişkin olduğu yanla
r.ttlnnn savunmaya olarak beyan edilen belyöorit belgelerinin de ge ve donvalar aramaya
assamaması tonönüldü. tabi terulmaysoslc Aynı- Adalet Kammayo- ca 'Ancak şüphcbailn- osı'ada oluştunalan ait d.hldmügednkraniaysis. rmmrcaü- dtna keleman hal'
z- maile Hriabare ve Ter- ldeounhurüyeı
Maeierinldarmilk- am kanın ile oyalnndaki Yasa'da deaişlk- pdaok' ilermünmadyr.-- demcmiadençskaanlmalüc dngören yaan laa
neyin ügili-çalaşcaalanm ot kararlaşaralda.
nrlaei Coevlcioe
n
ı
a
aıncebövbcap uem Ortam
mudahale edilecek
telefona, kesici
yamahp dokümsn saint!- Kxritı , ölüza oruçduğıt gmtkçmiyle Ada- lanmoeürdenleriçin
lee Balanleğ
a tanfiodan öngörülen hapis colarjıatadazen cenesienüae nyla ilgili indialene güngülüşle oda aramadan go- meakmı, ölüm orunançümmenioe ilişkin mad- dakilere müdahale edildede dcğişüdilcnpıldL mrniyöoüzdckihükı mBmagöre,nfaevegö- ler konmdsL Ölüm onren ne olonsa olan en- amdanhannJa ıdzayamfrksovnhnvrm- puan çaloşosalam rağsaketinegiroshü men arası nehlkeye
doyarlakapı dan gecek girdiği veya bilincinde
eonnada olacak Ca- bozulduğubeliıleoenleevlenme görenlerin ün- rrlsteklefinebnhlmaklerinteıal dedelcedde an- atn,mildahalredllmek.

Radikal Çiçek: Cezaevi
t3.SflSi kılçıkli
Avukatlar elle
aranamayacak

ZAMAN
Cezaevine en çok cep telefonu sokulmak isteniyor
ka,e auk, C,nil Çiçek, urnıa4rsia. h,*n, elaha.*ğam içuklad. Çioüaaoi
nr0na a,aninin b,luatğaalıa ızak
rdefnn, asır aıak kıe gteneiiler dağ bOt gatt zae.ü paarsib-25 1 baabı z M gün or4am. üdorbüed, TBMM Mua's Rorsya'o. Mö tıp ndeiı..i2-bj tıv ,,haatı
z .- 6630n4 4frdI. Hali, 5 aıiabnıü şit
Mö vedL Cı
zrdnial, ölam r,ca 0*- ahlaMa 73 ato4ioia kftminjael, ni aürdüuvf elon-e bydrdao Çek Cnnmi yap,, mahkumu,,, ,aaolik yapılana küküıa*e başı dağ a,a, diedudanbe -: huat.Mma .IT,ulğ 63 B*i, ttedş.n*d,harmin yami4anlma mcyl, >ş — çiç,i, av iaıdadı,md eiSekra. nda şdena dezaeıüğial üu£puhu eornoaede keniryaa 3,k,i,m Mö 7 iındanvnm ılid, evet? jaadanarmTBüh-e BıasIız nirağ Başkan Öndemir
Çiğ M,,t,, töö - eş st nevlain an, ,akaa,ko,a >ikahad,l,n . - tank ı,, ratbriaem el.
Itka. 14eyahtn bşğ, 2 e,do,n ik dile ğenüdu,
.- t-.:-.: talş
kma
l tcrtalıj ne He,aben, Baş
elek ve unmi. 3 '"dusan asTar, la "taha- . CasartinıfrM ölün ona eynasaaanü. Kokan Taflı
zin nı
rüiyk eh Lo,ıipna*
iorp.aznefraşyş
dua- deas' ..eoqve,p, ..r*edüdaAohkt,he

SABAH

Posta
Avukat ve belgeleri
'elle' aranmayacak
tindeyert! düaerdemelergaüsen
taoan IDMM Adalet Alo Kantynnu'ndi

-

taksi edildi. Kom-on, Adalet
Bekanlsğ(nınkaş ç*ıııanna nğrrı
zi.
cezaeMsine giŞtoaveskadannafle
arannıı
z ile belgendoayabrren
lncöeıynelrıe lişiabı hükümlei trkian şkardL Taasr,ya
gön nal ve güvi nedusna okuan. enag l ııfnzkurarslan
tuluke
ren heknàjrdbkpdangefflL
Güwnllc pevene! de dahil Ol ırİak (tam he±eniraieni
neml dekle aranacak Tanrs, aŞık grno1 ve alIn,
oiıtoj asa4emlimnp müdahaleon de YaMI zemin' ge ıirW
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Cumhuriyet
TBMM Adalet Komisyonu açlık grevlenne ilişkin yasal düzenlemeleri görü ştü

Zorla müdahale alt komisyonda
-

saammatCmökıika,aüü k cevtedae gisişlravubümm
elle anrmıasıaLu kabul edilemeyedoldn' dedi.
TBMM Adalet Komisyonu'nda
etk, tmkuk laşe, antidemoleralik bir
dilnmüora>düzenleme olduğunu söyledi.
n. açlik grevi yapanlara müdahale
AKP'liHaldraRöğ açlikgıeti
• edilmesi ve cezaevlerine giaşleavuyapaıılann zorla bealımntsinijs teykatlanfi elle araaabilmeaine ilişkin
guss olduğunu düyleıken avukatlar• deuJemela içeren tasarı alt kola ilgili uygulamaya tepki gösterdi
miayoııa sevk edildi. Adalet BakaAKP%ZcyttAataıa, evokailann elm Cnil Ççde, "c,nı,teISe açkab'aledlleantzolduMe greWeri yapanların aştmn tağunu söylcıken böyle bir düzenleı 5 olduğaıataı Isoımgtlndeınnevin getirilmesinin "tafihakiik"
iŞ aÜarre ı
nynımartabOeea- -. olarak nilelendisili.
ğht moda Çiçek, renevlminCHP'liüyrler de avukatlarla ilgide 60 bin kişi bulunduğunu vurgu- yoz. Barolar Birliği Başkanı
ımd eye tepki göalndi ChP'li 0vtadres, 'Erttıısd ı doğan nıalat ndrö,zk, komisyona bilgi

İşte

Radikal

" çatt tak haşüenn otta>i t
kşşamgütoSınflmeyt Ç$
ande'değedeodirmem
ainiyapiL
t

Ş' denetim isteyenler

YA

a

Sezer, Anayasa Mahkemesi ba ş kanC*en, 'Hukuk devletinde yönetenlerin her i şlemi yarg ı denetimine ba ğlıdır'
şti
dem şti. Şimdi YAŞ tartişmaları na tepki gösteren CHP de devletin tüm i şlemlerine yargı denetirni sözü vermi
ADktN

'"3/Yü-

ad, OSB} ü
ahaar )ıa,) kü,,day.ş 2e,- trede,, kr.e
,,ş
k e s<,k,k
ARÜPS - bşblas Atd,IÜh ova,,,- ,kan,J'a'p
ak heki d,üd btd,-n, ş,üada ,bnk=ü,
de iba d,ıde YuasA küdn, 'e da,ı,- üinhe4eöe Ah- ,Aek, k,
ı >
kısag Te, öb4ü A
kat,, aund, bant,, ğnk — 5,- t,,,5 4a1' ,,d,3,,dı,dic
Aani şa, naş, — ,ekkta a
üz,ür,ds nA tşb, U5 ean
ı k,Lga,- ttt Itü t'
k,,e,1, ksbo,e ma,' aee,kn dA,ş *tk'
O Ş tbd.n,,, yd,OdAk' kh*.eknea
ğ.5 tk' Sese) şal ,ı*=ğ
— — YAŞ da d, ,t,Asö
a,, sap d,- arat. Mead, ,,,J,,taıd, şsşb dmidt
d,,b bt,k, eL,, de,bf d,- v,kk dabel la,,
nş de,ünı bnaAd,hatetde Mı4
,,
b
de
eeak
şışba
tAŞeee bn,n bn 'n
,,e
k,,,,
dağ
,A4Yi, ,leeda.h,, dedar,
t31 {d.t,,d,
urer
ş b,,. be,, hatsö d,,basi, —
bak'
M,-lata
t,ğde, A,. M.Fa,,
k, heber ,.,d,- Haba deka
YAŞ k ,,nh,şkıkrarre ,ğ taşE,,- ,ie Çagı,, ,erb he,Ü*, daM!- lekI, bent2 n,rhtn,, ,ğke
d,,,esa,, 'as ,ş,,ı Ş ,t. ü dş,dşt e ı
>'şe-e i*,,k,
- Iv, eŞ,' k ş sd tçId5e
rn'b' -y-'ğ'aa ğar'
a
tk55,,kda, bak k,fla ş, d,ü Yıth ,4
aş
rrg,kn kriam ga,eat
kkk daake ü,rşmi,rd, oh 'k'- de,hrr kmi,b bak ,, a,tü şıaldşarl, gü-bn
rJ,şt,,,kdad,
,,,,,drş,, şb,kd, yeşr',,,kt b,,ratğE d,tt,şü,r,'
— 4ta,lr
'rde,
de
,,,,,rkk,
pü,r
t,
kürb
k
dş'Iab
d,,,frn tağ
m.' Iıbraan ,şpbaki
i
eh0. Onat lb, De,st
dde1k,ı.'kı1e.'
ge,te-,r A yşata, dşnd. kkr ek ., * d mıp der
En tt tÇV ttW'd*O
şaadi. k kŞAk
kaedr', ak ıısYt b,,,,, "yüh, YAŞ .'t
"kek. kıl, kebat YAŞyohe-'
prr teŞbak, usta, yati e- 'iı r'p dara,' d,k*yğ.',5,eka
lanona Aıı
kfl "d,,' al künsılte Arat bn çık *
5Şü keş e
ş
Ar ,-ba,,, % ıüag e"k"- d'd,C ,at,dad, de
aş,ü,nçr,,btdarnkde0!dn
baka,,, a,e,hıe,bd,ı şii ü, 'kek
-* ,rad,, ş,ka- tabak bad, hkr,a,A,had, YAŞ ke
' gddakde t,, de*t şbeEdAğük acekdia - - tılder
k., —" 5. d,,a,r Iseğk nA. D,rbü, asa, anI,'id, bşb,b bask- ,',.'ağ
anş,d, saat a'" 's'a'a'
.'r" bn's ,,ş da",, ğOkh, k, tşa - kğr"
,k,-,,dığ
,klMa,di asysŞ l,eü,nda
vfrtüt.n
.a
".
',a *r"aşhağt, a,,,,ü de dad,,ki 'kara, d,,ka, sa' ,,,k,,a kr- Aa,,,,
ca,bad'.ş- hı e autabab' saırs ,ş0. yor.
kal.,, - A..,, ur. ,addna ,d,ü, Ike,,r ı0k,' 5k 'işe
dAda' ğEL tiŞr m'ş"ş ,,pyd, ha, ,,E — s,r* I*ia,, elE- ,kpa,dş
daa'd,h- E,, la ,şk, ,,k,ds,a ke
yeL, t,, bad,, k,
ama,d,kk
ı trkn+ - Jalk" 2. ba er'- ,1Aded Şü,,hna'e şş de.'€ü
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Türkiye

Yargıtay' a bomba
Düdüü'bk tencerenin içerisine
estidlen bomban ıh pallamast
C ucu,JseMs arati ile Yargrtay
binasında maddi hasar meydana geldi

Anak Bulan mi,±iÜ bıbşnn
Ymge blaiau ak stok bariak m ıöı gticIbazüJi. Bina ane* builirimı anda ançiammı
A NKÜ)
yoleş*lIen - kt ytkbmakuea —
meant 3 nem amca ile kazada amilf baıarmeş a eni4Lene yaninnanun almad4 m1oum ü nk
_est— mnme in fl ıeşk —
kYegıbyktaomcevıesl ÜelkQliEğiiunBürd*.
geniş $nerü mi
şiimi abd,. Pada.
biran' ccw
amlanananYeipuy Bmbrı Enasmın Ök.ytArimis1l:j y
3ğ e ıuiaıı Kairdyn MWbi SarIlır,
dara ,y şeebds hcniCmeIOtbEJBnmJ.

fitil ile cteşlöme

Gül: Geçmiş olsün

iushwba, Al000 Necdet beç
dığbdj bıünnım+ğ,n
Büşbataö Abdallık 00. CHP Genel
bMrancı >g,Mümi peibaşxşumdibd,]kld bi usratto inirra ynlesidbdiğid eşi, mi. Pnüaymn Seb.beriOedtr San ış ,ğaktvü Valisi b'slşo
05' sald'u,ı hnade. Sezer, Yaışüqsşkm
'ha lig emdecare bsnşlkıb yIl kdaif'abu,iedlla
Yeliuldüt kambenır 2 Ajabğ'BAs*m* Aİ Iöenfnc kana- E05<ü Ö*7a5. :rbg',aln oayırok
szudaşı irst ngenedş abino*Htdid
laabombaee aynı ald4ars faiz eribcüznrlyaoyulilanı. ıgaziakmun Gi
Ililed r3td fleroknsd4nn huikiler. Yırgmy
ş üs. Sizler Badana
Bışkam Etsin Ğ ü, auidnnmn Simm en yana, kana Cenil Çiek st Başkaka,d*lIlisreşr
FidanI (Irmak U.üdze ötes',s fepasiz
yıpidağarbikrot. 'Şu araba iaşIceazk ftzba ku şey
ıdaled
yok B yapedathohdam Ta
ianayn kişiler
akın Şreizde kabutu. Baştskca 054
,aNiiıtla EnemBeyamüCeked
kut'
tZSdmbiS,ürsgBjane
BcaanZk>icl

Cumhuriyet

Valisi

SevSIeri evine ak ıti etti

AN1CARA(Cı,mııa ışn BBrnsai) - gineat Banasezamaunryşpaca ıdar
Esinü iniada ağradağu dbhb miii, kilmivaruna" dediğ ini nliyledi.
sonucu yagemşan yitiren Dr. Necip
POab]enıiboğba'aamkayrupcdrdAh.
Habiemşltnğla, yenisi aoprağa yanlI- mci Mesud -de nbnyn grrçckic ş ri ği
•-. ı .
YOL ."
nerda sTem şa kern,emnda k-e*bul.mi.

Anadolu Ajans ı
'ARGITAY BZNASE ÖNYNDEK( PATLRKA. - -T'JRcIYE BAROLAR BIPIZGI ak$KAiII 010K:
'YARGI HSZOSUPLARL BU Vi BENZERI SALDIRILARlA
IONIIRILRFCIZ.En
ARKAPA (A.Al - 22.01 2003-Türkiye Barolar airli ği Ba ş kanı Önde,
Ozok. Yarg ı te- binas ı Belmin mersi. araçları nı., aras ına bonbe
konulmas ın ı k ı nad ı .
Orok, yapt ığı yaz ı l ı açı klamada, patlama so,aucua da büyük ha şar ıi
meydana geldiğ ini, şan, eseri ren kayb ı alaadığını belirtti.
Omek, ş öyle dayan etti:
'Kı sa süre ince, Ankarü Adliyeai' ıde ge ıçekleş tirilea- eyleme
beı'taan-lik gösteres sald ı r ı , hükukon üstünlü ğü Ve hukuk devletini
ülkemizde gerçekle ş tinneye çal ışan be ğı rıs ı z yargı ya karşı olan
karanl ı k güçlerin eylemini çağ rış ta rana ktad ı r.
Tüm ol,aeşır ı koş ullara kar şı n, ülkenin dört bir yan ı nda adaletin
gaçlü eş y ı lmaz koruyrarulaal. .!an yarg ı eonaup ı ar ı , bu re benzeri

rflar

an ıı k ı nt ı l ı günleri nde ortaya ç ı kan ve toplaman ytlg ı nl
en karanl ı k lar ı m meoş ilci lar ı 512m keninli kle
kir hiçbir kaba güç ve sald ı rı , ülkemizi ayd ı nl ı klara
01 erin t*oallçi lerini yı ldı.remayscak, 11kv eş
sarg ı nı n n ı r parças ı Olan Türkiye Barolar Birli ğ i ve ıarular ımn.
lan ba nald ı r ı yı kendilerine yapı lm ış olarak algı l ı yor re bize.
ışanları nefrer-ae ş lddetle kı n ı yorlar.
D ısk, tam yarg ı mensapları ne ğeçri ş olsun dileklerini iletti.
IVG.AVia

7 Bakan pencerede
ş Ih ttkün.o içeri
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kaü6a
hakimlik yQtu
ğjJ

Yeni Şafak

Türkiye'de hukuk.

'ya da :hüküksıültik.
uĞuıt Dlhıdaı'ıb sımd,ığtAmu'da.

SERBEST àvp
yapanlar ile üniversite
dei-deki ö ğreüm'lU:
!jiyeletinin hakim ve
.ohnalanha imkan
yasa tasarısı
'Mdis'te kabü1:
tlksına ında
.başanarft
kaldmhrke p, bilimsel

'1m

öluyot,*'
D/23.00

tanınmış o1mat Ş J
it get dLit.04i t rt

atlar; sayaşta
21±.

vacı öldu
4 avibks± muhtemel lnkoL.
dn4üda:bfrokba>'vniı ve bitkninde za'
4••°'teli••'• — tep«192 t1k ıi lahey Adalet Diva-

4mfl

davi'SL1.üoir Barosu avukatlanEsen İiRadikal
[Hanban lahey Ainhğı'$ göbnrecekleıini açakBirleşik Devletleri'nin Sadsakkalı olduğunu ifade eden
emşüz: 'Savaş ,oluria leyielder
mayâcaL çankù ölmüş
da fazla solucin olacak, tilkimın üzerinden geçemfl'
k ve böğe tnda faedeıi'Erkan Acar, İstanbul
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"TOBB k ıskançhğımın itirafıdır
o" geçmiyor OF,Birli ğ i OSSi 00*0
)ooiS on ya,şn
medyada
On,rlo* nöon,iemiynr
G Tşoldy,
dFye merk rlm,drıı
Odaia, ,eB,,salar
db yayanoyrena.
Bşriiğ loFo (10601 bIr
SLiş<me kadar, İ'BS
etkinliği yer aimmer..
ooşkam özd,mi*
saşimıftan anlat
Özok fir 41r0
,
HkarokImğIs'non
'.
Bakanı CanlI
herçtki yani bir
For
dmnıedrd tmor
araya g,leğM
veya Irlrnnaa
d ı,yoradık.
Hniüo,rt Çl(ekin yayan ın
daz,yindr, finans ne
lulanılul knnıanaodakl.
Ucmda unlu her
l,lIeylrlıvyrCdeIe0001
konodaetkfeşkn karşı, tas aya"
Iliadeir,. Ya
dlğrr kanları,
Bağankzi'ı limana
destek veya mntalekt
,Mytrdar. ya kir
bağtaı,n,da bir
bakanı ağıd
yyoılar... açıkianıa ycrbktaııııı
AB birliğ i tkr,ntndr
gtrmtdib,
•iağarnjdü bir
Neredeyse, faatyrt
yerfotıyam
açlsandaasdlaırıoTı
anoneşılibi yrğF,r.;
aranıı.ökI gazleıren
Gfiakontz şah anya,
ı . ' '; .
indi'; bisatabnnş
TOBa'ıeı olanI alan
odianadakl '0' rbuldiğTrtderı
içindeki k, '111 ,ehğkbıfyeün
kaynoidondsğı,a lnayaeağı u.
moda biriM Türkiye Barolar

t3 1
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t ASADA DE ĞİŞİKLİK

Avukata
hMcimlik
ve savcılık
ANKARA (Cuırjbm1t Büaeao)
- Avukatlar ile bazı faltelerde
görev yapan öğretim üyelerinin
hildmilkvcaavcelikmeaieğine.
geebilnıelerine olahak sağlayan
fluldmkr ne Sevnlar 'nö
Değfl flpt.asna Dafr
Yasa" Resmi Gazete'de
— $rürlüğe girdi
- Yeni düzenlemeye göre hukuk
fakültelerinde maddi hukuk ve
erW hukuku dailannda de,,
veren proftaatterve doçentlet
adli huitim ve savc,lıkiara,
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
işlenne, idal bilimler
falo3leelerinde idare, maliye ve
ekonomi dallannda der, veren
profesör ve doçentler de idari
yaş hAkim ve savcıiıklaanna
atanabilecekler.

t

35 yaş satın
Mesleklerinde en az 5 yıldan beri
fiilen çal ışmakta olan, bilimsel
güç ve yetenekleriyle tanınan
a%tkatlarda iner lfle kabtil
edildikleri tanlaae 15 yaşına
geçmemiş olanlar, avaakatlakta
geçen süselaüıin Ye. 1'bi
meste geçmiş gibi aayılaıü
ve — koşullar göz önünde
bulımdwulank adli ve ideal yaşı
hAkim ve , n'cıhklara getirilebilecek. Bikimli ğe
atanacak anıakallar.kn-Türk
hukuk taküeleeinde v4'a
— bir hukuk faicültesmnde
doktoradiploniastumananı almış olanlar, atanabikcekleai
derece ve bdeaneye bir derece,
meslekte ilŞIi Iinnaüatü.
(ımere,) öğrenimi yapm
ış olanlar
ise atanabilecekleri derece ve
kaderneye bir kademe eklenmek
annetiyle atanacaklar. Bu şastlan
taşıyan iaeeklilertn mesleğe alanap
alamnayacakian ve alınmaları
halinde giatbilecekjeri s ınıf ve
dereceler Hlkianler ve Savc ı lar
Yüksek Kunılu' ııca belirlenecek.

g

I'rnL

Dan ıştay YÖK'e
hukuk dersi verdi
ana şıay. av ıkallann ilgili tüm kurum ve ve
D kuruluşlardan müvekklkai ile ilgili
türlü bilgiyi alnbikceklesitı i açıkladı . Disiplin ve
cera rona$ıamıalan hakkında Danıştay'a açılan
davul,, aıcdeniyle avukatlar. Yök ırı belge ve
bilgi alım ı yonlaatiı . YOK, avukaılann böyle bir
yeıki ıinm oiup olmad ığı ve bunun Dtnınnın ıle
olacağı kcevı
nunda Danıştay'dan görüş aramak
zonmda kald ı . Bam ım üzerine Danışıay t.
Dairesi. Adalet Bakanl ığı Kanunlar Genel
Müdürlüğü'ndeıı Dr. Ali Karagübııer, YÖK
Başkanl ığı ndan Genel Sekreter Yard ımcısı
Hasan Sıym ile Tüıkiye Barolar Birli ği Başkan
Yard ınıcı,s avukat Ziya Ye ıgök ve Hukuk
Müşaviri avukat Tülay Y ı lmaz' ı Danıştay'a
dareı edip bu kceıaıdaki hukuki bilgilenme
başv ırdı . Danıştay 1. Dai,esi.avukaı l ıaaaı ilgili
ilan kanım ve kanı l ışlardan ınüvekkiikri
hakkında 11cr türlü belge ve bilgi almaya
haklaivam olduğusat bildirdi.• EVIN OOKTAŞ

islinat mahkemeleri

kurulniası ihtiyaç'

daire Bakanı Cemil Çiçek, istirıaf
A nıalıkenıelerinin kıanalnıasıaun ihtiyaç
haline geldi ğini ıöyledi. Yargıtay ve TBaktye
Burular Birli ğinin ortaklaşa düzenlediğ
i 'lasi.naf
Mahkemeleri" k.uli, uluelasara ıı eoplanu,
Yargıtay'da başladı . ltıinafmahkenıelezüıin
kunılmasmm Tüaldye'de ıllard ır unışıldağısa
hanrtaıan Çiçek. bi meıleeinin progranunda da
bi mahkenıektma bnuhoas ıın yer aldığını
belirtti. "İstinaf ınahkernelerinin kunahraasa,
ihtiyaç baline gelanişsi . Yargııay'a içtihas
mahkemesi olana özelli ğ
i ltazandınlman
geaeklr' diyen Çiçek. toplaaııadaaa çıkarak
anretuçlarm halen TBMM'de bulunan iadesi
mahkeme tatilin — ili şkin yeme
ışık atracağru sözlerine
ekleaLYaşeay Başlınu Eraalan Özkaya da,
Yargaeay'an i
ş yilkünlIn çok yoğun olduğunu,
içühaa mahkemesi görevini tam anl ınuyla yerine
geriremediğiaıi anlam. Özkaya, istinaf
nıalıkeıaıelcıjnin Yaegaıa 'ın iş yiikiinlln önemli
bir böhbnünü üstleneceğini knfl

y

y

g

y

fl

ıetzil ı ii. Al - . 03.2003 - Türki ye aeroı ar aı ,liğ a Zı nk.,, k,akat
Ondee,i. On,!, aa ğ aitti, eş itine kadar kese, in.., ta, n.keac ı erde,
y.tinr.i a 'ac ıl, aı y,na na. ki aaa [at'a, e.taraa,n ı n kal ke kesildi ği,!
nöyleda.
Oadeaat Oakak, Mersin kernaanas, Ankara aai.er ı iee ı t yap
aa kaat,,! Adl ı 'ap Makul, nal ı a nal eli ş i yI. düaena.di ş I 'ada t
au ı ioı erde Oancei üeiiaee ı ee'' konıai ı p.nelde. iva eğ itim ama, an ı ..
gacenan önemine ia ı ret etti.
Ten!7.. de ai ğ ',uktea eğitim. k.e' r hemen ince, time seks ia ı etd.
yeti şmi ı anna, aaytı ae.tn asalda ş ina bel Ute, Orak,
eşı el.esiaaukten
taynelaanı n hata l.rr, teeora.a halka kesiliyor dedi.
Türkiye'de her ya t ye'.I ani.. r.iteier a ğ a laa kana! kendilerini
ıaaut aenda raa ğinu ana inen anak, aaaan. .ie,antaran tekrar yeti ıerndine
al ın iaanrana h.ybeeaedl ğine iaaeee etti.
adi 1 tip aia,andaki çıneea ğ eii şe,eaeri enlaneikt ı n tanrı , bu
kennda keklederle. hakati neeeaai ı nra., ı aiai ı ara hakkanli
iı tilaanaiar ı kilçierdi.
Ankare Orai,er,iten i Tep rahat eeni Adli 'ip anabilim Da la e. ş ba,u
re,!. Dr. 'anIt Hane, ü. Tilria ye'dn yail ış ti 200 adla t ı p ',eeaau
lutaadsğaau re bunlara, biytk bir boii,nioan de aota., ı,al 'da çe ı l ş st ş an.
söyledi
'rick! ye' de adli t ı p tani,1 aaya ı l ye ter.ua, ki yü,den
ili şlçierin ı n yapacak ı ar, sanata re. ya a ş tk tntae. k b,atçsle.,
anayı kayan nal! t ı p, nareninit as kürek yerine o.tlae.iyor' ' dedi.
Adi i tip seni,,, oln... . ı neden ayı n bir tok alayan
eydanlataleşadiğ ,,a i,eret eden Hane,, ha eeoisğ tn iaendirllup
ee it,ta ri lee.inls, 'atla,,,, aee.cean.yart edi la.aL,,de ne adaletin
aa ğ iernasanda biyel rol aynayaa.ğ ,ae, kapdetta, et,,,,, enr,nın denana
kaii,d, aerup. ı nsan Hakları Makk.ee.l 'ni., Türkiye e ı eyhlne danlar
açabi terfi ni eaalerineelçle da.
ı vo ıı,t t DA-rt,,,
i2aka alim/tl

.

. .
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Avukatlar
Ankara 'da
buluşacak
ANKARA ÇANKA)-Tükldyt

Bamlir Birliği (TBB) Kadın
Knmisyonu üyesi 40 baronun
Kadın Hak] an Kumlu bugün ve
yanıı Ankara 'da sempozyumda bir
anya gelecek, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü'nde ise Amtkabir'i
Smet ederek saygı duruşunda
buhmacak. TBB Başkanı Avukat
(>zaleınir Ozok, Yeni Medeni
Yasa'mn Aile Hukukuna Getirdi ği
Yenilikler Sempozyumu'nun
Ankara Adliyesi nde yarın
ı ve öbür gün de
başlayacağın
- süreceğini bildirdi. Özok,
9Jlkami,in ABD tanündan tüm
dünyınm karş olduğu empe
birsalda, daH edilmek
istandfiği gıünleiin anfsnde,
kadınlarımrzzu ha alandaki
müğddi Sia da önem
)ea,anm.kbdır" dedi.
Sempozyuma kat ılacak avukatlar
8 Mart'ta da Anıtkabir'i
ziyaret edecek.

Av y,ımaz Alpasıan'ın plaketini Türkiye Barolar Biriiği Başkanı
Ozdemir Orok. Istanbul Baro Başkanı Kasım Kolcuağlu,
Tekirdağ Baro Başkanı Güne ş Gürseler birlikle verdiler. -

TOBB: Arrnanplan ı KKTC'ye
ağı r, ekonornik.yük getiriyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ği bunun 1 rnil ıır dair gibi ağrı maliyeti olacaJ (TOBB) Başkan, RIfat Riaarcıidıoğlu, ğıaa kaydctti. Mevcut plan üzerinde bir azKıbrı s sorununun çözümü için Birle şmiş taşmaya vanlnızaı duruanmıda Kıbrıs'ta Türk
şı ya kalacaMilletler Genel Sekreteri Kafi Annan'n ın -. raralin ın 3 dddi sorunla karşı kar
sunduğu planın. Kıbrıs Türk kesimine ağır ğını belirten liiaazcıkiıoğlu. 'Oncelilde müekonomik yükler getirece ğini söyledi. au ilenelerüı kunılmısı için istikrar prograi (TBB) an ı uygulanmak zorunda kal ııaıcnkur Ote
TOBB ile Türkiye Barolar Birli ğ
tarafından ortaklaş a düzenlenen lilualaza- yandan K ı bns Türkleri kendisinden nüfus
ılışında konu- b ıkaıuandan 1.3 kat, ekonomik açı dan da Il
razı Kabnı Korıferanafnan aç
şan Hia ırcıklıoğlu. Kıbrı s meselesinde ha' kat daha büyü bir Rum toplumu ile van şyalI bir dönemeçten geçildl ğine dikkat çe- m ık ve ayakta kalmak zorundadı r. Anca
kerek, adada, adil kal ın ve yaş anabilir bir AB müktesebatm uygul ıyaarık yeterli bir rekabet gücü kazanmak durumundad ır? diye
ini ifade etti,
çözüm bulunmas ı gerektiğ
Kabns'ta bulunacak ÇÖZÜmÜn kal ın olana- konuşnı . Planın uygulanmas ı nedeniye Kahnın; toprak, ev ve otellerin bir
sının konunun ekonomik boyutuyla yalan- na Türk taraf ı
una dikkat çeken Hisrokla- k ıaanını Rumlara bırakmak zorunda kalacağı
dan ilgili oldu ğ
oğlu, Kabnaü Türk parça devletinin Annan için tanm ve turizm kez laninin darbe yiyecendan kaynaklanacak e- ğini anlatan Hiaaıuküoğlu, planda ortaya çı Plana'nm uygulanması
konoıuik yüklerle karşı karşıya kalacağını , kazak bu ekonomik yükün nasıl karşılınaca-
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ğvnın açıklığa kavıaştvarvalanad4ıau kaydetti.
Hiaazcklıoğtu. şöyle devam etti:
•200 bin dvanndıki Türk nüfusun yakaşık 120 bininin evsiz, işsiz ve gelirıiz kalmasanı
n yaıaıacağı ekonomik kamu tahmin
etmek güç değildir- Peki bu insanlara kim
nda bu huyeni ev yapacaktır? Arman planı
sus açıklığa kavııştuaialmad ığı için tek görünür aeçenek Türkivekiur. enun bedeli 1 milyar dölarılir. Bu rakaaıiah içinde
işlerini kaybedecek insanlar için ytn ı iş sahalan aç ılmasının enali ı eti de mktur?
Iki gün sürecek olan ve yap ılacak otueumlarin Kıbrıs sorununun değişk ;tnlenyle ele alınacağı konferansın açılışı na Yargıtay Başkana Eaaalan Ozleaya, Milli Güvenlik
Kısnalu Genel Sekıeteai Orgeneral Tuncer
Kalanç, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı
Mehmet Ağar da kauldı. Ankara, Zarnarı
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Hukukta e-Avukat dönemi
TBB'nin projesiyle Türkre'deki 47 bin avukata, °avtr uzant ısıyla birer
web sitesi tahsis edilecek. Projeyle avukatlar birbirlerine. barolara Be
ianacak. Proje 25 Subat'ta hizmete girecek.
TBB'ye online olarak bağ
yor.
TBBnin reklamla ilgili baz ı içtihatları nı n değiştirilmesi planlan ı

lılise Bastı Biriğ tlDe ı. TIatt,ş örb 41
akı asıia — — bi n. —
T arat >ıfl ş,a) Lvsanla±.flma.ı
satIm asil' uratıh bü,v aek sktü ahğ, ahıretk. IBWS t-AtA,, r*ststr. ıvAaıaıs eni
efe yıııeata 't bitlis ,Aar iırıra iraleke
1re. 5mm TBB'>t este ıtk
ct aklIneık. ltD flğ Santim ParA ÇeMü.Asvia
e-Baro projelol akkkıZYJı siıp 00*. 21. ytzvla
rç4toıaas ıisııhşüıialb hela *teo diğle atakan Çekat ilıStis p ıeü tm,i
k' 1aAka ıpn 21. .is ıat ıv*aıaa --

aa^şı-n-t-.

— Çeloli. tisetilki
k— — san ir E,-

alt

'e-avukat'ta
deneme başlıyor
i'nin (TBB). ülkedeki 47
ANKARA - Ttırkiye Barolar Birliğ
bin avukan sanal ortamda bir araya getirdiği proje 25 Şubana deneme amacıyla hizmete girecek.

abi 'Avu*abTJtlyW'
- aklIna Çekti, — — — elvü

Avukatlara sanal
ofis kuruluyor
Türkiye Barolar Birliği (TBB). Türkiye" 47 bin avukatı sanal ortamda
bir anya getirmek üzere >ept ı çalIşmalan tao,arnlad ı. Buna göre, bütün

avukatlara 'av.t? uzant ıl ı birer web

adresi tahsis edilecek.
TBB'nin e-Avukat prers ıyle, uyu'
katlan sanal orta kunilacak ve bütün
avukatlar intenıet üzerinden birbiri-

ne, baıolaıa ve TBB'yr on-Bine olarak
bağlanarak.
E-Avukat ve e-Baro projeleri hakk ında bilgi veren, TBB Proje Son,mlueu
l Ulaştınna B.
Faruk Çelebi, seçen yı
i ikanlığı , otyFü ve Microtoft işbirliğ
le sizkonunu projelerin baş latıld ığı n ı

aç
ıkladı. Çelebi. öncelikle TBB'nin çalışmalanm internet üzerinden taşıyacak portalı ve web sitaaiai yeptğlanna,
daha santa da Erzincan Bukuk Fakültesi ile bir çalış ma yaparak, dağınık
balde bulunan verilen birle ştirip bukubal dijjtat'bilgi bankalar ı olu ştur-

25 Ş,* Ssk alie tinat IÇILT4IM ve mmSsdventji siçlele te kaya Slecrğiıi ifair sat tava,, - ah — işi, 'rBW,c baçasris ıa
M*naÇeatbie,tbaşnrir.lçb »aaro ğ.
e'akrı.t". hebA Nita içis 'a.rıcteiakilnöıösst ne Tıııti,e'de ş an tailıaat, ve yasrtıSat renk Sanılan ıo,bdğ eııülıklın içüs ör
"vsa't.v,*abiatakkla-aosıt ahtılaliin kosta- —.

üs —

TBB Proje Sorumlusu Faruk Çelebi e-avukat ve e-baro
pığlerinin evantajlanm şöyle anlam: 'Her avukata 'avctY
ıazanzısı ile birer alan adı tahsis edilecek. Bütün avukatlar

biıbirin bilgi bankalanna, tarulara ve Türkiye Barolar Birliğine internet üzerinden online olarak bağlanacak Proje
deneme amaçlı olarak 25 Şubat tarihinde hizmete açılacak
ve aistamin elverdiği ölçüde üye kededilecek. Avukatlar
alan adı almak için TBB'ye başvurarak Bireysel başvurular
için 'wwwnukatınadı,attr hukuk bürolan için 'wwwiıukukaiteaihbavu> ve Türkiye'de 19 tane bulunan ve yabanaana ortak kurulan avukatl ık ortaklıklan için de 'w'wwavukatlıkorraklağıaoavtı' adreslen kullan ılacak.

MüvekMileş anında bllgllenecek
e-avukat projeaiyle, avukatlar sanal o6slerini yaratarak
Böylece avukatlarla müşteri nsüvekkil ve trarandaş araamda
internet üzerinden ileti şim kurulacak. Müvekkil, avukaun
davanın hangi aşamaiarsnda neler 9ııpıığant internet sitezinde,, öbenebilecek 'Davant açu m ı?, ilargıtay'a temyiz
icra, da',, ıald di'
net üranindan çok daha uuza ba ğ)aı p, güvenli olarak ku!lanma ve gerektiği kadar bilgiyi de müşteriye açma olanapnı elde edecek Avrupa'nın en eniş avukat portal ı nı 'Itar'
kiyede oluşturduk Ne ABD Barolar Birliği'nde ne de Kanada Barolar Birliği'nde böyle bir uygulama var': (sa)

duklannı kaydetti. Aa*aza, sa
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ANADOLU AJANSI

-TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İ Ö İ BAŞ KANI ÖZOK:
-"H İ Ç KIMSE TÜRK İYE'Yİ AYDINLIK YOLUNDAN GERIYE
ÇEVİ REMEZ İ 1
(FOTOĞ RAFLI)
İ ZM İ R (A.A) - 07.04.2003 - Türkiye Barolar Birli ğ i (TBB) Başkan ı Avukat
Özdemir Özok, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesinin Atatürk ilke ve
devrimleri oldu ğunu belirterek, "Hiç kimse Türkiye'yi bu ayd ı nl ı k yoldan geri
çeviremez" dedi.
TBB tarafı ndan, meslekte 40 ve 50 y ı l ı n ı tamamlam ış avukatlar için
Izmir'de düzenlenen plaket töreninde konu şan Özok, Türkiye'nin akl ı n ve
bilimin ayd ı nlatt ığı çağdaş düşünce sistemi temelinde kuruldu ğ unu hatı rlattı . Özok, bu düşünce sisteminin ulusçu, halkç ı , tam bağı ms ız yarg ıy ı
içerdi ğ ini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Sahip olduğtı müz düşünce sisteminin amacı , çağ daş devleti ve ça ğdaş
toplumu yaratmak, geli şmiş uygarl ı k düzeyini yakalamak suretiyle ulusu
gönençli k ı lmakt ı r. Hiç kimse, bizi bu ayd ı nl ı k yoldan geri çeviremez. Her
Türk ayd ı n ı n ı n varl ı k nedeni olan bu değerlere hepimizin içtenlikle sahip
çı kmas ı gereklidir. Numarac ı Cumhuriyetçilere, bölücülere, gericilere, mandac ı lara ve i şbirlikçilere karşı tek yol ve tek çı kış , bize emanet edilen
demokratik ve ça ğdaş Türkiye Cumhuriyeti'dir."
İzmir Barosu Ba ş kan ı Avukat Bahattin Özcan Acar ise avukatl ı k
mesleğ inde uzun y ı llar emek vermenin büyük bir özveri gerektirdi ğ ini dile
getirerek, 40 ve 50 y ı l ı n ı tamamlam ış meslek ustaları n ı , kendilerine örnek
almaya devam edeceklerini kaydetti.
-"PLAKETİ M İ N GERÇEK ORTAÖI EŞİ MD İ R"Ayd ı n Barosu'na ba ğ l ı olarak avukatl ı k mesleğ inde 50 yı l ı n ı tamamlam ış ,
79 yaşı ndaki Mahmut Bedri Acar, sunulan plaketin kendisini onurland ı rd ığı n ı belirterek, şunları söyledi:
"Konfiçyus'un bir sözünü hat ı rlatmak istiyorum, (E ğer hayatta 3-5 ay mutlu
olmak istiyorsan ız evlenin, 3-5 y ı l mutlu olmak istiyorsan ız siyaset yap ı n,
ebediyen mutluluk istiyorsan ı z toprakla u ğ raşı n. Çünkü ağaç size karşı
gelmez.) Halbuki biz avukatlar her gün itirazla kar şı karşı yay ız. Ömrümüzü
bir şeyleri savunarak geçiriyoruz. Meslekteki 50 y ı l ı m hiç kolay geçmedi.
'27. Olağan Genel kuru/
Çalışma Raporu
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8 Nisan 2003 Sal ı

Kurucusu: Sedat Simavi 1895-1953

Mersin'de dari Yar
A VUKATLAR HaftS
çerçevesinde Türki> Bamar Birliği ile Mersin Barosu taralindan 'idari Yargı' konulu
panel düzenlenecek. Paneli 1-12
Nisan tarihleri arasında Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası KonferansSalonunda yapılacak. Cuma
günü saat iO.OIJ'daki açılışta başlayacak panelde Mersin Baro Ba ş-

540

kanı k.'. Isa Gök, TBB Başkan
Av. Özdemir Özok ile Danışt'
Başkan Nuri Ajan konuşma yapaıtay Başsa'tıs
cak. Ayrıca, Yarg
ı .
Sabih Kanadoğlu, Danıştay Başsavtısı Hanın Çetintenıel, Yargıtay
Başkanı Eraslan Özkaya'nm da
aralarında bulunduğu çok sayıda
hukuk adamı da panele katılac5ak.
Panelde, Idari Yargının Görev

gı ' pavieli
Alan
ı ve İşlevi', idari Dava!aıda
Süre Sorunlan', 'Memuıların Yargılanması , 'Kamu Görevlileri Hakkında Verilen Disiplin Cezalarmda
Yargı', idari Yargı Kararların
ın
Uygulanmas ı', Tam Yar ı Daveları' ve Vgide Bdgeiendirme ve Ti- can Şirketi Temsilcilerinin Şiıketin Vergi Boı'çlarmdan Sorumluluğu' koaulan ele alinacak.
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Barolar Birliği Başkanı Özok: Petrol
tekellerine teslim olunniamal ı

Türkiye Barolar Birli ği
Başkanı Özdemir Özok, insanlığın, Amerika Birleşik
Devletleri öncülüğünde gözü dönen petrol tekelleriyle
silah zorbalanna teslim olmaması gerektiğini söyledi.
Yargı tay Cumhuriyet
Başsavcısı Sabih Kanadoğk, Anayasa Mahkemesi 0nursal Başkan
ı Yekta Güngör Ozden ve Danıştay Baş.1m Nmi4iaSın da.kştıl.,
dığı Türkiye Barolar Birli,
ki ve' Mersin Barosu tarafın<lan Ticaret ve Sanayi Odası
Konferans salonunda düzenlenen,'Idari Yargı' konulu panelin açılişında konu ş an Özok, hükümete
yüklendi.
ABD'nin İrak'a saldırısıı da eleş tiren Özok, 'İçinn
de bulunduğumuz süreç
yurt ve meslek sorunlar
ının
giderek ağırlaş tığı , buna
kaışııi çözüm olanaklarının
ve en kötüsü çözüm unudunun giderek azald ığın ı
göstermektedir. Hemen yi-

• 27. Olağan Gene! Kuru!

ÇaP şrna Raporu

nı başım ızda, tüm dünyan n gözleri önünde ABD ve
ı
yandaşlan hiçbir mantıki ve
hukuki gerekçe dayanmayan, tamamen emperyalist
geçnıişlerine uygun bir davranışın uzantısı olan İrak
Savaşı , uluslararası hukuku, uluslararası sözleşmeleri ve en önemlisi, kendi elleriyle kurduklar
ı BM teşkilatını büyük oranda yıpratm ş
yg tgeiiş-.
mişliğ
ii gerei bu olamaz,
bu olmamalı. İnsanl
ık ABD
öncülüğünde gözü dönen
petrol tekelleri ile silah zorbal ığı na teslim olmamal ı dır.' dedi.
AwupaBirliği Türkiye ilişkilerinde ABnin Türkiye'ye samimi davranmadığını vurgulayan Özok, AB'ııin
yapt
ığı açıklamalara tepki
vermeyen hükümete ve milletvekillerini ele ştirdi. Türkiye'nin tercihini hep çağdaş dünya ve Avrupa yanında yapmasma rağmen, ayn
ı
ilgi ve desteği görenıediğine

dikkat çeken Özok,"tnsanlığın ortak kültürü ve birikimi olan çağdaş değerler ve
çağdaş hayat Türkiye'nin
öncelikli tercihi olmu ştur.
Tüm bunlar
ı görmezden gelen AB yetkilileri, İslam
dünyas ı nın içinde tek demokratik. laik hukuk devleti olma mücadelesinde temel dayanağırnız olan Atatürk ilke ve devrimlerimlerinden vazgeçm nıiz halinde birlik içine girebileceğimizi söylemektedir. Olayın
en vahim yanı, üzerine azıt
içerek başladıkları kamu görevlerinde bulunan yetkililer ve parlamenterlerin bu
saldırıya hiçbir tepki göstermemeleridir. Ulusal birliğin
tartışmaya açıld ığı , insan
hakları ve özgürlükler adına
üniter yap ımın zorlandığı ,
kutsal din duyguları ad
ına
laik yapının yıpratıldığı, bir
dönemde Avrupa'dan gelen
çatlak sesler hiç de tesadüfü
değildir?diyt konuştu.
Uınit Pıbr, Mersin
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Temel felsemiz
Atatürk ilke ve devrimleri
:

BB ve Mc,ta Barosu'nun ortakla şa düzezılediği idari Yamj huoııiu paS
T ManTıcaretve San Odası Koııfrmas Salonu'ızla buşlad ı . tl yeııetkileü, üst
düzey yaıgı orpnlannın tnşkan]an ile bukukçulann kanËjgi panelin aç ış kumışmannj
yapan Mersin Baran> Başkanı isa Gç ilan

)nıgının işleyişi anlamSa bir tabn aksak-

ini, bunların çözümünhklar meydana giğ
de ise yüli ad ım atilmadığım 4ledi.
TBB Başkan
ı Ozdemir <Jzok da, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel Msesinin
Atatürk ilke st devninılezi okluğunu vurgulayarak, 'Numamcı Cumhuriyetçilere,
büücüleze, mandacılam, işbiılikçilere, gericilere karşı tek yol st tek çıkış bize ananet edilen demokratik, laik, ça ğda ş Türki-

542

Türkiye Barolar Birli ği (TBB), Başkanı Özdemir Özok,
Atatürk ilke ve devrimlerine dayal ı çağdaş düşünce sistemini hiçbir kişi veya gücün değiştiremeyeceğini söyledi.

ye Cumhuriyt?dir. TBB ve 74 baıo ile 53 Anayasa Mahkemesi eski Ba şları> Yekta
bin aydı
n Türk avukatı Türkiye Cumhuri' Güngör Ozdez ı, geciken adaletin adahyti'ni korumaya anI içmiştir, kimsenin
sizlik olduğunu sĞyiedi.
bundan kuşkusu olmasın dedi.
Yaıştay Başsascısı Sabih KanadoğWnun
>tnettiği jmnelinin üçüncü o<wumda Dan ıştay
Danıştay Başkanı Nuri Alan, Yüksek

Askeri Şünı St üunhurbaşkan?nın ıciç bu- S'tnCi Daire üyesi Esaı Lıd tetiiğ sundu,

şına yap(4aşlemleri
anlatan bir teWğ Mm- Adana Bölge idare M ıhkenzsi Başkanı Ali]i
masualan sonra Mersin Barosu Başkaıu la Sarp st Ankara Baroıu'ııdan avukat Ahmet
Isa Gör, Yarg
ıtay Başsavc
ısı Sabih Kana- Aigül de tan ışmacı olarak katıUj. Olunısa
doğju ve eski Anayasa Mahkemesi Başkaıu hunuşan Kanadoğlu, Türkiye'nin yolsuzluk
Yekta Güngör öz'e birer plaket sualtı, ildialarıyla satıh aluğunu bildirdi.
1 MI ŞEN-Mustafa ERCAN- Ayaun KOÇ
'Idari Yargı ' kaıuhı paneli yöneten
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Cumhuriyet

Alan: Anayasaya
uyüah
• MERSİN (AA) Danıştay Başkanı Nuri
Alan, "Devletin tüm
erkleri, devlet adına yetki
kullanan tüm kamu
kurum, kuruluş ve
makamlan, öncelikle
anayasaya uymak
zorundadırlar" dedi.
Türkiye Barolar Birliği
(1DB) ile Mersin
Barosu'nca düzenlenen
"Idari Yargı " konulu
panel başladı. Alan,
panelin açılışmdaki
konuşmasında, "Hukuk
Devleti, İdarenin Yargısal
Denetimi ve
Sınırlamalar" konusunu
anlattı. Yargının, geniş
anlamıyla önleyici,
giderici, telafi edici, eski
hale getirici bir işlev
gördüğünü belirten Alan,
" Şu halde asıl olan,
kamusal faaliyetlerde
hukuk kurallanna uygun
davranmak, hukuk
sızurlan içinde kalmalç
hukuku ihlal etmeınektir"
şeklinde konuştu.
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AKSARAY BAROSU'nun düzenledi ğ i "Türk Medeni Kanunun Getirdiği
Yenilikle ı-" Konulu Konferans - 15 Ocak 2002

KARABÜK BAROSU'nun düzenledi ğ i "Medeni Kanun ve Uygulaması "
Konulu Panel -26 Ocak 2002

ETKINL İ KLERİ M İ ZDEN FOTO Ğ RAFLAR

il
ii

15 Mart 2002'de Istanbul'da bas ı n mensupları yla toplant ı

i^lRK MUKUR KURUMU

ve

C

THK ve TBB'nln düzenledi ğ i toplantı 24 Mart 2002 - Ankara
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ETK İNL İ KLERIM İ ZDEN FOTOĞ RAFLAR

ERZURUM ÇEVRE BARO BA Ş KANLARI TOPLANTISI 29-31 MART 2002

KAYSER İ BAROSU'nun düzenledi ğ i "5 Nisan Avukatlar Günü" Etkinlikleri -05 Nisan 2002
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TBB Baş kan ı Av. Özdemir ÖZOK'un Adli Yıl Açış Konu şmas ı 06 Eylül 2002

"BiRLEŞİ K HUKUKÇULAR KULÜBÜ"nün düzenledi ğ i toplantı
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13-14 Aral ı k 2002 "Anayasa ve Uyum Yasalar ı " Paneli Yargıtay Konferans Salonu

"Hukuk ö ğ retimi ve Hukukçunun Eğ itimi" konulu uluslararas ı toplantı , 9-11 Ocak 2003
tarihleri aras ı nda Ankara'da yapı lm ıştır.
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Barolar
9 Ocak 2003 Per ş embe günü A.Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Türkiye
,
TEB
layan
toplantı
ş
konu
şmas
ıyla
ba
ış
Birliğ i Baş kan ı Avukat Özdemir Özok'un aç
Otelindeki oturumlarla devam etmi ştir.
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ETK İ NL İ KLERİ M İZDEN FOTO Ğ RAFLAR

TÜRKİYE BAROLAR BiRıjj £
"AVUKATLIK MES İıĞİ RDE 40 ve 50 YU?
PLAKET TÖREN İ

04 Nisan 2003 -AN ıçARA

t <$
Adalet Bakan ı Sayı n Cemil Ç İ ÇEK'irı 'Avukat cüppesi' giyerek yapt ığı konuşma.
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